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 ن٬ْٝٞيف قصص ناٌَ  ١ٜاهلٓداْعهاضات ايجكاف١ 

ناظُٞ ٖد٣. أ 
 
Email: hudaqazmi@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
تٓٛعٗا يف ايرتاخ ايجكايف ايٓادِ عٔ اشدٖاز ا٭دٜإ بأثازت اهلٓد اٖتُاّ ايباسجني 

١ٝ ع٢ً ايط٬ّ ٚاٱخا٤ ع٢ً َس ايعصٛز، ٚاييت خًكت ثكاف١ّ فسٜد٠ّ َبٓ ٗاايعدٜد٠ فٝ

ا٭ضاطري اهلٓد١ٜ ايكدمي١ ٚايكصص  . فكد يفتتٚايسعا١ٜ ٚايتعاٜؼ ايطًُٞ ٚايتعاطف

ْٚعّسا يتٓٛعٗا يف ايجكاف١  .اهلٓد١ٜ ايتازى١ٝ أْعاز ا٭دبا٤ ٚايػعسا٤ إىل ا٫ٖتُاّ بٗا

ٓد يف اٖتُاّ ا٭دبا٤ ٚايسسايني ٚامل٪زخني ايعسب بٛصف اهل ٬ْسغٚايتكايٝد ٚا٭دٜإ 

أعُاهلِ ا٭دب١ٝ َٓر ايكدّ، نُا ْس٣ عٓا١ٜ ا٭دبا٤ ايعسب بإبساش ايكصص اهلٓد١ٜ 

 ٚيف ايعصس اؿدٜح .يٮطفاٍ أّٜطا َجٌ ن١ًًٝ ٚد١َٓ، ٚقص١ ايطٓدباد ايبشسٟ

فُٛع١ نا١ًَ َٔ خ٬ٍ  ن٬ْٝٞ تصّٜٛسا زا٥ّعا هلرٙ ايب٬د اؾ١ًُٝناٌَ عسض 

ٖرٙ  اهلٓد ايكدمي١ ايػٗري٠، َٚٔػاَسات ٠ َٔ قصص َطتُديًكصص اهلٓد١ٜ امل

ايكصص: ايػٝذ اهلٓدٟ، ٚايكصس اهلٓدٟ، ٚايٛشٜس ايطذني، ٚخامت ايرنس٣، 

 ،  ٚا٭َري٠ ايكاض١ٝ.اطنيايػٝ املٛت، ٚصساع ا٭خٜٛٔ، ٚيف غاب١ ٚغبه١

 .اهلٓدن٬ْٝٞ، ناٌَ أدب ايطفٌ، ايجكاف١، ايدٜاْات،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
India has been the center of attraction for other civilizations due to its 

multicultural heritage. Among those civilizations, Arab civilization has 

also derived a big part of knowledge and sciences from India. Many Arab 

writers, historians and travelers have depicted India as a source of 

knowledge, science and traditional beauty. Kamil Keilany is one of those 

Arab writers who depicted India and described its socio-cultural, 

traditional and natural beauty in their writings. This article aims to 

analyze the different aspects of those facts about India's culture and 

traditions, which Kamil keilany has portrayed in his stories for children, 

through a collection of Indian stories derived from the famous adventure 

stories of ancient India 

                                                         
 اهلٓد ،آباد سٝدز ا٭زد١ٜ، ايٛط١ٝٓ آشاد ٫َْٛا داَع١ ،باسج١. 
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 َكد١َ: 

غين عٔ ايتعسٜف، فكد خطا خطٛات ٚاضش١ املعامل  1إٕ ا٭دٜب ناٌَ ن٬ْٝٞ

ٖٓاى أٟ فٝ٘ ٚاٯثاز يف فاٍ أدب ا٭طفاٍ، إذ نتب يٮطفاٍ يف ٚقت مل ٜهٔ 

يف فاٍ  اٖتُاّ بٗرا اجملاٍ، يرا ْاٍ َها١ْ ممٝص٠ َٚٓفسد٠ بفطٌ خدَات٘ اؾ١ًًٝ

 . 2دب ا٭طفاٍ٭، ٚ٭دٌ ذيو ُيكِّب بايسا٥د ايعسبٞ أدب ايطفٌ ٚثكافت٘

ن٬ْٝٞ سٝات٘ يتجكٝف َطتكبٌ ا٭١َ ايعسب١ٝ، فكط٢ أنجس َٔ ثًح عُسٙ  نسع

 ايعاداتٱزضا٤  ١ّٝٓ ٚع١ًُّٝ َرتمج١ّ َٚكتبط١ّ يٮطفاٍ ايعسبا دٜٜهتب قصّص

اؿُٝد٠، ٚاـصاٍ ايٓب١ًٝ، ٚايكِٝ ايجكاف١ٝ، ٚايتٓعِٝ ايفهسٟ يف ْفٛضِٗ، 

 ٜٚدِٖ باملعًَٛات ايعا١َ.تصٚ

ٜكٍٛ ناٌَ ن٬ْٝٞ عٔ نتب٘ اييت نتبٗا يٮطفاٍ: "أَطٝت يف تأيٝف أدصا٥ٗا 

عٓد٠ أعٛاّ، ٚدعًت َٓٗا عٓد٠ فُٛعات ٜكسأٖا ايطفٌ ع٢ً َساسٌ َسض١َٛ، نٌ 

 .3َسس١ً تٓاضب ضًّا َع١ًَٛ؛ زفّعا يًشسز، ٚمتػّٝا َع ض١ٓ ايتطٛز َٔ دزز ع٢ً دزز"

ٚٓ سّكل ٍ َٔ خاطب ا٭طفاٍ عرب اٱذاع١ املصس١ٜ، ٚقاّ ن٬ْٝٞ زٜادت٘ بهْٛ٘ أ

ٍٚٓ َهتب١ خاص١ يٮطفاٍ  بعدَا أدزى أ١ُٖٝ نتاب١ ايكصص يرتب١ٝ بتأضٝظ أ

غد٠ يٮطفاٍ ضُٔ ضًط٬ت٘ ايكصص١ٝ اييت تجّكف اس، ٚبٗا مجع ايهتاب١ اي4ا٭طفاٍ

ظُٝع  اؾٌٝ ايٓاغ٧ َع ايعٓا١ٜ ايفا٥ك١ بايرتب١ٝ ايصشٝش١ ايػا١ًَ، ٚاييت ؼٝط

ٖرٙ املهتب١ ضًط١ً قصص ٖٓد١ٜ، ٚقصصا املساسٌ ايعُس١ٜ هلِ، ٚقد سٛت 

                                                         
ّ، ٖٚٛ ناتب ٚأدٜب َصسٟ ٚزا٥د أدب 7898ّ ٚتٛيف عاّ 7981ن٬ْٝٞ يف ايكاٖس٠ عاّ ٚيد ناٌَ  1

 ايطفٌ يف ايعامل ايعسبٞ.

  .70ّ، ص:6002داز ايسقٞ،  يبٓإ: ايعسبٞ.ناٌَ ن٬ْٝٞ زا٥دّا ٭دب ايطفٌ ايبهسٟ، طازم.  2

 .631ّ، ص:6071. ايكاٖس٠: داز عامل ايجكاف١، 7، طفٔ ايتدزٜظ بايكص١ٖس عًٞ. عًٞ، عبد ايعا 3

ناٌَ ايه٬ْٝٞ يف تطٜٛس ا٭دب ايكصصٞ يٮطفاٍ )دزاض١ أدب١ٝ ايف٬سٞ، قُد مسٝع أخرت. "َطا١ُٖ  4

 .1، ص:39، ز7ّ، ع6078، ايعسبٞ اهلٓدٟف١ً اجملُع ايعًُٞ ْٚكد١ٜ("، 
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ضًط١ً ٚ فها١ٖٝ، ٚقصص أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ، ٚقصص غهطبري، ٚأضاطري ايعامل،

، ٚضًط١ً عذا٥ب ايكصص، ٚضًط١ً -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِّ-َٔ سٝا٠ ايسضٍٛ 

، ٚسٍٛ ٖرٙ املهتب١ ٜكٍٛ قُد عباع قُد 5دػساف١ٝ، ٚضًط١ً متج١ًٝٝ ٚغريٖا

ٚقاد٠ ايسأٟ يف  قصص أمجع ع٢ً تأٜٝدٖا ٚشزا٤ املعازف، ٚشعُا٤ ايتعًُِّ،"عسابٞ: 

ٍٚٓ َهتب١ عسب١ٝ ُعٓٔٝت  ايػسم، ٚنباز املطتػسقني ٚأع٬ّ ايرتب١ٝ يف ايػسب، ٖٚٞ أ

بتٓػ١٦ ايطفٌ ع٢ً أسدخ أضظ ايرتب١ٝ ايصشٝش١، تٛايت طبعاتٗا ايعسب١ٝ، فتجكَّف 

ٌُ َٓٗا بٝت عسبٞ، ُٚتسٔدُت إىل أنجس  بٗا اؾٌٝ اؾٝد يف ب٬د ايعسٚب١، ٚمل ى

، ٚبعض ايًػات ايػسب١ٝ، ٖٚٞ َدزض١ سٖس٠، إذا عسفٗا ايتًُٝر ضع٢ ايًػات ايػسق١ٝ

إيٝٗا ب٬ تسغٝب ٫ٚ تسٖٝب، ٚناْت أنرب أ١َٝٓ يٰبا٤، ٖٚٞ ايّٝٛ أغ٢ٗ غرا٤ 

   .6ثكايف يٮبٓا٤"

ايعٓاصس ايعذا٥ب١ٝ ٚاؾٛاْب ايطسد١ٜ ٚواٍٚ ٖرا ايبشح ٖٓا إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً 

ايكصص١ٝ اهلٓد١ٜ؛ ٱعطا٤  ايط٬ضٌعتُد عًٝٗا ن٬ْٝٞ داخٌ املها١ْٝ اييت ا

ػري حمل١ عٔ ا٭َانٔ ٚايػدصٝات اهلٓد١ٜ، ٚبٝإ املعاٖس اؾُاي١ٝ صايكاز٨ اي

 ٚايجكاف١ٝ ٚاؿطاز١ٜ يًٗٓد.

 ايكصص اهلٓد١ٜ:
٢ً ا٫ضتفاد٠ َٔ املصادز ن٬ْٝٞ يف نتاب١ ايكصص يٮطفاٍ عناٌَ  مل ٜكتصس

ضتفادت٘ َٔ َصادز عصسٙ، فكصص٘ يٮطفاٍ َطتُد٠ َٔ ، بٌ ضع٢ ٫ايعسب١ٝ

املصادز ايعسب١ٝ ٚغري ايعسب١ٝ، َجٌ ايكصص ايعامل١ٝ، ٚغهطبري، ٚزس٬ت دًفس، 

 ٚقصص أضاطري ايعامل، ٚايكصص اهلٓد١ٜ ٚغريٖا.

                                                         
 ،www.midad.com-. "ناٌَ ن٬ْٝٞ ٚأعُاي٘ ايكصص١ٝ"، َٛقع َدادعسابٞ، قُد عباع قُد 5

  ّ.6060ْٛفُرب  71ّ، تازٜذ ا٫ط٬ع: 6079ٜٛيٝٛ  60تازٜذ ايٓػس: 

 املسدع ْفط٘.  6
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فٝٗا َا ير ٚطاب َٔ ايجكاف١ اهلٓد١ٜ، ٚأخر َٔ  فذُعأَا فُٛعت٘ يًكصص اهلٓد١ٜ 

ػعب١ٝ ايػا٥ع١ ٚامل٬سِ اهلٓد١ٜ اييت هلا ص١ً َباغس٠ عطاز٠ اؿهاٜات اهلٓد١ٜ اي

ايكدمي١ ٚثكافتٗا َجٌ سها١ٜ املٗااهلٓد ا ا، ٚسها١ٜ زاَاٜا7بٗازت ، ٚسها١ٜ 8ْ

 . 9غانْٛت٬ ٚدغٝٓتا
، 10ضط١ ٚاملتأخس٠املتٛ - أطفاٍ املسسًتني ايجايج١ ٚايسابع١ ٖرٙ اجملُٛع١ َٛد١ٗ إىلٚ 

ٓا ٜعًِ إٔ َسس١ً ايطفٛي١ ٖٞ املسس١ً اييت ٜهتطب فٝٗا ا٭طفاٍ قدزتِٗ َ ٚنٌ

ع٢ً ايتدٌٝ، َٚٗازات نجري٠ يف ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ َع َكدزتِٗ ع٢ً ايرتنٝص 

 فُٝا سٛهلِ َٔ ايب١٦ٝ ٚايطبٝع١ َٚطتشدثات عصسِٖ، ٚميهِٓٗ يف ٖاتني ٚايتفهري

املسسًتني إٔ ٜفسقٛا بني اؿل ٚايباطٌ، نُا تصداد َٝٛهلِ مٛ قصص املػاَسات، 

؛ يرا وتاز ا٭طفاٍ يف ٖاتني املسسًتني إىل 11ٚايكصص ايعامل١ٝ، ٚايكصص اـٝاي١ٝ

قصص ايػصٚات ٚاملػاَسات ٚاؿسٚب ٚايػذاع١ ٚايهسا١َ ٚاؿل ٚايباطٌ، ٚقصص 

 ا٭بطاٍ اـٝايٝني ٚايكصص اييت تتشدخ عٔ ايعامل ايبعٝد عٔ أْعازِٖ. 

ن٬ْٝٞ أظٗس ناٌَ يد٣ ا٭طفاٍ املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚايفهس١ٜ  ْٚعّسا ٭١ُٖٝ ت١ُٝٓ

ز ع ٖرٙ اجملُٛع١ َع َساعا٠ ايتدزأسداّثا ددٜد٠ّ ٚغسٜب١ّ يف ب٦ٝات كتًف١، سٝح مج

ايفهسٟ ٚايرٖين ٚايعُسٟ يٮطفاٍ؛ َبتد٥ا َٔ ا٭ضٌٗ إىل ا٭صعب ٚا٭عُل، 

ٍٛٓ اؿٝا٠ سد اـٝايٞ يف أدٛا٤ ايطشس ٚاؾإ، ٚنريو فط٬ عٔ اتطاع ايط ؼ

نُا قاٍ د. و٢ٝ خاطس: ٔ صٛزتٗا ا٭ص١ًٝ إىل صٛزٖا املطشٛز٠، ٚعٓاصسٖا َ

                                                         
ني بايطٓطهسٜت١ٝ يف اهلٓد ايكدمي١. ٖٚٞ دص٤ َٔ ايتازٜذ ازتا ٖٞ َٔ إسد٣ املًشُتني ايهبريتاملٗابٗ 7

 اهلٓدٚضٞ. ٖٚٞ أطٍٛ قصٝد٠ ًَش١ُٝ يف ايعامل.

زاَاٜاْا ٖٞ ًَش١ُ ٖٓد١ٜ غعس١ٜ بايطٓطهسٜت١ٝ اييت تٓطب إىل ايػاعس فاملٝهٞ، ٖٚٞ تعترب َٔ ايرتاخ  8

 ايجكايف اهلٓدٟ.

 ٖٞ قص١ َٛدٛد٠ يف ًَش١ُ املٗابٗازتا اهلٓدٚض١ٝ. 9

ّ، 6077. َصس: ن١ًٝ اٯداب، داَع١ بٓٗا، قص١ ايطفٌ ناٌَ ن٬ْٝٞ منٛذّداخاطس، د. و٢ٝ.  10

 .709ص:

ًٓػس ٚايتٛشٜع، . ايكاٖس٠: ايعسبٞ ي7، طقصص ا٭طفاٍ أصٛهلا ايف١ٝٓ... زٚادٖاعبد اهلل، د. قُد سطٔ.  11

 .67-60ّ، ص: 7800
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"ٜبدٚ إٔ ايه٬ْٝٞ نإ َدزنا هلرا؛ سٝح زتب فُٛعات قصص١ٝ َتدزّدا إىل 

ا٭صعب ٚا٭عُل، ٚإىل َساسٌ ايطفٛي١ املتأخس٠؛ مبا ٜعهظ تأخس املسس١ً اييت 

 . 12تٓاضبٗا ايكصص اهلٓد١ٜ"

د أدب ا٭طفاٍ بٗرا ايتدزز كاطّبا ايكاز٨ ايصػري بكٛي٘: "نٝف ٫ اعرتف زا٥

فٝو، بعد إٔ زأٜتو تتدزز يف  ضسّٚزا َٓو ٚإعذاّبا بو، ٚأ٬َّ ْفطٞ ٧ًتأغتبط ٚمت

قسا٤تو يف َهتب١ ا٭طفاٍ غط٢ ضسٜع١ َٔ قصص زٜاض ا٭طفاٍ، إىل ايكصص 

، إىل قصص دشا، ثِ ٚي١ًٝ، إىل ايكصص اهلٓد١ٜ ايفها١ٖٝ، إىل قصص أيف ي١ًٝ

 .13إىل قصص غهطبري"
 ايعسض ايكصصٞ:

ؼهٞ ايكص١ عٔ ًَو امس٘ بٗػُا، نإ يف نٗٛيت٘ غري قادز ساع ا٭خٜٛٔ: ص

ع٢ً اضتُساز إداز٠ غ٪ٕٚ سهِ ايب٬د، ٚنإ ي٘ ٚيدإ أسدُٖا ٚافت٘ امل١ٝٓ يف 

زٜعإ غباب٘، ٚاٯخس ضسٜس ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً اؿهِ، ٚنإ هلرٜٔ ايٛيدٜٔ ْفس نجري 

يٝهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً إداز٠ غ٪ٕٚ  َٔ ا٭٫ٚد، ٚنإ املًو ٜسٜد إٔ ٜ٪يف بني أسفادٙ

 ايب٬د َتشدٜٔ ٚأقٜٛا٤ يف قازب١ ا٭عدا٤ بعد َٛت٘.

ن٬ْٝٞ يف ْطر ٖرٙ ايكص١ َٔ املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ ناٌَ اضتفاد 

ٗابٗازتا، ٖٚٞ ًَش١ُ تدٚز أسداثٗا سٍٛ ايصساع ايكدِٜ بني اٱخ٠ٛ، ٚنإ ٖرا امل

ٖرٙ ايعدا٠ٚ بِٝٓٗ إىل إٔ ٚقعت اؿسب يف ايصساع ٖٛ صساع اـري ضد ايػس، ٚدست 

 . 14أ٫ٚد بٗػُا آٍ نٛزٚ ٚآٍ باْدٚا

إىل ملٗابٗازتا"، ٖادف١ ٠ َٔ قص١ املًش١ُ ايهرب٣ "اٖٚرٙ ايكص١ ايط١ًٜٛ َطتُد

إزضا٤ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يٮطفاٍ ايصػاز؛ ٭ْٗا مم٠٤ًٛ بايتعايِٝ ٚػازب ا٭َِ، ٫ٚ بٓد 

                                                         
 .708املسدع ْفط٘، ص: 12

عٔ بٓت بػاز٠، سط١ٓٝ.  ، ْك07٬ّّ، ص:7819داز املعازف، . َصس: 76، طايعاصف١ناٌَ.  ن٬ْٝٞ، 13

ن٬ْٝٞ. َايٝصٜا: قطِ ا٭دب ايعسبٞ، داَع١ املد١ٜٓ ٭دب ايطفٌ مناذز َٔ قصص ناٌَ  املعامل ايعكد١ٜ

 .10ّ، ص:6073ايعامل١ٝ، 

 14 The Mahabharata, Book 1: AdiParva: Swayamvara Parva: Section CLXL, 

trans by Pratap Chandra Roy. Calcutta: Oriental Publishing co. 
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يٮطفاٍ ايصػاز َٔ إٔ ٜدزنٛا ٖرٙ ايجكاف١ ٚأثسٖا ع٢ً ا٭َِ، فكص١ "صساع 

دزّٚضا يٮطفاٍ، َٚٔ ٖرٙ ايدزٚع: اؿسص ايدا٥ِ ع٢ً يف طٝاتٗا ا٭خٜٛٔ" ؼٌُ 

عٝؼ اؿٝا٠ ٭ٖداف ْب١ًٝ، ٚا٫بتعاد عٔ ايًٗٛ َجٌ املكاَس٠ ٚاملسا١ٖٓ، ي ادايطعٞ اؾ

    ٚا٫ْػػاٍ بتشصٌٝ ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ.

ن٬ْٝٞ يف ٖرٙ ايكص١ إىل ؼفٝص ا٭طفاٍ ع٢ً ٜٗدف ناٌَ  يف غاب١ ايػٝاطني:

، ٠15 َٔ املًش١ُ ايػٗري٠ اهلٓدٚض١ٝ "زاَاٜاْا"ٖٚرٙ ايكص١ َطتُداـري ضد ايػس، 

يد٣ اهلٓدٚع ِٖٚ ٜعبدْٚ٘  ١ٝعاي ي٘ َها١ْ) ٚتدٚز أسداثٗا سٍٛ ا٭َري ايصاحل زاَا

املًهٞ ملد٠ اييت ْفت زاَا َٔ ايكصس  ٘( ٚشٚد١ أبٝ٘ ايػسٜس٠ نٝهٞتبطبب نساَ

إىل ايػابات احملٝط١  -يٝهٕٛ املًو ٭سد ٚيدٜٗا بد٫ّ َٓ٘-أزبع١ عػس عاَا 

ٝتا شٚد١ زاَا ٚبٗا دست ، اختطف ًَو ايػٝاطني زاْٚا ض16بايػٝاطني ٚاؾٓات

 . 17 ايػسٜس زاْٚااطنياؿسب بني زاَا ٚزاْٚا، ٖٚصّ ا٭َري ايصاحل زاَا  ًَو ايػٝ

خامت  . قص18١تكّٛ سبه١ ٖرٙ ايكص١ ع٢ً أضطٛز٠ َٔ املٗابٗازتاخامت ايرنس٣: 

ؼهٞ عٔ فتا٠ ٖٓد١ٜ امسٗا غانْٛت٬ تبٓاٖا زدٌ شاٖد ٚزعاٖا ٚزباٖا  ايرنس٣

أسطٔ تسب١ٝ يف ايػاب١، َٚٔ داْب آخس ٖٓاى ًَو ْبٌٝ ٖٚٛ قبٛب يد٣ ايٓاع امس٘ 

 اٗفٛقع ْعسٙ ع٢ً غانْٛت٬، فػػف بػاب١ ، ٚيف ّٜٛ نإ املًو ٜطٛف يف ايدغٝٓتا

ٚٓدٗا يف ْفظ ايٛقت، ٚأٖداٖا خامّتا َطشّٛزسّبا  ثِ زدع  اؿطٔ خًكٗا ٚخًكتٗا فتص

ْ٘ ضٝأتٞ يف ٚقت قسٜب، ٚيهٔ بطبب يع١ٓ ْاضو نبري ظٗست إىل بًدٙ قا٬٥ هلا إ

ٚبٝٓٗا،  عًٝٗا آثاز تًو ايًع١ٓ ست٢ ضاع اـامت َٓٗا، ْٚطٞ ا٭َري نٌ َا سدخ بٝٓ٘

 19.ٖٚهرا َط٢ شَٔ طٌٜٛ ثِ ت٬قٝا يف ايطُا٤ ا٭ع٢ً

                                                         
15 Sivaraman, Krishna. Hindu Spirituality, Vedas through Vedanta. Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 1995, pg: 106. 
16 A, and Valmika. The Ramayana: Ayudhyakandama: Section 19, Edited by 

Manmatha Nath Dutt. Calcutta: Deva Press, 1891, pg: 241. 
 ّ.6078َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١،  .يف غاب١ ايػٝاطني ن٬ْٝٞ، ناٌَ. 17

18 The Mahabharata, Book 1: AdiParva: SambhavaParva: Section LXIX. 
 ّ.6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  19
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ؼهٞ قص١ "ايػٝذ اهلٓدٟ" عٔ غٝذ نسِٜ يف ب٬د اهلٓد، نإ  ايػٝذ اهلٓدٟ:

َطذّْٛا  ضفسٙ منّسا عطػإ دد أثٓا٤فٛ 20يصٜازتٗا ميػٞ يف طسٜك٘ إىل َد١ٜٓ بٓازع

يف قفص، فًُا زآٙ ايُٓس املطذٕٛ تٛٓضٌ إيٝ٘ إٔ ٜٓكرٙ ٚوسزٙ َٔ ايكفص، فأسطٔ 

رٙ ٚناد ايُٓس إٔ إٔ أْككفص ٚيهٔ ايُٓس خادع ايػٝذ بعد ٘ ايػٝذ ٚأْكرٙ َٔ ايٝيإ

 .21ٜأنً٘ ست٢ ىًص٘ ابٔ آ٣ٚ

١ اييت تب٢ٓ عًٝٗا ٖرٙ اؿها١ٜ ٖٞ إٔ ايعدٍ أضاع ايس٥ٝط ايٓكط١ايٛشٜس ايطذني: 

اؾا٥س ٚٚشٜسٙ ايعادٍ، إذ زفض ايٛشٜس ايكص١ عٔ ايطًطإ ٖرٙ ، ٚؼهٞ املًو

إطاع١ ايطًطإ يف تٓفٝر سهُ٘ ايباطٌ ع٢ً ايب٬د، ٚبطبب زفط٘ غطب املًو 

قبض عًٝ٘ يف بسز اهل٬ى، ٚيهٔ غط١ ٚ ،بايطذٔ َد٣ اؿٝا٠عًٝ٘  سهِست٢ 

َدبس٠ ٚمبطاعد٠ شٚدت٘ لا ايٛشٜس يف ؽًٝص ْفط٘ َٔ تعرٜب املًو، ٖٚسب َع 

يف ؼسٜس  املًو ٕ فهسا إُاي١ًًٝ ْدّ املًو ع٢ً َا فعٌ بٛشٜسٙ، فشٚدت٘؛ ٚيف ْفظ 

 ايٛشٜس ست٢ َات، ٚبعد َٛت٘ صاز ايٛشٜس ًَها يًب٬د؛ ٭ْ٘ قبٛب يد٣ ايٓاع

 . 22عطٔ خًك٘ 

اهلٓد ٚقصسٖا ٚأَسا٥ٗا ٚتكايٝدٖا اييت ٚتٓطب ٖرٙ ايكص١ أّٜطا إىل ايكصس اهلٓدٟ: 

ٜتطح َٔ قسا٠٤ ٖرٙ  .ناْت تٛدد يف اهلٓد يف ايصَٔ ايكدِٜ ٚاؿٝا٠ املًه١ٝ فٝٗا

ُّا نإ ٜفّهس إٔ ٜبين قصّسا  ايكص١ إٔ املًو شادت طُٛسات٘ غ٦ّٝا بعد غ٤ٞ، ٚدا٥

هلا  إٔ ايطُٛسات يٝظايكص١ دزع يًٓؼ٤  ٚيف .َجٌٝ يف ايعامل ي٘ ٫ ٜٛددغاّكا 

 "٫ ميٮ دٛف ابٔ آدّ إ٫ ايرتاب".ْٗا١ٜ 

ض١ٓ َٔ شٚاد٘، ٚعٓدَا نربت  79قص١ ًَو زشم بطف١ً بعد  ؼهٞ غبه١ املٛت:

ايطف١ً أعطاٖا املًو اؿس١ٜ يف اختٝاز ايصٚز املٓاضب فاختازت أَرّيا نإ عًٝ٘ 

َري٠ سهِ املٛت، ٚعًٝ٘ يع١ٓ َٔ ايكدز أْ٘ ضُٝٛت بعد ض١ٓ َٔ شٚاد٘، فصُُت ا٭

                                                         
تعسف  دٚع ٖٚٞ. ٖٞ َد١ٜٓ َكدض١ يد٣ اهلٓباهلٓد ابسادٜؼأتس ١ٜ٫ٚايػاْر يف  ٢ ضفاف ْٗسَد١ٜٓ تكع عً 20

    باضِ "ايعاص١ُ ايد١ٜٝٓ يًٗٓد" ٚ"َد١ٜٓ املعابد".

 ّ.6071. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ايػٝذ اهلٓدٟن٬ْٝٞ، ناٌَ.  21

 ّ.6077. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ايٛشٜس ايطذنين٬ْٝٞ، ناٌَ.  22
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ع٢ً أضاع املًش١ُ َب١ٝٓ أ٫ ترتى شٚد٘ ست٢ تٓكرٙ َٔ غبه١ املٛت، ٖرٙ ايكص١ 

 ٚا٭ضاطري اهلٓد١ٜ، نُا ٖٓاى أسداخ خٝاي١ٝ ٫ ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا يف اؿكٝك١،
 .23زمبا ٜسٜد ايهاتب بٗرٙ ايكص١ ايهػف عٔ املعتكدات ايد١ٜٝٓ يًٗٓٛد

اغتٗس  ،تدٚز أسداخ ٖرٙ ايكص١ سٍٛ أَري ٖٓدٟ امس٘ "نٛضا"ا٭َري٠ ايكاض١ٝ: 

بساعت٘ يف فٕٓٛ اؿسب، ٚبإتكاْ٘ املٛضٝك٢ ٚاؿسف ٚبفعً٘ اـري يٰخسٜٔ، 

ُّ، ٚيهٔ بطبب دَا١َ ايٛد٘ ٚايصٓاعات ٫ تٛافل عًٝ٘ أ١ٜ  ٘أْ ٜػعس عصٕا نإ دا٥

ّٝا يفتا٠ يف غا١ٜ اؾُاٍ يٝبعد عٔ  أزاد املًو إٔ ٜصٓع متجا٫ّيرا ، نصٚز هلا فتا٠ ذٖب

ضٝتصٚز َٔ  ٘أْبذٖٔ أبٝ٘ فهس٠ تصٚه٘ ايرٟ نإ واٍٚ إٔ ٜصٚد٘؛ فتعٗد ٭بٝ٘ 

أَري٠ فا٥ك١ يف اؾُاٍ إٔ ًٜتكٞ ب ، ثِ قدزت ي٘ ا٭قداز٘ ٖرا ايتُجاٍ مجا٫ّفتا٠ تػب

ٚٓدٗا تػب٘ ذيو ايتُجاٍ،ٚايهُاٍ  ، ٚيف بدا١ٜ ا٭َس ناْت ا٭َري٠ تٓفس َٔ فتص

بعد دٗد طٌٜٛ يٮَري تكع ا٭َري٠ يف سب٘ ، ٚيهٔ املٓعسح ٝقب نْٛ٘ ا٭َري بطبب

 .24بطبب غذاعت٘ ٚنساَت٘ ٚسطٔ أخ٬ق٘

 :قطُنيباعتباز املٛضٛع إىل ٖرٙ اجملُٛع١  تكطِٝميهٔ 

- :ٍٓٚ ت َٔ َصادز اهلٓد اهلٓدٚض١ٝ ٖٚٛ َػتٌُ ع٢ً ايكصص اييت اضتُد ايكطِ ا٭

زاَاٜاْا"، َٚٔ ٖرٙ ايكصص: "َجٌ: املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ "املٗابٗازتا" ًَٚش١ُ 

 ، ٚخامت ايرنس٣. اطنيٚيف غاب١ ايػٝ، صساع ا٭خٜٛٔ

بايطبط َٔ ًَش١ُ "املٗابٗازتا"، ٚقص١ "يف غاب١  ص١ "صساع ا٭خٜٛٔ"ق تٚقد اضتُد

ايػٝاطني" َٔ املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ "زاَاٜاْا"، ٚقص١ "خامت ايرنس٣" َٔ 

بٓص قص١ "يف غاب١  ٖٓا ْأتٞٛدٛد٠ يف ًَش١ُ "املٗابٗازتا"، ٚأضطٛز٠ ٖٓد١ٜ َ

 " ْٚص ًَش١ُ زاَاٜاْا:اطنيايػٝ

“Then that wicked kaikeyi spoke these highly cruel words unto Rama, 

simple and truthful. “Formerly in a great war between the gods and 

Asuras, thy father, being wounded with shafts was tended by me for 

which he conferred upon me two boon. Of these two boons I have asked 

                                                         
 ّ.6071تعًِٝ ٚايجكاف١، . َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًغبه١ املٛتن٬ْٝٞ، ناٌَ.  23

 ّ.6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ا٭َري٠ ايكاض١ٝن٬ْٝٞ، ناٌَ.  24
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of the king the installation of Bharata, and the departure of Raghava into 

Dandaka forest”25. 
سني  -َٓر شَٔ طٌٜٛ- أْت أْين أْكرت سٝاتو َٔ ايتًف "ٚصاست قا١ً٥: "أذانْس

٘: "نٝف فابتطِ  هلا املًو، ٚأضسع هٝبٗا بكٛي  اسو يف املٛقع١ اؿسب١ٝ؟"داُٜٚت دس

٫ بًطُو ايعذٝب يهٓت َٔ اهلايهني؟ ٚيطُت أْط٢ أْط٢ يو ٖرا ايصٓٝع، ٚيٛ

 أْين ٚعدتو س٦ٓٝر بإدابتو إىل أَٓٝتني تطًبُٝٓٗا يف أٟ ٚقت تػا٥ني.

ٛٓز ٚيدٟ ٖاتني ايسغبتني، أٜ -إذٕ- آَشين"فصاست "نٝهٞ" َٓتصس٠:  ٗا املًو: ت

 .26""بٗازات" ٖرا ايّٝٛ، ٚأصدز أَسى بٓفٞ "زاَا" إىل غاب١ "ْٚداى"
، ٚنريو مل ايصَين ايتطًطٌ يف ٖرٙ اجملُٛع١ ايكصص١ٝ ن٬ْٝٞأبك٢ ناٌَ 

ٍ بايػدصٝات اهلٓد١ٜ نُا ٖٞ ص نٞ ٜعٓسف ا٭طفاس أمسا٤ ا٭بطاٍ هلرٙ ايكصٜػٝٓ

ست٢ مل ٜػري  ،: زاَا، ضٝتا، نسٜػٓا، أزدٓا، ٚغانْٛت٬َج٬ّ ٠ َٔ امل٬سَِطتُد

 اضِ ايػٝطإ "زاْٚا" يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" يٝعسف ا٭طفاٍ بأبطاٍ اهلٓدٚع. 

، ٖٚرٙ ب٦ٝتٗا١ٝ أّيفٗا َتأثسا َٔ ثكاف١ اهلٓد ٚقصص خٝايٖٛ  ايكطِ ايجاْٞ: -

َٔ عامل ايعفازٜت ٚاؾإ إىل عامل ايطٝٛز املطشٛز٠ اييت ٫ ايكصص تٓكٌ ا٭طفاٍ 

تـأتٞ إ٫ بأفعاٍ خٝاي١ٝ ٚاييت ٖٞ بعٝد٠ عٔ ايٛاقع ٚك١ًٝ ا٭طفاٍ ايصػاز، ٚقد 

ملجٌ ٖرٙ ايكصص، سٝح  ا مج٬ّٜٝعٓد عٓصّس ايرٟ متٝصت بايطسد ايٛصفٞ ٚاـٝايٞ

٭سداخ، ٚا٭ْٗاز، ٚايكصٛز ٚايػابات، ٚايطٝٛز، ٚاؿٝٛاْات ن٬ْٝٞ َٛاقع ا ٚصف

 ايعذٝب١ اهلٓد١ٜ يف ٖرٙ ايكصص ٚصّفا بًّٝػا.

ٓد١ٜ فٗٞ ممتع١ َٚجاي١ٝ بايٓطب١ إىل أَا ايػدصٝات يف ٖرٙ ايكصص اهل ايػدصٝات:

هلِ أَج١ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، ففٞ قص١ "يف غاب١  ٭طفاٍ، فٗٞ تكدِّّا

" وب ا٭طفاٍ غدص١ٝ "زاَا"، ٚيف ايكص١ "ا٭َري٠ ايكاض١ٝ" ٜعذبٕٛ ايػٝاطني

َٔ بػدص١ٝ ا٭َري "نٛضا"؛ ٚذيو بطبب أخ٬ق٘ ايهسمي١ ايعاي١ٝ، ٚخصاي٘ ايٓب١ًٝ 

                                                         
25 A, and Valmika. The Ramayana: Ayudhyakandama: Section 19. pg: 241. 

 .70ّ، ص:6071. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، اطنييف غاب١ ايػٝن٬ْٝٞ، ناٌَ.  26
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هٞ" ، ٚنريو ٜهسٙ ا٭طفاٍ غدصٝات "زاْٚا" ٚ"ن27ٝاٱٜجاز ٚايطاع١ ٚايصداق١

يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" بطبب سًٝتُٗا املانس٠ ايكاض١ٝ، ٫ٚ وبٕٛ "ايطًطإ 

اؾا٥س" يف قص١ "ايٛشٜس ايطذني" بطبب ظًُ٘ ٚدٛزٙ، ٚغدص١ٝ "ًَو بٓازع" يف 

 قص١ "ايكصس اهلٓدٟ" بطبب طُع٘.

 :ن٬ْٝٞ قصصاهلٓد يف  صٛز٠

ب ع١ ٚايفِٗ ايرٟ ٜٛفسٙ ا٭دٜٛفس ا٭دب اـاص با٭طفاٍ ْفظ املتايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ: 

ٚا٫ضتفاد٠  كسا٠٤ أٚ مساع أ١ٜ قص١املٛد٘ يًهباز، فا٭طفاٍ ٜسغبٕٛ يف ا٫ضتُتاع ب

، ٚناٌَ ن٬ْٝٞ ٜعًِ دّٝدا نٝف ٜٛفس ؾٌٝ ايػباب َتع١ َٚعًَٛات عا١َ َٓٗا

عٔ ايعامل ٚاٱدزاى ايهْٛٞ، إْ٘ ٜعسف دّٝدا إٔ ٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ دراب َٚاتع 

اٍ؛ ٭ٕ ا٭َس ايرٟ ٜفهس فٝ٘ ا٭طفاٍ َععِ أٚقاتِٗ ٖٛ ايب١٦ٝ، ف٬ ٜرتى زا٥د يٮطف

أدب ا٭طفاٍ ٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ اهلٓد١ٜ يف ٖرٙ ايكصص، سٝح نتب ٱغباع 

ٓاظس ايطبٝع١ٝ اهلٓد١ٜ مبا فٝٗا املسادات ا٭طفاٍ ايٛددا١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايفهس١ٜ عٔ 

رػاايٚا٭ْٗاز َجٌ  ايػابات ٚا٭غذاز از َجٌ ، ٚايطٝٛز َجٌ ايٓطٛز، ٚا٭ش28ْٖ

ايرنس٣"  يف قص١ "خامتٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ  ٛتظ، نُا دا٤ايٝامسني ٚايً

أدٖػ٘ َا زآٙ سٛهلا َٔ مجاٍ ٚادع، ْٚطِٝ عًٌٝ، ٜعطس اؾٛ مبا وًُ٘ َٔ ايسا٥ش١ "

 .29"ايرن١ٝ، املٓبعج١ َٔ أشٖاز ايٝامسني
سٝٛاْات اهلٓد، فكد  يػٝذ اهلٓدٟ" املعًَٛات ايهاف١ٝ يٮطفاٍ عٔمحًت قص١ "ا

إٔ اهلٓد ؼتٟٛ نجرّيا َٔ  -مما مسعت٘ أٚ قسأت٘- "يعًو عسفت :خاطبِٗ قا٬ّ٥

 ٫ اا٭ًٖٝني، ٚاملدٕ، ٚايكس٣، ٚاؾباٍ، ٚا٭ْٗاز، ٚايػابات، نُا ؼتٟٛ عدّد

                                                         
 .770ص: .قص١ ايطفٌ ناٌَ ن٬ْٝٞ منٛذّداخاطس، د. وٞ.  27

28
١٦ًَٝ ٚاسد َٔ أنرب أْٗاز اهلٓد، ايرٟ ٜٓبع َٔ دباٍ اهل٬ُٜا ايػسب١ٝ يف ١ٜ٫ٚ أٚتسانٓد ٜٚٓتٗٞ بديتا  

ٜٔ ٜعبدٕٚ إهلا ميجً٘ اٱي٘ اير اهلٓدٚع يف خًٝر ايبٓػاٍ. ٖرا ايٓٗس َكدع دّدا يد٣بايػابات قسب َصب٘ 

 .ْرايػا

 .9ّ، ص:6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  29
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ٚايتُاضٝح ٚبٓات آ٣ٚ، وص٢ )٫ ٜعسف َكدازٙ( َٔ ا٭فٝاٍ ٚايُٓٛز ٚايكسٚد 

 .30ٚطٛا٥ف َٔ ايهسندٕ ٚايجعابني، مّما تػٗدٙ يف سدٜك١ اؿٝٛإ"
ٚنريو قاٍ يف ٚصف بكع١ َٔ غاب١ اهلٓد ٖٚٛ ٚإد غٗري َٚكدع يد٣ اهلٓدٚع 

املط٢ُ بـ"بٓػفاتٞ: "ناْت ايػذريات املصدٖس٠ تػطٞ أزض٘، ٚا٭غذاز تهتٓف٘ 

ْٗا ايعاي١ٝ، ٚقد اْتعُ٘ ػسد٠ ٫ تهف عٔ ايػٓا٤ ع٢ً أغصاٝط ب٘(، ٚايطٝٛز امل)ؼ

شدز َٔ أع٢ً ايٛادٟ؛ فٝطُعٕٛ ـسٜس َا٥٘ صّٛتا عرب اؾسع، َعذب ْٗرْي ٜت

 .31ايسْني"

ٚامل٬سع١ ٜٚدعِ قدز٠ ايتفهري  ٜٚكٟٛ ٖرا ايٛصف اؾٌُٝ يًطبٝع١ خٝاٍ ا٭طفاٍ

 عٓدِٖ. 

ن٬ْٝٞ نجرّيا َٔ املٓاطل اهلٓد١ٜ يف قصص٘ ذنس ناٌَ  ٚصف َٓاطل اهلٓد:

مبا  -َٔ بني تًو ايبًدإ- َجٌ: َد١ٜٓ بٓازع املكدض١: "قد اغتٗست َد١ٜٓ بٓازع

ؼٜٛ٘ َٔ املعابد ٚاهلٝانٌ )أَانٔ ايعباد٠ ٚا٭ب١ٝٓ ايد١ٜٝٓ( اييت تعد بامل٦ات، ٖٚرٙ 

طا٥ف١ عع١ُٝ َٔ ضهإ اهلٓد، ٜطًل عًِٝٗ اضِ "اهلٓدٚع"، املد١ٜٓ تكدضٗا 

ُٕٓٛ يف ْٗس ايهٓر ، ٚذنس يف قص١ "صساع 32"املػٗٛز فٝٗا ٜكصدٕٚ إيٝٗا، ٜٚطتش

اطني" أت٢ أّٜطا، ٚيف قص١ "يف غاب١ ايػٝ 34ٚ"بٓػاٍ" 33ا٭خٜٛٔ" َد١ٜٓ "ٖطتٓابٛز"

 . 35بٛصف َد١ٜٓ "أٜٛدٜا"

                                                         
 .9ص:ايػٝذ اهلٓدٟ.  .ن٬ْٝٞ، ناٌَ 30

 .71ص:يف غاب١ ايػٝاطني. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  31

 .9ص:ايػٝذ اهلٓدٟ. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  32

33
 ١ تازى١ٝ َٚكدض١ يد٣ اهلٓدٚع.، ٖٚٞ َدٜٓاهلٓد١ٜ ١ٜ٫ٚ أتسابسادٜؼْر يف اع٢ً ضفاف ْٗس ايػد١ٜٓ املتكع  

34
١ُ خًٝر ايبٓػاٍ، ٚقد أصبشت ٖرٙ املٓطك١ ٚاسد٠ َٔ أنجس ١ دػساف١ٝ تكع يف غسم اهلٓد عٓد قٖٞ َٓطك 

  َٓر ايكدّ. املُٝص٠ٚايًػ١ٜٛ ايعسق١ٝ صا٥ص تعاّظا بايطهإ. ٚناْت ٖٞ ذات اـاي٫ٜٛات اهلٓد١ٜ ان

35
تكع ٖرٙ املد١ٜٓ ايكدمي١ يف َٓطك١ فٝض آباد ب١ٜ٫ٛ أتسابسادٜؼ، ٖٚٞ َٔ املدٕ ايتازى١ٝ ٚاملكدض١ اهلٓد١ٜ.  

، فكد اعُتربت أٜٛدٜا ٚاسد٠ َٔ أِٖ ضبع١ َٛاقع اؿر ت اهلٓدٚض١ٝ بأْٗا َطكط زأع زاَاْٚعّسا يًُعتكدا

 )ضابتابٛزٟ( يًٗٓدٚع.
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د٘ يٮطفاٍ، فٗٛ ٜ٪دٟ دّٚزا إٕ املهإ ٖٛ َٔ أِٖ عٓاصس ا٭دب املٛ ف ايكصٛز:ٚص

يف درب ايكاز٨ ايصػري، نُا أْ٘ َتصٌ بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚعرب  فعا٫ّ

ٚتأثّسا اشداد تأثسٙ ع٢ً  ١ ْعسٙ، ٚنًُا اشداد املهإ مجا٫ّعٔ ؽٌٝ ايكاص ٚٚدٗ

 غدص١ٝ ايكاز٨. 

ُّا َع َصاز ٚطبا٥ع غدصٝات٘ ٚإٔ ٫ٚ بد يًكاص خ" ٬ٍ بٓا٥٘ يًُهإ إٔ هعً٘ َٓطذ

٫ ٜتطُٔ أ١ٜ َفازق١، ٚذيو ٭ٕ َٔ اي٬شّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تأثري َتبادٍ بني 

ايػدص١ٝ ٚاملهإ ايرٟ تعٝؼ فٝ٘ أٚ ايب١٦ٝ اييت ؼٝط بٗا، عٝح ٜصبح بإَهإ 

ييت تعٝػٗا ب١ٝٓ املهإ )ايكصصٞ( إٔ تهػف يٓا عٔ اؿاي١ ايػعٛز١ٜ ا

  .36ايػدص١ٝ"

ن٬ْٝٞ إٔ ساٍٚ ٓد١ٜ؛ ٚقد تعهظ فُٛع١ ايكصص اهلٓد١ٜ اؿٝا٠ املًه١ٝ اهل 

ؿٝا٠ املًٛى ٚايط٬طني اهلٓٛد؛ يرا ذنس ايكصٛز ايػاك١  زا٥ّعاٜسضِ تصّٜٛسا 

يٝتعسف ا٭طفاٍ ، ٚٚصف َعابدٖا املٛاضعايعاي١ٝ َٚٓاظسٖا ايبٗٝذ١ يف نجري َٔ 

: ، ٚصف ايكصس قا٬ّ٥ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ يف قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ" املعابد اهلٓد١ٜ. ع٢ً

ا اْتكٌ إىل زد١ٖ ايكصس زأ٣ يف ٚضطٗا بسن١ َا٤، فشطبٗا بًّٛزا، فٛقع فٝٗا، "فًُ

شدادٞ ٫ ٜعرتض ايعني يػفٛف٘، ٫ٚ وذب َا  ٚاغتد ازتبان٘ سني اعرتض٘ باب

، ٚزق١ ا٤ َعدْ٘آ١ٜ يف صف -ْٛافرٙ ٚأبٛاب٘-ٚزا٤ٙ يصفا٥٘، ٚنإ شداز ايكصس 

 .37"َطتػف٘ )املٛضع ايرٟ تٓعس فٝ٘ فرت٣ َا ٚزا٤ٙ(

، ٜصٜد ُا سطسٚا إيٝ٘ أَسِٖ بتػٝٝد َعبد ععِٝٚٚصف َعبَد اهلٓدٚضٝني: "فً

َٔ ايداخٌ - ازتفاع٘ ع٢ً ث٬خ ن٬ت ط٬ٜٛت، ٚإٔ ٜتفٓٓٛا يف ْكػ٘ بايرٖب

ٚإٔ هًبٛا ي٘ َٔ ايسخاّ ا٭بٝض ايٓاصع أغ٬ٙ، ٜٚصٜٓٛا ضكٛف٘ ٚبسٚد٘  -ٚاـازز

                                                         
عٔ  ْك٬ّ، )30ّ، ص:7880بريٚت: املسنص ايجكايف ايعسبٞ، . ب١ٝٓ ايػهٌ ايسٚا٥ٞ. عساٟٚ، سطٔ 36

، دَػل: اهل١٦ٝ ايعا١َ ايطٛز١ٜ يًهتاب. مجايٝات املهإ يف قصص ضعٝد سٛزا١ْٝ. قبٛب١ قُدٟ

 (.601ّ، ص:6077

37
 .19ص: .صساع ا٭خٜٛٔن٬ْٝٞ.  
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بأْفظ ايسٚا٥ع ايف١ٝٓ؛ ست٢ ٜصبح أمجٌ َعبد يف ايعامل  -اييت ٫ ؼص٢- ٚأقبٝت٘

 .38نً٘، ٫ يف اهلٓد ٚسدٖا"

قسز ايهاتب إٔ ٜرٖب إىل تكدِٜ امل٬سِ اهلٓد١ٜ يٮطفاٍ ايعسب،  ايعكا٥د ايد١ٜٝٓ:

ايرنس٣"، ٝاطني" ٚنرا "خامت اضِ "صساع ا٭خٜٛٔ ٚ"يف غاب١ ايػٚأطًل عًٝٗا 

فٝشهٞ ايكاص قص١ تٓاضب إميإ أطفاٍ ايعسب، ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ فِٗ ٫ٖٛت 

 "ايػٝذ اهلٓدٟ"اجملتُع اهلٓدٟ، نُا قدّ إىل ايطفٌ ايعسبٞ دٜاْات اهلٓد يف قص١ 

 ٖهرا: 

"ٚيف اهلٓد يػات كتًف١، ٚدٜاْات غٓت٢، ٚب٬د ٚاضع١ ساف١ً باملطادد ٚاملتاسف 

مبا ؼٜٛ٘ َٔ املعابد  -َٔ بني تًو ايبًدإ- "بٓازع"ت َد١ٜٓ ٚقد اغتٗس .ٚبدا٥ع اٯثاز

)أَانٔ ايعباد٠ ٚا٭ب١ٝٓ ايد١ٜٝٓ( اييت تعد بامل٦ات، ٖٚرٙ املد١ٜٓ تكدضٗا  ٚاهلٝانٌ

طا٥ف١ عع١ُٝ َٔ ضهإ اهلٓد ٜطًل عًِٝٗ اضِ اهلٓدٚع، ٜكصدٕٚ إيٝٗا، 

ُٕٓٛ يف ْٗس ايهٓر املػٗٛز فٝٗا، ِٖٚ وذٕٛ )ٜكصدٕٚ َٔ  ( إيٝٗا نٌ عاّٜٚطتش

ٛٓز٠، ٚمجع َٔ  أما٤ اهلٓد، نُا ور املطًُٕٛ إىل َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓ

يس١ٜ٩ َا ؼٜٛ٘ َٔ بدا٥ع اٯثاز، ٚعذا٥ب  "بٓازع"املطًُني ٜرٖبٕٛ إىل َد١ٜٓ 

 . 39ايدْٝا"

د١ٜٝٓ يٝعسف ا٭طفاٍ ايعسب ايعتكدات املأّند ايهاتب َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكصص ع٢ً 

ا٭دٜإ املٛدٛد٠ يف ايعامل، ٚعطب َا ذنس إٔ اهلٓٛد أنجسِٖ ٖٓدٚضٕٝٛ ٚأِْٗ 

وتفًٕٛ با٭عٝاد ايعدٜد٠، ِٖٚ أّٜطا وذٕٛ إىل َدٕ قس١َ، ٚإٔ ا٭عُاٍ 

 ايصاؿ١ هلا أ١ُٖٝ ْٚتٝذتٗا سط١ٓ.  

ى َع اخت٬ف أدٜاْٗا ٚيػاتٗا تػتٌُ ثكاف١ اهلٓد ع٢ً اجملتُع املػرت ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ:

ٚثكافتٗا، ٚتسنِّص ع٢ً سطٔ املعا١ًَ َع اٯخسٜٔ ٚا٭ضس٠ املتأص١ً ٚاملطاٚا٠ ٚا٭خ٠ٛ 

ٚاملٛد٠ ٚايتطاَح، ٚقد زّنص ناٌَ ن٬ْٝٞ ع٢ً ٖرٙ ايصفات ا٫دتُاع١ٝ سٝح 

                                                         
38

 .9ص: .غبه١ املٛتن٬ْٝٞ.  

 .9ص: .ايػٝذ اهلٓدٟ .ن٬ْٝٞ، ناٌَ 39
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أغاز يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" إىل إطاع١ زاَا يصٚد١ أبٝ٘ اييت أضأت ي٘ ٚأطًكت 

اصطشبت شٚد٘ يف ايػاب١ ع٢ً ايسغِ َٔ  ايًع١ٓ، ٚإطاع١ ضٝتا يصٚدٗا اييتعًٝ٘ 

نُا ساٍٚ غسع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف ْفٛع  .نْٛٗا بس١٦ٜ َٔ يع١ٓ شٚد١ أبٞ زاَا

ا٭طفاٍ بٛصف سس١َ ا٭ضتاذ ٚإطاعت٘ يف قص١ دزْٚا داخٌ قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ"، 

ن٬ْٝٞ يف ٖرٙ اجملُٛع١ اييت ٚصفٗا  دَٟٚٔ أِٖ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف اجملتُع اهلٓ

 ٖٞ ايصداق١ ٚايعدٍ ٚايهسّ ٚايػذاع١ ٚاؿب ـًل اهلل ٚايتٓفس َٔ ايعًِ.
اهلٓد بًد َتعدد ايجكافات ٚاؿطازات ٚا٭دٜإ  ٚاملٗسداْات: ا٫ستفا٫ت ٚصف

رٙ ٚا٭يٛإ، ٜتِ فٝ٘ ا٫ستفاٍ با٭عٝاد ٚاملٗسداْات اييت هلا ص١ً بدٜاْات كتًف١، ٖٚ

 ػعٌ ثكافتٓا فسٜد٠، ٫ ٜرتى ن٬ْٝٞ تكدِٜ َعًَٛات ٖٞ ا٭عٝاد ٚاملٗسداْات اييت

املٗسداْات اهلٓد١ٜ ضُٔ قصص٘ اهلٓد١ٜ، إذ ًع ا٭طفاٍ ع٢ً ٮطفاٍ يّٝطغصٜس٠ ي

أٜٛدٜا عٓد قدّٚ زاَا، ٚاستفاٍ َٚٗسدإ بٓػاٍ، َٚٗسدإ  َٗسدإ بٓازع،تٓاٍٚ 

ايب١٦ٝ اؿُاض١ٝ تصّٜٛسا سكٝكّٝا مبعسفت٘ ٚؽًٝ٘  ايصٚاز، يف ٖرٙ اجملُٛع١. ٜٚصٛز

َع اضتعدادات ضهاْٗا يًُػازن١ يف ٖرٙ املٗسداْات، سٝح ذنس يف قص١ "صساع 

ا ا٭خٜٛٔ": "ٚضسعإ َا ذاع بني ايٓاع إٔ َد١ٜٓ "بٓازع" املكدض١ ضتػٗد َٗسداّْ

إىل ٖرا بهٌ َباٖر اؿٝا٠، ٚنإ َدبسٚ امل٪اَس٠ ٜتفٕٓٓٛ يف ايتػٜٛل  ساف٬ّ

املٗسدإ، فًِ ٜطل "أزدْٛا" صرّبا ع٢ً ايتدًف عٔ َػاٖد٠ ا٫ستفاٍ ايععِٝ، 

ٚبريو أتاح ٫بٔ عُ٘ فسص١ ا٫ْتكاّ، ٖٚٝأ ي٘ ايٛض١ًٝ اييت أعدٖا ٱلاش َ٪اَست٘، 

 "بٓازع"فأضسع "دزٜدٖاْا" إىل ددٙ ٜبًػ٘ زغب١ "أزدْٛا" يف َػازنتِٗ يف زسًتِٗ إىل 

 .40ايهبري"يٝػٗد َعِٗ َٗسداْٗا 

١ َٚٔ أِٖ صفاتٗا ن٬ْٝٞ صٛز٠ مج١ًٝ ٚق١ٜٛ يًُسأ٠ اهلٓدٜقٓدّ  ٚصف املسأ٠ اهلٓد١ٜ:

 :ايكصص١ٝ ٖرٙ اجملُٛع١ اييت ذنسٖا يف
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 .33ص:صساع ا٭خٜٛٔ. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  
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  ـًُل َتش١ًٝن٬ْٝٞ فااملسأ٠ عٓد باٯداب، سٝح قاٍ يف  ٥ك١ يف سطٔ اـًل ٚا

ٌِ ٚصف "غانْٛت٬" يف "قص ١ خامت ايرنس٣": "ٚإذا بصٛت يطٝف، ٜٓادٜ٘: "تفط

فتًّفت املًُو إىل َصدز ايصٛت، فسأ٣ فتا٠ّ  "ع٢ً ايُّسسب ٚايٓطع١! -ٜا ضٝٓدٟ-

ُٗٗا )ْػس ْٛزٙ( يف تًو ايػاب١،  تداْٝ٘ )تكرتب َٓ٘(، يف أدب زا٥ع، ٚقد أغٖع ٚد

ٓتا" مبا متٝٓصت بسغِ سكاز٠ ًَِبطٗا، املصٓٛع َٔ قػس ايػذس. ٚأعذب املًو "دغٝ

ـًُُل" ـًَل ٚا  .41ب٘ تًو ايفتا٠ َٔ مجاٍ ا
  يف اْتكا٤ ايصٚز هلا؛ نُا  قرتّاملسأ٠ اهلٓد١ٜ يدٜٗا سل اختٝاز ايصٚز هلا، ٚزأٜٗا

. ٚيف قص١ 42زدْٛا شّٚدا هلاادٟ أٚبُزٜعٗس يف قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ" اختازت ُد

 .زفكرّيا يًصٚا "بٓت ايطُا٤" زد٬ّ"غبه١ املٛت" اْتدبت ا٭َري٠ 
  إىل ذيو يف قص١ "يف ن٬ْٝٞ أغاز ٚيصٚدٗا،  ٚٚف١ٝ ٚكًص١املسأ٠ اهلٓد١ٜ َطٝع١

ٚقد ػ٢ً سصْٗا - غاب١ ايػٝاطني" عٔ ضٝتا: "ٚمث١ اْدفعت إيُٝٗا ا٭َري٠ "ضٝتا"

ست٢ قازبت شٚدٗا "زاَا"، ثِ تٛٓضًت إيٝ٘ ضازع١ إٔ  -طٛداٜٚٔايعُٝل يف عٝٓٝٗا اي

ٜأذٕ هلا يف ايطفس َع٘ إىل تًو ايػاب١؛ يتػسن٘ يف ضٓسا٥٘، نُا غسنت٘ يف 

 .43ضٓسا٥٘"

 خامت١ ايبشح:

ٖدفت إىل ٤ ع٢ً عٓاصس تسب١ٜٛ يٮطفاٍ، ٚن٬ْٝٞ ا٭ضٛاطت نتابات ناٌَ ضًّ

يتشٌُ ِٖ بايصفات اؿُٝد٠ ٚا٭فهاز ايعُٝك١، ٚت٦ٝٗتِٗ تكا٤ بأخ٬قِٗ ٚتصٜٚدا٫ز

ن٬ْٝٞ قد ساٍٚ زا٥د أدب ا٭طفاٍ ناٌَ ٚ .يػد، ٚتسبٝتِٗ تسب١ٝ غا١ًََط٪ٚيٝات ا

نٌ داْب َٔ دٛاْب ايعكا٥د ايد١ٜٝٓ ٚايجكاف١ٝ املتٓٛع١ ٚايب١٦ٝ ٚايػدصٝات تٓاٍٚ 

ايصٛز٠ اٱهاب١ٝ يًٗٓد يٮطفاٍ َٔ خ٬ٍ ايُٓاذز ٓد١ٜ، ٚاملٓاطل اهلٓد١ٜ، ٚقٓدّ اهل

                                                         
 .9. ص:خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  41
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٫  ٫ٚ غو إٔ ٖرٙ ايدزاض١ املتٛاضع١ .١اٱبداع١ٝ ايٓجس١ٜ َٔ فُٛعت٘ يًكصص اهلٓدٜ

قد  إ٫ أْٗاٖرٙ ايكصص، يف ميهٓٗا إٔ ؼٝط بهٌ اؾٛاْب ٚاـصا٥ص ايف١ٝٓ 

 تهٕٛ ْافع١ يًباسجني يف فاٍ أدب ا٭طفاٍ ٚايكسا٤.
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