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  كلمة الشكر

  الرمحن الرحيم هللابسم 

  

رب العاملني، والصالة والسالم على سيد� حممد وعلى آله احلمد هللا 

   .أما بعد وصحبه أمجعني،

الذي  رسالة من كتابة هذه ال ورمحته يقه1ذن هللا وتوف ى الباحثوقد انته

مـادة امعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كجب والعلوم اإلنسانية يقدمـها لكلية اآلداب

 قسم يف S.Hum شهادة على لب للحصولامـن املـواد الدراسية املقررة على الط

  .اللغــة العربيــة وأدKا

فني مها شر ويف هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث الشكر لفضيلة امل

مساعدمها  املاجستري علىالدكتور ذواحللم املاجستري و  نور خالص سفيانالدكتور 

يسأل فوجهودمها يف إشراف الباحث على إعداد هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، 

  .هللا هلما العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرة

 إلنسانيةوالعلوم اويقدم الباحث الشكر لرئيس اجلامعة وعميد كلية اآلداب 

جلميع احملاضرين و  ا وجلميع األساتذرئيس قسم اللغة العربية وأدKلو  ببندا أتشية

واحملاضرات على مسامهتهم يف كتابة هذه الرسالة، فيسأل هللا تعاىل أن جيزي هلم 

   ، إنه مسيع جميب.يف عطائه، وأن يرفع درجاdم
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  جتريد

  : أولياء حزب هللا    اسم الطالب

  ١٦٠٥٠٢٠١٦:     رقم القيد

  قسم اللغة العربية وأدKا /: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية     قسم /الكلية 

: إعادة البناء الفكري للورد كرومر "اإلسالم واملسيحية"   موضوع الرسالة

  ملصطفى لطفي املنفلوطي

  ٢٠٢٠أغسطس  ٢٤ :    �ريخ املناقشة

  ٤٥ :    حجم الرسالة

  املاجستري خالصنور : الدكتور     املشرف األول

  : الدكتور ذواحللم، املاجستري    املشرف الثاين

سالم "اإل يف مقالة عنوان هذه الرسالة هي " إعادة البناء الفكري للورد كرومر

ر افكأ نفلوطي يفامل لوطي". ويركز هذا البحث آراءواملسيحية" ملصطفى لطفي املنف

املنهج  هذه الرسالة فهو لورد كرومر. أما منهج البحث الذي استخدمه الباحث يف

لفكري للورد كرومر. ا التحليلي النقدي وبنظرية إعادة البناء. فاملنفلوطي يعيد البناء

واملدنية اإلنسانية والنظام  : اللحن يف القرآن ر لورد كرومر فهيافكأوأما 

 حة القرءان: صهوومن أفكار لورد كرومر الذي يعيد بنائه املنفلوطي و  .اإلجتماعي

ام ونظام اإلعتقادية ونظام اإلقتصادية ونظ دميقراطيةبقواعد النحو والتسامح وال

  السياسيىة.
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Skripsi ini berjudul “I'ādah Al-Binā` Al-Fikrī Li Lord Cromer Fī Maqālah "Al-

Islām Wa Al-Masīhiyyah" li Mus̩t̩afa Lut̩fī Al-Manfalūt̩i”. Penelitian ini fokus pada 

pikiran Al-Manfaluthi terhadap pemikiran Lord Kromer. Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode Analisis 

Kritik dengan bantuan Teori Rekonstruksi. Al-Manfaluthi dalam artikel ini 

meluruskan kembali pemikiran Lord Kromer yang mengkritik Islam. Adapun 

Pemikiran Lord Kromer ialah : Kesalahan Tata Bahasa dalam Alquran, dan Ajaran 

Islam tidak meluas untuk Masyarakat Madani (Civil Society) dan Ajaran Islam tidak 

sesuai dengan Sistem Sosial. Adapun pemikiran Lord Kromer yang diluruskan oleh 

Manfaluthi adalah : Validasi Alquran dari segi Qaedah Nahwu, Demokrasi, 

Toleransi, Sistem Kepercayaan, Sistem Ekonomi, serta Sistem Politik. 

 

 



 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

اختار  قدلهي كتاب الذي ألفها مصطفى لطفي املنفلوطي. و  النظرات
املنفلوطي من مقالته املختلفة اليت نشرت يف بعض اجلرائد و من أمهها جريدة 

رأس حتريرها املؤيد( اليت كان يجريدة )حتريرها أمحد فؤاد و  يت كان يرأس)الصاعقة( ال
ظراتا يف الثالثة  كتابه االن عمعها املنفلوطي يف. و مقاالته اليتالشيخ علي يوسف

 فيه.11111و 1111و 1111جزاء، اليت صدرت طبعاهتا األوىل يف السنوات : أ
ة و اإلجتماعي منها والنقد األديب ،حتتوي على األفكار املختلفة مقاالت

والشعر والراثء وجمموعة من القصص القصرية املنقولة أو  والسياسة واإلسالميات
 1املوضوعة.

مبيزتني  هذه املقاالت ومتتازا املقاالت يف النظرات: عن قال شوقي ضيفو 
إهنا كتبت أما عن الشكل ف  وضو..امل ميزة تتناولالشكل و تتناول  أساسيتني، ميزة
ا من أساليب السجع إال مه شيء من العامية و الليس في خالصأبسلوب نقي 

____________ 

 7( ص: 1111) اجليزة : الشركة املصرية العاملية،  ،النظراتمصطفى لطفي املنفلوطي،   1 
 بعض األبعاد النفسية يف أدب املنفلوطي وقفا لبعض مدارس علماحممد حسني عقاب العنزي، 1 

 8م، ص: 1111املاجستري، جامعة أم درمان اإلسالمية،  رسالة النفسا،
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بيئته لأييت عفوا. وأما من حيث املوضو. فقد اختار املنفلوطي احلياة اإلجتماعية 
  3و اختذأها ينبوعا ألفكارها.

طي نفلو امل فيها يتحدث املسيحيةا.مقالة ااإلسالم و   كتاب النظراتيف
عتقد  ر يعتقد كما يكرومر. إن اللورد كرومهو لورد  و  الرجل املسيحي عن شخصية

ن اإلسالم دين موضو.، ابتدعه إ . و قال لورد كرومر:اسوعيتهبكل مسيحي 
ال مسع حكمة ا قرأ صحيفة ، و ال دخل مدرسة، و رجل عريب بدوي أمي م

 4ال تلقى شيئا من علوم الشرائع و العمران. انين، وال رأى مدينة الروماين، و اليو 

 نن وجود اللحآلورد كرومر ينقد دين اإلسالم و يقول : أن قر   من إعتقادو 
يقول :  و املنفلوطي يعيد البناء الفكري للورد كرومر ،ذلكبقواعد النحو. ومن 

ن. و غري ذلك، ينقد لورد كرومر أيضا أن اإلسالم دين آما  كان اللحن يف القر 
    5اإلجتماعي.جامد ال يتسع صدره للمدنية اإلنسانية و ال يصلح للنظام 

 ا سبق يريد الباحث يف هذه املناسبة  أن يكتب الرسالة حتتاعتمادا مم
يعيد  مصطفى لطفي املنفلوطي كرومرا. ألنموضو. ا إعادة البناء الفكري للورد  

 ا.رية ا إعادة البناءنظتحدث يف . و هذا كله يبنائه 

____________ 

-131ص:   )م1111املعارف،   دار :القاهرة (،مصر يف املعاصر العريب األدب ضيف، شوقي3 
131 

 111ص:  املرجع السابق ،مصطفى لطفي املنفلوطي، 4 
 نفس املكان5 
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 مشكلة البحث .ب
  :هيتوضيحها يف الرسالة ف أما مشكلة البحث اليت سوف حياول الباحث

 ؟رومر يف انتقاده على دين اإلسالملورد ك رافكأ يف نفلوطيامل آراء ما

 غرض البحثج. 

 :وهذا البحث إىل حتقيق الرسالة فهيسعى  أما غرض البحث الذي

   .لورد كرومر يف انتقاده على دين اإلسالم رافكأيف  نفلوطيامل آراء ملعرفة

 معاىن املصطلحاتد. 

  (rekonstruct)  إعادة البناء .1

حث سيب يف هذه الرسالة،. ءالباحث عن إعادة البنا بحثقبلما أن ي
الباحث عن تعريف البناء ىف املوضو. هذه الرسالة، ألن كلمة البناء ىف إعادة 

هو ( construction)ومعىن البناء  البناء هي كلمة تبني كلمة إعادة البناء عن نفسها.
لغة يف القاموس  (construction) البناء 1وتركيب اثبت بل عمومي.فكرة وبناء 

صطالحا : أقام جداره وحنوه، او  7بناء أو تشييد أو عمارة. عريب-إنكليزي
  8ويستعمل جمازا يف معان تدور حول التأسيس والتنمية.

____________ 

6 Nyoman.K.R, Teori,Metode,dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2009), hal : 223 

 118( ، ص : 1114، )بريوت : دار الكتب العلمية، عريب-القاموس إنكليزيحممد سيد، 7 
 151(، ص : 1118) القاهرة : عامل الكتب،  معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر،8 
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 عىنإجنليزي مب-كلمة إعادة البناء يف معجم املعاين اجملاين: عريب
"reconstruction"

  الذي يئالش إعادة إعادة البناء نأها سيرتاجنتياس : و يرتعم. 1

 11 .مع حتسينه إىل الوجه األكمال أو تصحيحه من اخلطأ وجد

 املقالة .1

-لةمقا-ولةق-قيال-قوال-يقول-)قال وتعريف املقالة يف لغة العربية 
قالة أن املقال و امل ظهر لناو  عمع جلمع. قاويلأمقاال فيها، و اجلمع: أقوال و 

هي فأما اصطالحا مها يدالن على شيئ)يقال(. و . و مبعىن واحدشيئ واحد و 
تتناول موضوعا ابلبحث جيمع الكاتب عناصره ويرتبها و  اليت فكرة حمددة

 11يستدل عليها حبيث يؤدي نتيجة معينة

 الدراسات السابقة .ه
 11يوليا نصر اللطيفي .1

 الفكرية للجندر واإلسالم يف روايةموضو. هذه الرسالة اإعادة البناء 

____________ 

9 Ribut Wahyu Eriyanti, Rekonstruksi Konsep Gender Dalam Sastra Pemanfaatannya 

Dalam Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah, Proceedings Literature and Nation 

Character Building, The 23rd HISKI Conference on Literature Lambung Mangkurat, University 

Banjarmasin, November 6-9, 2013, hal : 126 

م تعليم رسالة املاجسرت، قس ،فكرة أمين أمني عبد الغين يف إعادة البناء تدريس النحوحمسم معز، 11 
 13، ص : 1111ربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالان ماللك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، اللغة الع

  511ص:  ،jurnal turas ،Vol.5, No.10 ،Desember 2013 النثر العريب و تعليمه،مسعود، 11 
12 Yulia Nasrul Latifi, “Rekonstruksi Pemikiran Gender dan Islam dalam Novel Zaynah 

karya Nawal Al Sa’dawi”, Jurnal Musawa, Vol 15, No. 2, Juli 2016 
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 استخدمتها الباحثة يف هذا البحث أما الدراسة اليتزينة لنوال السعداوي. و 
الفكرية  (rekonstruct) دراسة النقد األديب النسوي تتجه الباحثة إعادة البناء

 للجندر و لإلسالم يف رواية زينة لنوال السعداوي.  

  13مونة  .1

إعادة بناء تصوير املرأة العرب يف رواية افاتنا موضو. هذه الرسالة ا 
استخدمتها الباحثة  دراسة  رف الدين. وأما املنهج البحث الذيلفاطمة ش

يف كتاابت النساء اليت   تتجه Gynocritical Elaine Showalter نوعية بنظرية
 النتائج أن جتد إعادة بناء تصوير املرأة العرب يفتتحدث عن النساء. و تشري 

 استطاعت املرأة أن تنال إرادهتا و أملها يقابلها بناء النظام األبوي. .وايةر 

 14جحيا ديوي فورمناساري .3

 Asal Usul :ة ا إعادة بناء األسطرة الشعبيةموضو. هذه الرسال

Girilangan Banjanegara  إعادة بناء األسطرة الشعبية : هامقصود.و Asal Usul 

Girilangan Banjanegara   للمواد   بناء من اللغة احملكية إل اللغة املكتوبةيعيد
لرسالة دراسة االتعليمية . وأما املنهج البحث اليت استخدمتها الباحثة يف هذه 

لنتائج من اباحثة نظرية البنوية للجامتان. و أما استخدمتها الحتليلية بنيوية. و 
____________ 

13 Maunah, “Rekonstruksi Representasi Perempuan Arab dalam Novel Remaja Faten”, 

Tesis, Jurusan Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012 
14 Cahya Dewi Purnamasari, “Rekonstruksi Cerita Rakyat Asal-Usul Girilangan 

Banjarnegara”, Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negreri Semarang, 2013 
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 Asal Usul أوال، هناك ثالثة أوصاف يف أسطرة الشعبية ::  هذا البحث فهي

Girilangan Banjarnegara   ن ثالثة ممن ثالثة مصادر خمتلفة. اثنيا، و تتناوهلا
 Asal أوصاف يعيد بناء ببنيوية للجامتان.  حىت نعرف أن أسطرة الشعبية : 

Usul Girilangan Banjarnegara .من هذه و  متلك مثاين عشرة خالصة القصة
كحبكة     Asal Usul Girilangan Banjarnegaraنعرف بناء لألسطرة الشعبية : 

 موضو. القصة.القصة وشخصية وختصيص وبيئة و 

 15جع دين .4

أما يا. و ثر الغين و الفقري للمنفلوطموضو. هذه الرسالة ا العاطفة يف ن
نقدية.  الرسالة دراسة حتليلية املنهج البحث الذي استخدمها الباحث يف هذه

ا هو عاطفة منفلوطي يف هذالرسالة و وجد الباحث يف هذه أما النقد الذي و 
ين غالنثر ال خياله وأسلوبه وأفكاره. و النتيجة يف هذه الرسالة فهي أن نثر ا ال

وقوة العاطفة  اطفةن وذلك يتمثل يف صدق العو الفقريا حيكي عن عاطفة احلز 
 .وثبات العاطفة

 

____________ 

رسالة، قسم اللغة  يف العاطفة يف النثر الغين و الفقري للمنفلوطي )دراسة نقدية حتليلية(جع دين، 15 
 م1113العربية و أدهبا، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، 
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 16مينا هلفيزا .5

و  اية (.اسة نقدموضو. هذه الرسالة االراثء يف شعر أيب العتاهية) در 
ء. و و الراثهلة أن تبحث غرضا من أغراض شعره و تريد الباحثة يف هذه الرسا

لقد استخدمت الباحثة يف هذه الرسالة منهجا حتليليا، فأما نتائج البحث 
هي اهية و هذا الشعر أيب العت الذي قد وصلت إليها الباحثة فهي : العاطفة يف

ام ربه. و انتقل إىل مق تعريف أنه قد احلزن حيث صديقه راثء شديدا بعد أن
مليت ث أن أاب العتاهية خياطب اهو فقد و جدت الباحثة اخليال حبياخليال و 

لم الباحثة املعىن عن أمهية العلم واملعاملعىن وهو وجدت وهو زائد بن معن. و 
هذا  األسلوب هو ترى البحثة أن يفكالنجم. و عند رائيه أن العلم  يف احلياة و 

  العتاهية السجع و وجدت كذلك جمازا مرسال.النثر أيب

 الدراسات السابقة فهي العمل األديب أما الفرق بني رسالة الباحث وف
سالة الباحث التشابه بني ر و أما يف هذه الرسالة.  الذي حبثه الباحثو النظرية 

ي يوليا نصر اللطيفي وجحيا ديوي فورمناساري واملونة فهها نو رسالة اليت ألف
جع دين ها ألف و أما التشابه أيضا بني رسالة الباحث و رسالة اليت املوضو..

 ومينا هلفيزا فهي الدراسة اليت يعتمدها الباحث.

____________ 

هبا، جامعة يف رسالة، قسم اللغة العربية و أدالراثء يف شعر أيب العتاهية )دراسة نقدية(مينا هلفيزا، 11 
 م 1111الرانريي اإلسالمية احلكومية، 
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 منهج البحث .و

يف هذه الرسالة فهو املنهج أما منهج البحث الذي استخدمه الباحث 
 والتفسري وصفالتحليل و ال يتمضن وهي. و قصد النقدي يف جمال األدب و النقد

 .17قشة مبادئ ونظرية وعماليات األدبتقومي األعمال األدبية فضال عن مناالو 

ليت فيستخدم الباحث على الطريقة ا يف هذه الرسالة الكتابة طريقةأما و 
 امعة الرانرييجب والعلوم اإلنسانية باداآلغة العربية و أدهبا بكلية للاقررها قسم 

 هي كتابة :بندا األتشية و  السالم احلكومية دار اإلسالمية
 “ Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 

 

 

____________ 

   4( ص: 1111، )بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة،حماضرات يف النقد األدببتول قاسم انصر، 17



 
 

 الباب الثاين

 طيترمجة مصطفى لطفي املنفلو 

 وفاتهمولده ونشأته و  .أ

يف قرية  ياملنفلوط ولدو ،  هو األديب الكبريمصطفى لطفي املنفلوطي 
ولد املنفلوطي.  م 4781يف عام القرى التابعة حملافظة أسيوط، منفلوط إحدى 

ع  عريب يتصل نسبه ابحلسني و ألم تركية. واضح أن شهرته ابملنفلوطي ترج أبوه
سيد، مصطفى بن حممد بن حسن فهو املنفلوطي أما و  4إىل صلته بوطنه الصغري.
( لكونه من دفلوطي. و قد أضيف إىل إمسه لقب )السيبن حممد بن لطفي املن

(  رضي هللا طالب أيباحلسني بن علي بن ألشرف( الذين ينتهي نسبهم إىل )ا)
أسه، و ر  مسقط( نسبة إىل لقب )املنفلوطي عنهما كما يضاف إىل امسه أيضا

 2حمافظة أسيوط. –( هو مدينة )منفلوط

و نشأ املنفلوطي يف بيت كرمي ابلدين جليل ابلفقه توارث أهله فضاء 
، الثقافةبيل أابئه يف سو هنج املنفلوطي الشريعة و نقابة الصوفية قرابة مائيت سنة، 

___________ 

دراسات األدب  جملة يف ": نبذة من حياته و أدبه مصطفى لطفي املنفلوطي"منصوري اجلمشيدي، 4 
 409, العدد السابع و العشرون، ص : 4992املعاصر، السنة السابعة خريف 

  90ص: (، 4994: الشركة املصرية العاملية،  اجليزة)  النظراتمصطفى لطفي املنفلوطي،  2 
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و قد كان  9.تباملكن يف القرآ نفلوطيامل حفظوتعلم املنفلوطي العلم ابألزهر و 
، ينشئ الرسائل ويتصيد الشوارد، و يصوغ القريض املنفلوطي حيفظ األشعار و

به األستاذ  . فيعزعة األسلوبو ر هورا يف األزهر  بذكاء القرحية و حيت أصبح مش
  1.احلياةإىل الغاية من األدب و  املثلى الطريقة يرسم له حممد عبده و

نا(. و  م )البوليبسبب تسمم الد-فجأة-توافه هللا، 4921يولية  42يف 
كان ذلك يوم سبت، وقد مات يف اليوم الذي حدث فيه اعتداء على سعد 

 5زغلول، فكأنه مات وفاء لصاحب الفضل عليه.

 مؤلفاتهدراسته و  .ب

مبنفلوط إحدى قرى الصعيد من أسرت  4781لد املنفلوطي يف سنة و 
مصرية معروفة ابحلسب و الشرف، و حفظ القرأن يف حداثته مث جاء إىل القاهرة 

يدرس علوم الدين  4797-4777وقد مكث فيه عشر سنوات 1.ليدرس ابألزهر
ليمه عو اللغة، لكنه مل يكمل دراسته يف األزهر، حيث ضاق بعلومه اجلافة و ت

___________ 

 وزارة التعليم يف "جدولني ترمجة مصطفى لطفي املنفلوطيابنية الشخصية يف رواية م" وريدة لعلي،9 
 54جامعة حممد  بوضياف ابملسيلة  ، ص :  ،العايل و البحث العلمي

يف  ،"ميةو دوره يف التوعية اإلسال –للمنفلوطي  –النقد اإلجتماعي يف كتاب النظرات ،"السيد السامل1 
ص :  ،ه ( 4197 /م  2048) أبريل  ، جامعة املدينة العاملية، ماليزاي، /العدد الثاين  /جملة اللسان الدولية 

288-287 
 92ص: ،السابق املرجع مصطفى لطفي املنفلوطي، 5 
 480م( ص :  2008دار الفكر العريب،  )القاهرة: ،نشأة النثر احلديث و تطوره عمر الدسوقي،1 
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صائد قراءة بعض كتب األدب، و حفظ بعض التقليدي، فكان يرتك ذلك إىل ق
 8الشعر. 

تقريبا، و يبدو أنه قد  4795التقى املنفلوطي أستاذه سنة  يف األزهر،
تعرف به من خالل تدريس علوم البالغة، و ال سيما كتب عبد القاهر اجلرجاين. 

بن السه، و الزمه مالزمة اإلاإلمام وجمه من األزهر إىل بيت ذته ليو قد نقل تلم
كلت بطريقة شلألب واملريد للقطب، و تتلمذ عليه تلمذة مباشرة و شاملة، 

قة هنجه اإلصالحي. و قد تعرف عن طريو  فكره السياسيو بعص ميوله األدبية 
ة و سة و الصحافياالسبسعد زغلول و الشيخ علي يوسف و غريمها من رجال 

ثالثة : حممد عبده و سعد زغلول و علي يوسف من أهم ال األدب. وكان هؤالء
و  ي اإلنسان و األديبشخصيات اليت أثرت يف تكوين شخصية املنفلوط

 7ظف.املو 

مد عشر سنوات يدرس و حيصل، و مل يلبس حني و جد الشيخ حمو يف 
دالئل  " ن و كتايب عبد القاهرة يف البالغةعبده يدرس للطالب تفسري القرآ

اإلعجاز و أسرار البالغة " أن أعجب به، فلزم دروسه، و انصرف عن األزهر و 

___________ 

 90ص :  ،السابق املرجع لطفي املنفلوطي،مصطفى 8 
 94ص :  نفس املرجع،7 
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علومه و رجاله. و يظهر أنه ضاق بطريقة التعليم فيه، و حتول ذلك عنده إىل 
 9أيس، و سرعان ما وجد ما كان يطلبه عند حممد عبده، و قد أتثرا قواي بتعاليمه.

من  ثراأشعارا ون ك، كتب املنفلوطيو من ذلفاملنفلوطي هو أديب ماهر. 
وحياة من  فتهتصوير من فكرته وعاط ألفها املنفلوطي فأما املؤلفات أليت .مؤلفاته

 هي: ف حوله. وأما املؤلفات اليت ألفها املنفلوطي

 النظرات .1

و هي كتاب جمموعة من  أجزاء،كان النظرات تنقسم من ثالثة 
 ألفها املنفلوطي و نشرها بصحيفة )املؤيد( حيررها الشيخ علي مقاالت اليت

 املنفلوطي عن مشاكل فيه رات" يتحدثيوسف. ففي كتاب "النظ
 819على  تركبفأما كتاب "النظرات" فلقد  40حتدايت اجملتمع املصرى.و 

 255اجلزء األول منها على  يرتكب فحة، مقسمة بني أجزاء ثالثةص
 290صفحة، و اجلزء األخري حيتوي  211صفحة، و اجلزء الثاين على 

صفحة. و من أجزاء الثالثة كان املنفلوطي الذي كتبها من املوضوعات 
الكثريات. فقد يرتكب يف اجلزء األول مخسني موضوعا ويف اجلزء الثاين 

 44ة وثالثني موضوعا.مثانية وأربعني موضوعا ويف اجلزء األخري مخس

___________ 

 288ص :  ،(4914القاهرة : دار املعارف، ) ،األدب العريب املعاصر يف مصر شوقي ضيف،9 
 445ص :  ،السابق املرجع منصوري اجلمشيدي، 40 
 270ص :  ، السابق املرجع سيد السامل،44 
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 تنيو متتاز هذه املقاالت مبيز قد قال شوقي ضيف يف كتابه :" و 
أساسيتني و مها ميزة تتناول الشكل و املوضوع. فمن الشكل فحيث كتبها 
يف أسلوب نقي خالص، ليس فيه شيئ من العامية وال من أساليب السجع 

جتماعية ار احلياة اإلفقد اختامللتوية إال ما أييت عفوا. و أما من املوضوع، 
 42لبيئة، و اختذها ينبوعا ألفكاره.

 العربات .2

تسع قصص، ثالث وضعها املنفلوطي و  الكتاب العربات يضم
هن: اليتيم واحلجاب واهلاوية، وواحدة مقتبسة من قصة أمريكية امسها : 
صراغ القبور و جعلها كاتبنا بعنوان: العقاب، و مخس قصص مرتمجة 
صاغها املنفلوطي و هن: الشهداء والذكرى واجلزاء والضحية و اإلنتقام. 

 49م. 4941و قد طبع هذا الكتاب يف عام 

  يف سبيل التاج .3

أما الرواية )يف سبيل التاج( فهي مأساة شعرية متثيلية وصفها املؤلف 
الشعر التمثيلي يف القرن  عميدي و أراد أن جياري هبا 4795يف سنة 

السابع عشر ) كورين وراسني( وهي رواية أخالقية بطلها فيت تعارضت يف 
___________ 

 294-290ص:  ،السابق املرجع شوقي ضيف،42 
بعض األبعاد النفسية يف أدب املنفلوطي وقفا لبعض مدارس علم  حممد حسني عقاب العنزي،49 

 7ص :  ،2042 جامعة أم درمان اإلسالمية،، املاجستري يف رسالة النفس
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داء فضحى ابألوىل ففتان قويتان حب األسرة وحب الوطن، نفسه عاط
   41للثانية، مث ضحى حبياته فداء لشرف األسرة.

 أو " بول وفرجيين" الفضيلة .4

 فرجيين هي رواية اليت كتبها الكاتب الفراسيو الفضيلة أو بول 
و قد اعتمد املنفلوطي يف  .(Bernardin de Saint Piere)برانردي سان بري

 بعنوان 4782جالل يف سنة تعريبها على ترمجتني، ومها ترمجة حممد عثمان 
"األماين واملنة يف حديث قبول و ورد جنة". و اثنية، ابلرتمجة اليت متت 

أخر  بعنوان "بول و فرجيتين، و هي على يد الكاتب املسرحي فرح أنطون
 45عمل أديب كتبه املنفلوطي قبيل وفاته.

 أو " سريان دي برجراك" الشاعر .5

صل عن الفرنسة وهي يف األ بعدما أن يرتجم هلاها املنفلوطي ألف
بعنوان : )سريان دي برجراك( للكاتب الفرنسي أدمون روستان. وقد نشر 

 41م.4920النص العريب يف العام 

 

___________ 

 44 ، ص:(2042 القاهرة : هنداوي،، ) يف سبيل التاج، مصطفى لطفي املنفلوطي  14 

 90ص :  ،السابق املرجع مصطفى لطفي املنفلوطي، 45 
 9السابق، ص :  املرجع، حممد حسني عقاب العنزي 16 
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 أو " حتت ظالل الزيزفون" ماجدولني .6

الزيزفون هي رواية كتبها األديب رواية ماجدولني أو حتت ظالل 
وعرهبا املنفلوطي عن ترمجة صديق.  ."Alphonse Karr"الفرنسي ألفونس كار

يدعى حممد فؤاد كمال. ويرتكز مضموهنا على حمورين : أحدمها عاطفي، 
والثاين إجتماعي. فاألول فيمثل صراعا بني احلب احلقيقي الطاهر و احلب 
الزائف. والثاين ميثل صراعا بني الفقر والغين. ويرتتب عليه أن السعادة 

خالص والكفاح واإلظهر، و لكنها يف العمل ليست يف الغين و اجلاه وامل
 48للقيم.

 تارات املنفلوطيخم .7

هو عبارة عن خمتارات ملن قرأ هلم من كبار الشعراء أمثال أيب متام 
وهذا الكتاب طبع اجلزء األول فقط سنة  47وابن الرومى وأىب العالء.

اين يف البست م، مبطبعة املعارف مبصر القاهرة. قال عنها بطرس 4942
 49"أدب العرب" : جمموعة شعرية اختارها لطالب املدارس.

  

___________ 

  45-41ص : ،السابق املرجع مصطفى لطفي املنفلوطي،48 
 441ص :  السابق ، املرجع منصوري اجلمشيدي،47 
 44(، ص: 2002دار ابن حزم، ، ) بريوت : ، خمتارات املنفلوطيمصطفى لطفي املنفلوطي 49 
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 فكاره اإلسالمية يف النظراتأ .ج

. و من ةيمن األعمال األدب األف املنفلوطي أتليف املنفلوطي أديب كبري.
ى اليت كتبها املنفلوطي النظرات. وكانت املقاالت فيه حتتوي عل ةاألعمال األدبي

األفكار املختلفة منها اإلجتماعية والنقد األديب والسياسة واإلسالميات والشعر 
 20والراثء وجمموعة من القصص القصرية املنقولة أو املوضوعة.

يف  هنالك املواضع خمصصة يف النظرات تنقسم املوضوعات املتنوعة.و 
اب لتناول قضااي إسالمية مباشرة، و من تلك املواضع بذلك و هي : عربة الكت

  سالم واملسيحية والدعوة.اهلجرة واإل

تعترب من  هجرة نبوية اليتهي  يف مقالة "عربة اهلجرة" فاملقصود ابهلجرة
تصار ان "اإلسالم واملسيحية":  ويف املقالةاإلسالمي. األحداث يف التاريخ 

إنصايف واضح لإلسالم واملسلمني من اهتام من جهلة املسيحيني املعتربين عندهم 
تخلف اإلسالم ابل ونقد لورد كرومر علماء و الباحثني " لورد كرومر". الذي اهتم

والصدق  الدعوة"، إىل أمهية الصرب" ويف املوضوع ووصفه بسلوك يعض املسلمني.
 شقاالدعوة مبا يف سبيلها من امل عوبة مشروعيف الدعوة إى اإلسالم. و أكد بص

___________ 

 7ص:  ، السابق املرجعمحد حسني عقاب العنزي، أ20 
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و اإلهتمات.، إال أن الداعية حالة التزامه هباتني اخلصلتني يتحول و لو بعد حني 
   24.ملدعوين إىل رمز اإلصالح والنجاحعند ا

___________ 

 271-271ص : ،لسابقا ملرجعاسيد السامل، 24 



 

 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 ظهور إعادة البناء .أ

عند املراجعة الدقيقة لسياق عملية إعادة البناء يف مجيع الدول اليت خرجت 
مراجعة تفسريات املاضي متأصلة يف دراسة التاريخ. لكن مل  8من احلروب املدمرة.

شرين املاضية اخلمس و الع تشهد أى فرتة من اخلربة التارخيية األمريكية يف سنوات
وهي  -إنقالاب كامال لوجهة نظر كانت مقبولة مثلما حدث لفرتة إعادة البناء

الفرتة الدرامية املثرية للجدل اليت تلت احلرب األهلية األمريكية. فمنذ أوائل 
ألمريكي، استينات القرن العشرين، تضافر تغيري عميق يف مكانة السود يف اجملتمع 

ا يت كشفت مؤخرا، و التعريفات املتغرية للتاريخ نفسه لتغري من فهمنو األدلة ال
 2ملفهومنا إعادة البناء.

دراسة العلمية ملفهوم إعادة البناء يف وقت مبكر من القرن اللقد بدأت 
ميكن و  العشرين مع عمل وليام.أ.دانينغ وجون.دبليو.بورجيس، وتالميذمها.

تلخيص التفسري الذي وضعته مدرسة دانينغ إبجياز على النحو التايل، عندما 

____________ 

مركز دمشق لإلحباث و دمسق : )فلسفة التنمية وإعادة البناء بعد احلرب، سليمان،  عدانن8 
 81ص:  (،2182الدراسات، 
ص  (2182، )القاهرة : مركز احملروسة، اتريخ إعادة البناء يف أمريكا بعد احلرب األهلة ريك فونر،إ2 

 :7 
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أصبحوا  وانتهت  احلرب األهلية، تقبل البيض يف اجلنوب واقع اهلزمية العسكرية، 
على استعداد إلنصاف العبيد احملررين، ورغبوا فوق كل ذلك يف إعادة اإلندماج 

            3سريعا يف نسيج احلياة الوطنية.

 مفهوم إعادة البناءب. 

 ثسيبحيف هذه الرسالة . ءالباحث عن إعادة البنا بحثيقبلما أن 
إعادة  ، ألن كلمة البناء ىفالرسالةالباحث عن تعريف البناء ىف املوضوع هذه 

هو ( construction)ومعىن البناء  .البناء هي كلمة تبني كلمة إعادة البناء عن نفسها
 2وتركيب اثبت بل عمومي.فكرة وبناء 

 ىنإجنليزي مبع-يف معجم املعاين اجملاين: عريب ءكلمة إعادة البنا 
"reconstruction".5  : ده عادة البناء تعاد شيء الذي وجإن إو يرتمجها سيرتاجنتياس

 6.و يوجد اىل أحسن املوجود أو يصححه من اخلطأ

____________ 

 املكان نفس3 
4 Nyoman.K.R, Teori,Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2009), hal : 223 

قسم تعليم  رت،رسالة املاجس فكرة أمين أمني عبد الغين يف إعادة البناء تدريس النحو، حمسم معز،5 
 83، ص : 2186جامعة موالان ماللك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  ،ة الدراسات العلياياللغة العربية، كل

6 Ribut Wahyu Eriyanti, “Rekonstruksi Konsep Gender Dalam Sastra Pemanfaatannya 

Dalam Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah”,  Proceedings Literature and Nation 

Character Building, The 23rd HISKI Conference on Literature Lambung Mangkurat, University 

Banjarmasin, November 6-9, 2013, hal : 126 
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يف  7إعادة الرتتيب.عادة البناء أو إعادة البناء هي جهد أو عملية إل
القاموس اإلندونيسي الكبري ، إعادة البناء عبارة عن العودة إىل وضعها الطبيعي 

فإن إعادة البناء هي  ،Black Law Dictionary وإعادة ترتيبها. بينما يف قاموس
ماربون ، إعادة ب.ن. . وفًقا لـشيء على ح أو تصحيح أو إعادة إنشاءإصال

شيء إىل مكانه األصلي ، أي إعادة ترتيب املواد املوجودة البناء عبارة عن تعود 
 1أو إعادة ترتيبها كما هي أو كما كان من قبل.

إعادة البناء هي اخلطوة أو العملية اليت يتم فيها تنفيذ أعمال إنشاء جديدة 
إما كاملة أو ألجزاء أو مالمح غري موجودة من موقع أو مبىن، نظرا لتعرضه 

ميكن إجراء عملية إعادة البناء عندما يكون   2ىل تدمريه.لظروف معينة أدت إ
 81املوقع غري مكتمل نتيجة تعرضه للتلف أو التغيري.

، إن إعادة البناء مبصطلح إعادة اإلعمار. و حنمل املعىن بعدا ىبعبارة أخر 
 وطنيا، كإنتاج جممعات تنموية أتخذ الناس وأفراد اجملتمع للتفاعل اإلجيايب، يف بناء

____________ 

7 Mahsun, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik 

Dengan Metode Saintifik Modern”, Jurnal Al-Hakam, Vol.25, No.1, April 2015, hal : 12 
8 Nur Sholihah Zahro’ul Isti’anah,dkk, Rekonstruksi Pemahaman Konsep I’Jaz Al-quran 

Perspektif Gus Baha, Jurnal QAF, Vol.3 No.2, Juli 2019, hal: 186 

 ) الشارقة : املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث الثقاقي يف املباين التارخيية، حفظ سلمان أمحد احملاري،2 
 851ص : ، (2187الوطن العريب، 

 856ص :  جع،نفس املر 81 
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منوذوج حياة حيرتم الناس، ويعيد إدماجهم يف بيئة تنموية، إقتصاداي وإجتماعيا 
 88وثقافيا، ترتقي لدورة إنتاج تنموية كاملة.

هور ظ اجملتمع األمريكي و اجملتمع الصناعي سبب ،ومن جهة الفلسفة
الذين تركوا نظام احلياة املستحبة. وتتطور  (recontrusionism) فلسفة إعادة البناء

العلوم والتكنولوجيا والتصنيع مأثر من إجيابية لتحسني الرفاهية و لكنه مأثر من 
 82سلبية أيضا. وكان اجملتمع اهلادئ قد أدى إىل اإلغرتاب.

يف فلسفة الرتبية ، إعادة البناء هي مذهب فلسفي الذي حياول إعادة 
حلديثة وهي تقوم ا تنظيم القوالب القدمية مث بناء القوالب اجلديدة املناسبة ابلثقافة

إبعادة التنظيم و إعادة البناء على اإلمناط القدمية إىل أن تكون أمناطا جديدة أشد 
و أما الشخصية اليت كانت رائدة هلذه الفلسفة يف سنة  83حديثا و جديدا.

 82..(Harold Hugg) وهارولد هوج (George Count) فهي جورج كونت 8231

فكر  املنفلوطي يصحح ويقوم هيواملراد من إعادة البناء ىف هذه الرسالة 
   يف انتقاده على دين اإلسالم يف هذه املقالة. لورد كرومر

____________ 

    5، ص :  ،املرجع السابقسليمان،  عدانن88
12 Ali Mubi, “Pengaruh Filsafat Rekonstruksionisme terhadap Rumusan Konsep 

Pendidikan serta Tinjauan Islam Terhadapnya”, Jurnal Rausyan Fikir,Vol. 14, No.1, ISSN. 

1979_0074 e-ISSN. 9772580 594187, Maret 2018, hal: 69 

 83ص :  ، املرجع السابق حمسم معز،83 
14 Teguh W.G., Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2017), hal : 189 



 
 

 الباب الرابع

م لورد كرومر يف املقالة "اإلسالر افكأ يفملنفلوطي ا آراء نقدي حتليل
 واملسيحية"

 كرومر وردل رافكأ يف الفنفلوطي آراء عن الباحث سيحلل الباب هذا يف
 حملة باحثال سيلقي ذلك، قبل لكن". واملسيحية اإلسالم" مقالة يف كانت اليت
 .املقالة هذه عن عامة

 إلسالم واملسيحية" ملصطفى لطفي املنفلوطيحملة عامة عن مقالة "ا .أ

 ليت ألفها املنفلوطي. وهذه املقالة جمموعة يفإحدى املقاالت اهذه املقالة 
نشرها  أجزاء. وكان "النررات"ينقسم من ثالثة   لد اوأو  من كااب "النررات".اجمل

 هذه املقالة و ياحدث املنفلوطي يفبصحيفة )املؤيد( حيررها الشيخ علي يوسف. 
الرجل املسيحي وهو لورد كرومر. إن اللورد كرومر يعاقد كما يعاقد  عن شخصية 

 كل مسيحي بسوعياه.

ن ن وجود اللحآلورد كرومر ينقد دين اإلسالم و يقو  : أن قر   ومن إعاقاد
 يقو  : و املنفلوطي يعيد البناء الفكري للورد كرومر. ومن ذلك، بقواعد النحو

 ن. و غري ذلك، ينقد لورد كرومر أيضا أن اإلسالم دينآما  كان اللحن يف القر 
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 1.جامد ال ياسع صدره للمدنية اإلنسانية و ال يصلح للنرام اإلجاماعي

اإلسالم "لورد كرومر يف املقالة ر افكأ يفملنفلوطي ا آراء حتليل نقدي .ب
 واملسيحية"

ورد كرومر. ر لافكأيف هذا الباب، سيحلل الباحث عن آراء املنفلوطي يف 
واملدنية اإلنسانية والنرام  : اللحن يف القرآن ر لورد كرومر فهيافكأوأما 

 ومن أفكار لورد كرومر يعيد بنائه املنفلوطي يف هذه املقالة.  .اإلجاماعي

 الكرمي رءانالق اللحن يف .1

 كرومر  ذي نقده لوردالكرمي ال القرءانعن يف هذا الباب سيبحث الباحث 
لحن فال مي.الكر  القرءانعن وجود اللحن يف  نقد لورد كرومر فيها .يف هذه املقالة

نقد لورد كرومر عن وجود اللحن و  2هو خطأ يف اإلعراب وخمالفة وجه الصواب.
 ث عنها برهورالباح وسيرهر الكرمي بقواعد النحو يف الفقرة اخلامسة، القرءانيف 

  يف املقالة، فهو: املقاطفة

 بوجود"بلغ الاعصب الديين جبماعة املبشرين أن حكموا 
 2اللحن يف القرآن. واسادلوا على وجود اللحن يف القرآن بقواعد النحو."

_________________ 
 

  101( ص: 1991) اجليزة : الشركة املصرية العاملية،  النظراتمصطفى لطفي املنفلوطي،  1

 2002، ص: 1(، ط.2002، )القاهرة : عامل الكاب، معجم اللغة العربية املعاصرة أمحد خماار،2 
 101ص: املرجع السابق، مصطفى لطفي املنفلوطي،  2 
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نائه الفكري للورد كرومر. وأما إعادة ب البناء ومنها، قد كان املنفلوطي يعيد
 فهي:

 بقواعد النحو القرءانصحة  .1.1

ربية حجاة على ابللغة الع نرله هللا على رسوله ابللغة العربية. القرءان
علم و منها علم اللغة وعلم الصرف وعلم املعاين  آخر. العربية م اللغةو عل

ا و قواعد النحو بعدما أن ينز  هللا القرآن وأن ينرر  النحويوندون  .النحو
    :كما قا  املنفلوطي يف هذه املقالة يف كالم العرب،

قواعد النحو اليت ما دوهنا علماؤه إال بعد أن نرروا يف كالم "
العرب، وتابعوا تراكيبه وأساليبه، وأكرب ما اعامدوا عليه يف ذلك 

ة ة و ليست النحاة حجالنحا ن حجة علىفالقرآهو القرآن اجمليد. 
مقصرومن، و لكن فما يف القرآن حلن، وال النحاة  .نعلى القرآ

 2"املبشرين جاهلون

حة ص من املقاطفة املوجودة رأى الباحث أن املنفلوطي قد عرب و
موجود بعدما نرر علماؤه يف كالم  قواعد النحو. قواعد النحوب القرءان

 :دتنيم ينقسم إىل القرءانكان عهد نزو    .العرب ونز  القرآن على النيب
قبل هجرة النيب صلى هللا علي وسلم وبعدها. اوأوىل، مدة مقام النيب  مدة

يف مكة وهي اثناا عشرة سنة ومخسة أشهر وثالثة عشر يوما، من يوم 
_________________ 

 

 101، ص: نفس املرجع4 
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من ميالده.  22يوم الفرقان إىل أو  ربيع اوأو  سنة  21رمضان سنة  11
قبل اهلجرة فهو مكي. اثنية، مدة نزوله بعد  وما نز  يف مكة ونواحيها

الصحيح أن أو  ما نز   2اهلجرة إىل املدينة وإن نز  بغريها فهو مدين.
  1قوله تعاىل: ))إقرأ ابسم ربك الذي خلق((. القرءانمن 

نشأ أبو اوأسود الدؤيل علم النحو أو  مرة بعد أن ان  ثقة علي 
للحن والاغلب عليه الذي م( يف الاعامل اب 121-121بن أيب طالب )

بو اوأسود أظهر بني غري الناطقني ابلعربية. قيل يف إحدى الرواية بينما مسع 
: )) إن هللا بريء من املشركني ورسوله  القرءانية أالدؤيل قراءة أحد من 

(( بكسرة الالم، أصبح املعىن فاسد ومضل، ومن احلقيقة أن يضم الالم 
فصار رسولُه. وبعد أن مسعه، قلق أبو اوأسود من ضياع مجا  القرآن، 
فبسبب تلك احلادثة، ألف أبو اوأسود كاااب يف "املبادئ قواعد اللغه 

 1العربيه"

دساور ومرشد لقواعد النحو. أيخذه  لقرءانا ومن الشرح واضح،
من  نط  القرآفال خن النحويون وكذلك كالم العرب مرشدا لقواعد النحو.

 حجة على النحاة.ن حيث قواعد النحو وأن القرآ

_________________ 
 

 22( ، ص : 2012، ) القارة : هنداوي، اتريخ القرآمأبو عبد هللا، 2 
 21، ص: نفس املرجع1 

7 Anwar Abd.Rahman, Sejarah Ilmu Nahwu dan Perkembangannya, Jurnal Adabiyah, 

FAH, UIN ALAUDIN, Vol. X Nomor 1/2010, Hal: 101-102 
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 دنية اإلنسانيةامل .2

الدين  ا لورد كرومر يفنقده سيبحث الباحث عن املدنية اإلنسانية اليت
اإلسالمي دين جامد ال ياسع صدره للمدنية  اإلسالمي ويقو : " إن الدين

هي جمامع أخالقي وجمامع  (civil society) فاملدنية اإلنسانية 2اإلنسانية".
ورد كرومر لاليت يعيد البناء املنفلوطي فكر  وأما عناصر املدنية اإلنسانية  9ماحضر.

 :فهي

 الاسامح .2.1
ام وأجل احت املوقف الذي كان عند املدنية اإلنسانية الاسامح هو 

ينيا د، وهذا يكون عندما حيتمون اإلخاالفات بينهم 10.أعما  اإلنسان
 .أو غريها أو مكانة، أو معاقداي

يف هذه املقالة، جياد  املنفلوطي أبن خصائص املدنية اإلنسانية 
(civil society)  .يف  املقاطفةوسيرهر الباحث عنها برهور هي الاسامح

 املقالة:
واليقالون، وال يكفر بعضهم بعضا، وال يبغى أحد "ال خياصمون 

 11منهم على أحد".
_________________ 

 

 101ص: املرجع السابق، مصطفى لطفي املنفلوطي،  8 

9  M.Dawan Raharjo, Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani, UNISIA, 

No.39/XXII/III/1999, Hal: 33 
10 Farid Wajdi Ibrahim, Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic 

Education, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol.XIII No.I, Agustus 2012, Hal : 137 

   101ص: املرجع السابق، مصطفى لطفي املنفلوطي،  11 
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صائص خرأى الباحث أن املنفلوطي يصف  ،السابقة املقاطفةومن 
وأن املدنية  ،املدنية اإلنسانية جمامع مسامحف .املدنية اإلنسانية يف اإلسالم

بدون أن يسقط املعاقدات اآلخر. ال اإلنسانية تدعم املعاقدات اآلخر. 
ذا تسامح جيد أن ياناو  إ يعاقدون أن رفاءيقاتلون بعضهم البعض وأهنم 

 بعضهم بعض.
 دميقراطيةال .2.2

مبعىن  demos دميقراطية أصلها يوانين تتكب من كلماني، اوأو ال
فاملعىن اللغوي احلريف ملصطلح  12مبعىن احلكم. Kraten الشعب والثاين

. الدميقراطية شيء موجود يف املدنية اإلنسانية دميقراطية هي حكم الشعب.
ميكن أن  .فاملدنية اإلنسانية لديه احلرية الكاملة للقيام أبنشطاهم اليومية
 .نرى موقف الدميقراطية عندما يعطي الدين حرية االخايار لشعبه

ة لوطي أبن خصائص املدنية اإلنسانييف هذه املقالة، جياد  املنف
(civil society)  .يف  طفةاملقاوسيرهر الباحث عنها برهور هي الدميقراطية

 املقالة:
"فاملاعبد يف مسجده ، والفقيه يف درسه، واملعرب يف مكاباه، 
والرايضي يف مدرساه، والكيمائي يف معمله، والقاضي يف حمكماه، 

_________________ 
 

جملة جامعة القدس املفاوحة، العدد السادس  الدميقراطية بني الفكر والفعل، زهري فريد،12 
 212، ص: 2012(، كانون اثين،1والعشرون)
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حمابره  به، والكاتب بنيأمام أسطرالواخلطيب يف حمفله، والفلكي 
 12."وأوراقه

وجد الباحث أن يصف املمنفلوطي أن  ومن املقاطفة السابقة،
امع املدنية اإلنسانية جم .يعطي حرية اإلخايار لألماه اإلسالم دين الذي

لك فاملاعبد والفقيه واملعرب والرايضي والكيمائي و غري ذ له الدميقراطية.
شؤون  ليس فقط أن يفكر يف م لألماه أييعطيها اإلسالدميقراطية اليت 

الكيمائي ك   اآلخرة كاملاعبد والفقيه،  ولكن أيضا أن يفكر يف شؤون الدنيا
   والرايضي والفلكي.

 االجتماعينظام ال .3

الذي نقده لورد كرومر يف هذه  النرام اإلجاماعيسيبحث الباحث عن 
جامد ال يصلح للنرام دين  ياإلسالمالدين املقالة. نقد لورد كرومر فيها أن 

 12اإلجامعاعي.

فالنرام اإلجاماعي هو النرام الذي ينرم اجاماع املرأة ابلرجل، والرجل 
ابملرأة، وينرم العالقة اليت تنشأ بينهما عن اجاماعهما، وكل ما يافرع عن هذه 

 12العالقة.

_________________ 
 

 101ص: املرجع السابق، مصطفى لطفي املنفلوطي،  13 

 101ص: ، نفس املرجعمصطفى لطفي املنفلوطي،   14 
 2(، ص : 2002بريوت : دار اوأمة، ، ) النظام اإلجتماعي يف اإلسالم تقي الدين النجهاين،12 
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ورد كرومر ل ليت يعيد البناء املنفلوطي فكروأما عناصر النرام اإلجاماعي ا
 فهي:

 نرام اإلعاقادية .2.1

 عاربي ذيجوانب الكون ال لنرام اإلعاقادية هو فهم جلميعا
 الة، يبني املنفلوطييف هذه املق 11.صحيحا، مبعىن وجود دور اإلميان إباله

لعمل ا اإلسالمية. يف اإلسالم عديد من اوأوامر اليت جيب عاقاديةنرام اإل
ور وسيرهر الباحث عنها برههبا. أحدها أن أيمر املسلمون بدفع الزكاة. 

   يف املقالة: املقاطفة

"ففرض عليه الزكاة الىت لو مجعت و وضعت ىف مصارفها ملا كان 
ىف الدنيا ابئس وال فقري, وندبه إىل الصدقة ومساعدة اوأقوايء 

 11".للضعفاء, وعطف اوأغنياء على  الفقراء
أي يف ر  وجد الباحث نرام اإلعاقادية ،املقاطفة املوجودةومن 

أن  رىن هذا، من املنفلوطي. يؤمر املسلمون إبعطاء الصدقة ودفع الزكاة.
 نرام اإلعاقادية قادر على حل املشكلة اإلجاماعية.

   

_________________ 
 

16 Ryan Hadiyat,dkk, Analisis Novel pudarnya pesona cleoptra karya Habiburrahman El-

Shirazy ditinjau dari aspek sosiologi sastra, BAHASTRA, Vol.39 No.1, Tahun 2009, Hal : 42 

 101، ص: املرجع السابق مصطفى لطفى املنفلوطي،11 
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 االقاصاديةنرام  .2.2

ويعيش العامل املعاصر يف ظل نرام اقاصادي تاحكم فيه ثالثة نرم 
عاملية فهي :النرام اإلقاصادي اإلسالمي والرأمسايل اقاصادية 
النرام االقاصادي عبارة عن جمموعة من القواعد أو  12والشيوعي.
. إىل الرخاء دفهتاليت طة يف حماولة لالبية االحاياجات املتاب السياسات
 19ابلعالقة بني البشر واقاصادهم. يرتبط أيًضا هذا النرام

 .الشؤون املالية بطريقة الشريعة إدارةنرم عن كيفية  يف اإلسالم
 أحدها يبيع شيئا ابتفاق بني طرفني ومها البائع والشاري.

وقد وجد الباحث عنها يف هذه املقالة النرام اإلقاصادي اإلسالمي 
 وهو مرتبط ابهلل تعاىل حملل للحال  وحمرم للحرام، كاملثا  حتل البيع وحترم

 : يف املقالة املقاطفةوسيرهر الباحث عنها برهور  20الراب.

  21."وضع له قوانني البيع والشراء "

_________________ 
 

 122ص:  (، 2002، ) املدينة املنورة: دار املآثر، النظم اإلسالميةعبد الرمحن،  12
19 Ryan Hidayat, “Aspek Sosiologi Sastra dalam Novel Menggapai Matahari Karya Dermawan 

Wibisono”, Jurnal Retorika, Vol.10, No.2, Agustus 2017, Hal : 95 

 110ص: ، السابق املرجععبد الرمحن، 20 

 102، ص: السابق املرجعمصطفى لطفي املنفلوطي، 21 
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رأى الباحث نراما اقاصاداي الذي نرمه ، ومن املقاطفة املوجودة
. لإلسالم نرام االقاصادي  الرسو  اإلسالم كما هو يف القرآن واحلديث

   على البائعني واملشتين تفيدوهو قوانني البيع والشراء اليت 
 السياسيةنرام  .2.2

النرام السياسي، إما أن يطلق على كل ما ياعلق بسياسة الدولة و 
يف اتريخ 22النرام احلكم فيها، وإما أن يطلق على جانب احلكم فيها.

ثبت أ الذي قد نرامهو ال احلضارة اإلسالمية، كان نرام اخلالفة السياسي
قدرته على تعزيز القيم اإلسالمية يف جمامعه. نرام اخلالفة هو نرام قيادي 

سمى املص شخالاليت يقودها  اإلسالمية النرمجلميع الناس الذين يطبقون 
   :يف املقالة املقاطفةوسيرهر الباحث عنها برهور ابخلليفة. 

"مث نرر يف شؤونه السياسية فقرر اخلالفة وشروطها، والقضاء 
 22".وصفاته، واإلمارة وحدودها

تد  وجود نرام سياسي، خصوصا يف نرام  ومن هذه املقاطفة
يعة ابلطبع، هذا النرام احلكومي يطبق الشر  احلكم الذي تابعه اخلليفة.

و نرام الذي وافقاه الشريعة  ويدعم الدعوة اإلسالمية اإلسالمية
 .اإلسالمية

_________________ 
 

 21(، ص: 1999، )القاهرة، دار السالم، النظام السياسة يف اإلسالمعبد العزيز، 22 
 102، ص:املرجع السابق، مصطفى لطفي املنفلوطي22 
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كر لورد  ف من بناء كرومر  اإلسالم الذي نقده لورد كله، نيومن الابي
 ، املنفلوطي يصحح ويقوم فكره خمطئة إىل جهة صحيحة.كرومر. ولذلك



 

 خلامسالباب ا

 امةاخل

 النتائج .أ

حث اآلن فوصل البا بعد أن حبث الباحث عما يتعلق مبوضوع هذه الرسالة،
  إىل النتائج، كما يلى:

عنوان هذه الرسالة " إعادة البناء الفكري للورد كرومر يف مقالة "اإلسالم 
سالم أن  مقالة "اإلفحصل الباحث واملسيحية" ملصطفى لطفي املنفلوطي. 

واملسيحية" تسعى إىل إعادة بناء الفهم الصحيح لإلسالم حىت يستعيد وجه 
املدنية و  : اللحن يف القرآن ر لورد كرومر فهيافكأوأما   اإلسالم رمحة للعاملني.

 وجدها ورد كرومر اليتر لافكأآراء املنفلوطي يف و  .اإلنسانية والنظام اإلجتماعي
ام اإلعتقادية ونظ دميقراطيةصحة القرآن بقواعد النحو والتسامح والالباحث فهي: 

  ونظام اإلقتصادية ونظام السياسيىة.

 اإلقرتاحات .ب

 ها:تقدم الباحث بعض اإلقرتاحات، ومن

الرجاء للطالب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا  .1
 أن يبحثوا أسرار يف املقالة "اإلسالم واملسيحية" من نواحي املختلفة.

User
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 أدهباو  الرجاء للطالب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية .2
 األخرى.بدراسة حتليلية نقدية من مقالة أن يبحثوا أسرار 

الرانريي ومكتبة اآلداب على التوفري الكتب الرجاء من مكتبة جامعة  .3
 األدبية.

 

 

 

 

 



 املراجع

 املراجع العربية .أ

 الكتب .1

 القاهرة : عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر،
8002 

 8002،  القارة : هنداوي، اتريخ القرآمأبو عبد هللا، 
قاهرة : ، الاتريخ إعادة البناء يف أمريكا بعد احلرب األهلة إريك فونر،

 8002مركز احملروسة، 
ية ، بغداد : دار الشؤون الثقافحماضرات يف النقد األدببتول قاسم انصر، 

 0111العامة،
مة، ، بريوت : دار األالنظام اإلجتماعي يف اإلسالم تقي الدين النجهاين،

8005 
املعارف،   دار :،القاهرةمصر يف املعاصر العريب األدب ضيف، شوقي

8000 

، ، القاهرة: دار الفكر العريبنشأة النثر احلديث و تطوره عمر الدسوقي،
 م 8002
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مركز  دمسق :فلسفة التنمية وإعادة البناء بعد احلرب، عدانن سليمان، 
  8001دمشق لإلحباث و الدراسات، 

  8008، املدينة املنورة: دار املآثر، النظم اإلسالميةعبد الرمحن، 
 0111دار السالم،  :، القاهرةاإلسالمالنظام السياسة يف عبد العزيز، 

 0110ة، ، اجليزة : الشركة املصرية العامليالنظراتمصطفى لطفي املنفلوطي،  

، بريوت : دار الكتب العلمية، عريب-القاموس إنكليزيحممد سيد، 
8002 

 8008، القاهرة : هنداوي، ، يف سبيل التاجمصطفى لطفي املنفلوطي
حزم،  ، بريوت : دار ابنخمتارات املنفلوطي، مصطفى لطفي املنفلوطي

8008 
 الرسئل اجلامعة .2

العاطفة يف النثر الغين و الفقري للمنفلوطي )دراسة نقدية جع دين، 
يف رسالة، قسم اللغة العربية و أدهبا، جامعة الرانريي اإلسالمية  حتليلية(

 م8005احلكومية، 
فتوحة، جامعة القدس املجملة  الدميقراطية بني الفكر والفعل، زهري فريد،

 8008(، كانون اثين،0العدد السادس والعشرون)
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بعض األبعاد النفسية يف أدب املنفلوطي حممد حسني عقاب العنزي، 

يف رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري  وقفا لبعض مدارس علم النفس
 م 8008يف علم النفس الرتبوي، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 فكرة أمين أمني عبد الغين يف إعادة البناء تدريس النحو،حمسم معز، 
قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة رسالة املاجسرت، 

 8003موالان ماللك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
 Jurnal Turas, Vol.5,  No.10,  Desember النثر العريب و تعليمه،مسعود، 

2013  
سالة، قسم اللغة يف ر الراثء يف شعر أيب العتاهية )دراسة نقدية(مينا هلفيزا، 
 م 8000أدهبا، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  العربية و

 : نبذة من حياته و أدبه مصطفى لطفي املنفلوطيمنصوري اجلمشيدي، 
العدد  ,0518يف دراسات األدب املعاصر، السنة السابعة خريف 

 السابع و العشرون
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يف وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، جامعة حممد    املنفلوطي

 بوضياف ابملسيلة .
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 مقالة "اإلسالم واملسيحية" للمنفلوطي

 

 



04 
 

 

 

 



04 
 

 

 



04 
 

 

 



00 
 

 

 

 

 



04 
 

 

 


	sebelum bab 1.pdf (p.1-6)
	Bab 1.pdf (p.7-14)
	Bab 2.pdf (p.15-23)
	Bab 3.pdf (p.24-27)
	Bab 4.pdf (p.28-38)
	Bab 5.pdf (p.39-40)
	المراجع.pdf (p.41-45)
	ScreenShoot.pdf (p.46-51)
	Bab 1.pdf (p.1-8)
	Bab 2.pdf (p.9-17)
	Bab 3.pdf (p.18-21)
	Bab 4.pdf (p.22-32)
	Bab 5.pdf (p.33-34)
	المراجع.pdf (p.35-39)
	ScreenShoot.pdf (p.40-45)

