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 كلمة الشكر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي فضل بىن آدم ابلعلم والعمل على مجيع األانم والفاتح 
أبواب اخلري والصالح لقلوب عباده املؤمنني، والصالة والسالم على سيدان حممد 
املوصوف واملشروف إبشراف الصفات وبكمال فتّوه وعلى اله الذي نعتز هبم 

 يف حماسن األخوة. األبوة والتابعني

 ىت املوضوعتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتفقد انتهت الباحثة إبذن هللا و 
. عية اشرتاكية(ين والفقري للمنفلوطى ) دراسة واقالعدالة االجتماعية يف مقالة الغ

تقدمها لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مادة 
يف اللغة  S.Humراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة من املواد الد
 العربية وأدهبا.

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها 
، املاجستري على مساعدهتما إميي سهيميذو احللم، املاجستري و  دكتور

إشرافا  لرسالةإعداد هذه اوجهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على 
 جيدا كامال،لعل هللا بياركهما وجيزيهما جزاء حسنا. وتقدم الباحثة الشكر

ورئيس قسم اللغة العربية م اإلنسانية و العل و لرئيس اجلامعة وعميد كلية األدب
لذين قد ساعدوها إبعارة وففي املكتبة جبامعة الرانريي اساتذة وملوأدهبا جلميع األ

 حتتاج إليها يف كتابة هذه الرسالة. املراجع واملصادر اليت



 

 ب

 

ويف هذه الفرصة أيضا تقدم الباحثة الشكر اجلزيل لوالديها احملبوبني 
اللذين قد ربياها تربية حسنة وهذابها هتذيبا انفعا لعل هللا جيزيهما أحسن 

 الثواب يف الدنيا واآلخرة.

إلكمال هذه وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بناء وإصالحا انفعا 
الرسالة، وعسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هلل 

 رب العاملني.

 7447 ذو احلجة 71السالم، دار 

 0707أغوطوس   71

 ،الباحثة
 
 

 ىنموسك
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 جتريد

 وسكمىن:     إسم الطالبة

  757570750: رقم القيد

 لوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية: كلية اآلدب والع   القسمالكبية / 

  وأدهبا    

 اعية يف مقالة " الغين والفقري "العدالة االجتم:  موضوع الرسالة

  (للمنفلوطى )دراسة واقعية اشرتاكية   

     0707س و أغسط 05 : اتريخ املناقشة

   صفحة   45 : حجم الرسالة

   ملاجستريا، ذو احللم دكتورال:  املشرف األول

 ، املاجستريإميي سهيمي : املشرف الثاىن

موضوع هذه الرسالة هي العدالة االجتماعية يف مقالة " الغين والفقري " 
عدالة االجتماعية . وتبحث فيها الباحثة عن للمنفلوطى )دراسة واقعية اشرتاكية(

إجابة على  استخدمت الباحثة دراسة واقعية اشرتاكية .اليت يتضمنها مقالة
الواقعية االشرتاكية ، واملقصود منها أحد املذاهب الواقعية يف السؤال السابق. 

األدب ، جيعل حماولة صراع الربوليتاراي على الربجوازية مصدر الوحي لإلنشاء. 



 

 و

 

وهذا املنهج يريد أن يدافع عن القوم الضعفاء ويرفع املنزلة على شكل كلي. 
يت توجد يف نظام الرأس املايل، ويكون وسيلة حماربة هيمنة الربجوازية  ال

 ولصاحل مت النتائج اليت . ومنأليديولوجية االشرتاكية لتحقيق اهلدف واألمل
 مل حتدث كما توقع املنفلوطى،اليت و العدالة االجتماعية يف الدرسة هي  عليها

التكافل ، اوالانواع.  من ثالثة ينبغي الرسالة يتكونالعدالة االجتماعية 
تنصيف  اثنيا،تعاون بني الناس و متويه الرذائل.  االجتماعية، اليت تتضمن عن

 ، النقد على البخل.   اثلثاالشخصيات البشرية. 
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 Penelitian ini berjudul “Al-A’dalatu Al-Ijtima’iyatu Fii Maqalah “ Al- 

Ganiyu wal Faqiiru” Li Manfaluthi ( Dirasah Waqi’iyatu Isytirakiyah ) , pada 

penelitian ini peneliti membahas keadilan sosial yang terdapat dalam Artikel. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode Realisme 

Sosialis yang merupakan sebuah jenis aliran realisme dalam sastra yang 

menjadikan usaha perlawanan kaum proletar terhadap kaum borjouis sebagai 

sumber inspirasi utama kepengarangan. Aliran ini bermaksud untuk membela 

kepentingan kaum lemah, meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai  

manusia seutuhnya, melawan hegemoni kaum borjouis yang terdapat dalam 

sistem kapitalisme, serta menjadi alat atau sarana bagi ideologi sosialisme untuk 

mewujudkan cita-citanya. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah 

keadilan sosial yang dimana tidak terjadi sebagaimana harapan Almanfaluthi, dan 

keadilan sosial yang terdapat dalam artikel tersebut seharusnya ada 3, yaitu:  

Pertama, solidaritas sosial  yang terdiri dari saling membantu sesama manusia dan 

menutupi kekurangan. Kedua, klasifikasi karakter manusia. Ketiga, kritik terhadap 

sifat kikir. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
نشائىالبليغالذييقصدبوإىلالتأثَتيفعواطفاإللكالماألدبىوا

:ُتيُتخمتلفإنلكلمةاألدبمعن1القراءوالسامعُت،سواءأكانشعراأمنثرا.
بادلعٌت عوميفنفسقارئووسااجليدالذيحيدثاخلاصوىوالكالمأحدمها

شعرًاأونثرًا.والثاىناألدبدبعناهالعام،وىولذًةفنيةسواءأكانىذاالكالم
ة،عالكتب.فالقصيدةالرائويكتب ىنتاجالعقل الذ يصورر ىالكالماإل

و البارعة، اخلوادلقالة ادلؤثرة، كلطبة ادلمتازة أدببادلعٌتوالقصة اخلاص،ىذا
ذةالىتذبدىاحُتتسمعغناءألنكتقرؤهأوتسمعوفتجدفيولذةفنيةكالل

إذنادل فهو البديع، والتمثال اجلميلة الصورة وحُتتر  ادلسيق ، وتوقيع غٍت
2يتصلبذوقكوحسكوشعوركوديسملكةتقديراجلماليفنفسك.

معتدل،تدورحولموضوعمعُتنشائية،ذاتطولادلقالةىىقطعةإ
أحاسيسالكاتبأوحولجزء منو،تكتببطريقةسهلوسريعة،تظهرفيها

3ومبادئوالفكرية.وىنكمنيضيف:ذلامقدمةوذلاوسطوذلاهناية.

____________ 

7(،ص.م1119)القاىرة:دارادلعارف،سنة(،جاهلى)العصر الريخ األدب العربيتاضيف،ىشوق.1

11(،ص.1952ىب،ىرة:دارالعرا)القالتوجية األدبى، طوحسُت،.2

3. https://www.alukah.net/literature_language/0/107494/#ixzz62mSjFCAc. 

https://www.alukah.net/
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الغٌتاى ورقةمنه،واحدةىألعمالاألدبيةالشهَتةللمنفلوطمنبُتا
عنحياةاإلنسانحيثيتدفقاألغنياءدئماواليتزبربنايفىذهالورقةوالفقَت

معثروهتمبينمايتفقرالفقراء.
االجتماعيةالكتابالعربالذينيومن احلياة اليتتحدثونعنظواىر

ادلنفلوطى. ىو اجملتمع حمتوجو بن لطف  حممد بن حسنمصطفى مد
وى منمدن-لطف ادلنفلوط ،يف)منفلوط(ادلنفلوط ،ادلشهور.مصطفى
أسيوطيفصعيدمصر -حمافظة بالتقو  النسبمشهورة حسينية منأسرة

 4والعلم،نبغفيها،منحنومائىتسنة،قضاةشرعُتونقباءأشراف.
الوقتمنبُتادلشكالتاإلنسانيةاليتواجههااجملتمعادلصرييفذلك

ىذانتالعدالةاالجتماعيةبُتاألغنياءوالفقراء.ةكاواليتًبوصفهايفادلقال
 كما  والفقراء" "األغنياء بعنوان مقالتو يف عنورد يدافع الذي الفكر ىو

قعواضحايالألغنياءكمانعلمأناالجتماعيةى عالقةبُتالضعفاءالذينو
ثىوأناألفرادمعبعضهمالبعضدونمعرفةسارةأورتبةالواقعاآلنماحيد

إنىنكفرقًابُتمرتبةوجدارةاحلياةكماحدثبُتالنخبةوالفقراءادلنحرفون
أنالسماءليستخبيلةعلىوجعادلعدةلألغنياءىومكفأةللفقراء،يفحُت

الفقراء يشتك  حىت ادلعدمة ادلهمة يف األثرياء يتحكم دلذا ولكن النباتان
غنياء.ينونلألادلتأثرونمنظلمهمكمالوأهنممد

الورقو يفىذه ألنو العنوان ىذا اختار ادلؤليففقد خللفية بانسبة أما
علىجتماع فائضاألغنياءجتماع حيثحيدثالتفاوتاالماالوجدالظل

____________ 

239(،ص.2002)بَتود:دارمادرسنةإتما ماألعالم، .خَتالدينالزركل ،4
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الثورةبينماالفقراءمجيعهميفتقرونإىلاحلياةوكثَتامانراهحيدثيفحياةالناس
 اليوم.


  البحثمشكلة  .ب

 ؟جتماعية ىمقالتوالغٌتوالفقَتلعدالةاالاصورادلنفلوطىىعنكيف


 ض البحث ج. غر 
 مقالتوالغٌتوالفقَتعية ىجتماالعدالةاالعنادلنفلوطىتصويردلعرفة


 د. معانى المصطلحات
 جتماعية.اال1
ى إجتمعاال  إفتعل-جيتمع–جتماعية بالوزان -يفتعل–إجتماعا

5معالقوم:معظمهاوخمتلفها،اسماجلماعةالناس.ى وذبإفتماعا،
جتماعيةإهناعددمناالشخاصمصلحةمشًتكةوقيممشًتوأمااال

بُت الواحدة معٌت لظهور فيهلون البعضصراحة بعضهم مع يتفاعلون كة،
 6انفسهم.


____________ 

 678ص:(،م1119،،)القاىرة:دارادلعارفلسان العربابنمنظور،5

)إسكندارية:دراسات (، –موضوعات  –علم االجتماع ) مفهومات ميعغريب،غريبعبدالس6
17م(،ص:2009مؤسسةشباباجلامعة،
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مقالة.2
وفتح بفتحادليم،وإسكانالفاء، ادلقالةى مصدرعلىوزن)مفعلة(
قوال، يقول، قال، يقال: القول، من مأخوذة فتاء، مفتوحة الم بعده العُت

7وقيال،وقولة،ومقاال،ومقالة.
( ادلقالة إنشاء(Essayأما وى  وأمتعها، األديب النثر صور أىم فمن
يتناولموضوعاواحداغالباكتبتبطريقةالتضعلنظاممعُتريقصَتكاملنث

،بلتكتبحسبىو الكاتب،ولذلكتسمحلشخصيتوبالظهور.وادلقالة
فقدتكونادلقالة ضرورية، ولكنالقصَتليسصفة تكونقصَتة، النموذجية
قلنا،أوصورة طويلةواليساألعظمفيهاى أهناالزبضعلنظاممعيُتكما

8دودةيفكتابتها،بلنتبعىو الكاتبوذوقو.حم
الينبغ أنيكونذلا عقلية نزوة بأهنا فالدكتورجونسونيعرفادلقالة

ضابطمننظامى قطعةالذبريعلىنسقمعلومومليتمىضمهايفنفس
9كاتب.

.واقعيةاشًتاكية3
 متمثلة قاسية منالتشاؤمأد ادلنهجالفٌتالواقعىإىلنتيجة  ىجو

ادلميزة أنيصَتمسعتبها التشاؤم حىتأوشكىذا -غلبعلىنتاجأدبأىا،
ناد اليتهتضمسائراألسسوالقضاياالتى-كارأبنا ىمالحظةالدكتورمندور

____________ 

5م(،ص:2002،)مدينة:غراس،مقدمات في علم المقاالت،حممدبنخليفةالتميم 7

92م(،ص:2012،)القاىرة:ىنداوي،النقد األدبيأمحدأمُت،8

94-93م(،ص:1966لبنان:دارالثقافة،)،المقالةفن حممديوسفجنم،9
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الطبيعُتإيغاال ىنغمة الذ زعمو الواقعيون،وكاناإليغال ى"العلمية" هبا
10التشاؤمأيضا.

 ير  بينما فنيأ منهجا إلشًتاكية الواقعية يفبعضالنقاد جوىرة يتمثل
االنعكاسالصادقاحملددتارخيياللواقعيفتطورهالثوري،أييفمسَتةاجملتمع

11حنوالشيوعية.


 ه. الدراسات السابقة
 12(2014طريا)يعيوليذاف .1

م.يجتماعيةيفشعرحافظإبرىالرسالةإىلمعرفةاإلذباىاتاالىدفتىذه
الذيتستخدمالباحثةفهومنهجالوصفالتحليل حيثالبحثجمنهو

طريقةمنطرقالتحليلوالتفسَتبشكلعلم منظممنأجلالوصولإنو
مشكلة.إىلأغراضمهددةالوضعيةاجتماعيةأو

بعدبيتعنأشعاراالجتماعيةحلفظإبراىيمتبعدأنحبث بيتا الباحثة
فوجدهتاالنتائجمايأٌب:





____________ 

 59(،ص:2005،)القاىرة:مايو،لواقعية فى الرواية العربيةحممدحسنعبداهلل،ا10

م(،ص:1996،)دمشق:الواقعية وتياراتها في اآلداب السردية األوربيةالدكتورالرشيدبوشعَت،11
87
12 فطريا، يوليذا علميةفي شعر حافظ إبراهم دراسة تحليليةاالتجاهات االجتماعية يع ،)رسالة

م(.2014مقدمةإىلقسماللغةالعربيةوأدهباالرانرياإلسالميةاحلكومية:بنداأتشيية،
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 دوافعىذهالقصيدة"حافظإبراىيم"ى :منناحيةال .أ
-  إبراىيم حافظ أن العربية، اللعة عن ومنافحا الغاللمدافعا يتة

كتاهبم ربفظ فه  هبا، ويعتزون وادلسلمون العرب بو يفتخر
 وتشريعهم،وتعبَتعنعلوىموآداهبم.

لمزحولويفأوساطرمسيةوالشاعَتمدافعاحُتتعالاذلمسوال -
 وأدبية.

 ومنناحيةاالجتماعيةاليتوجدهتاالباحثةمنها: .ب
واجلمود - والتحخر بالعقم اهتمتظلما أهنا العربية تبُتاللغة أن

تزىوبُتمتطلـــــاتالعصرموعدمقدرهتاعلىالتعبَتعن عأهنا
 اللغاتبالفصاحةوالبالغة.

ينبغ االجتماعيةيفىذهشعرأيضاى أنالشاعرواإلذباىات -
ةالعربيةفضالعنإعادةتطويرلغتوغوضعوعادإىلاستخدامالل

 اخلاصة،متفائلُتمعاللغةاألجنتة.
 

 13(2015نىتداليمونطى)يينورد .2
ى اإلذباهىدفت معرفة إىل الرسالة روايةاالذه يف "ليايلجتماع 

الكيالين.و لنجيب متركستان" الذ  البحث يفنهج الباحثة تستخدمها

____________ 

13 الالتجاه االجتماعي فى رواية "ليالي تركستان"  لنجيب الكيالني دراسة نورديينىتداليمونطى،
إىلقسماللغةالعربيةوأدهباالرانرياإلسالميةاحلكومية:بندا،)رسالةعلميةمقدمةتحليلية وصفية، 

م(.2015،أتشيية
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فهومنهجالوصف التحليل والتفسَتبشكلطريقةحبثيفىذهالرسالة،
إىلأغر الوصول أجل من منظم أوعلم  اجتماعية لوضعية اضحمدودة

مشكلةاجتماعيةأوإنسانية.
االومنا "ليايلترإلذباه جتماع لنجيبالكيالينادلتضمنيفالرواية
وجدكستان ى  الباحثة حللتها كما جنيبت" رواية يف أن الباحثة

الكيالينربكىعنأحواليفقمولاليتاحتلتالصُتفيهاويريدالقائد
الصُتمنأيتركستاينليزوجابنتومنأيصيٍتولكناألمَتمنعهاحلفظ

أمَتويدخلومية،حىتيغضبالقائدالصُتوحكمعلىالعقيدةاإلسال
إىلالسجن.

 14(2013)يعدين .3
.ىةيفنثرالغٍتوالفقَتللمنفلوطىدفتىذهالرسالةإىلمعرفةالعاطف

البحثالذيتستخدمهو ادلنهجامنهج فهو الرسالة ىذه  ى الباحثة
النقد .
الفقَت"حيكىعنعاطفةةنتيج الغٍتو " ى أننثر الرسالة  ىذه

 احلزنوذلكيتمثليفصدقالعاطفةوقوةالعاطفةوثباتالعاطفة.
البحاثمنالدراساتالسابقةفلجصالباحثأنالفرق بعدأنقرأ
البحثعنادلدحيف الباحثبالدراساتالسابقةى أنىذا بُتىذا

والفقَت"فقط.ادلقالة"الغٍت
 

____________ 

14 العربيةالعاطفة في نثر الغني والفقير للمنفلوطييعدين، إىلقسماللغة مقدمة علمية )رسالة ،
م(.2013وأدهباالرانرياإلسالميةاحلكومية:بنداأتشية،
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 الباب الثاني

 ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطى

 حياتو و نشأتو . أ
اؼبنفلوطى اظبو الكامل السيد/ مصطفى لطفى اؼبنفلوطى بن ؿبمد حسن  

سيوط و كان مولودا ببلدة "منفلوط" إحدى بلدان مديرة أ 1لطفى اؼبنفلوطى.
أما تاريخ ميالده، فمن العجب ان 2والشرف. ألسرة مصرية معروفة باغبسب

ىف كتابة  ىنك اختالف ىف ربديده، كما رأى الدكتور عباس بيومي عجالن
أنو )ولدىف  "اؼبنفلوط و النظرات"، حيث قال : اذيزعم خَت الدين الزركلى

م( على حُت تذكر لنا النظرات )وىي أقرب إىل 1872ه اؼبوافق  1289
. فهذا 3/12/1876ه اؼبوافق 1293عام الصدق( أن اؼبنفلوطى ولد 

اختالف كبَت ألن الفارق أربع سنوات، وكبن منيل إىل األخذ دباكتب ىف 
ى ىف ىف زعمنا حيث كتب واؼبنفلوطأنو االقرب إىل اذا الصدق النظرات. 

حياتو، وىو أدرى دبو لده، إال اذا كان صغر نفسو غباخة اػبتماعية وىذا وارد، 
وينتسب اؼبنفلوطى إىل األمام   3وال سيما و دفتار القيد مل تكن منضبطة.

قاضيا اؼبنفلوط، وأمو تركيو اغبسُت بن على رضي الّلو عنهما، وكان أبوه 

____________ 
 (،1987مؤسسة شباب اعبامعة، ، ) األسكندرية: المنفلوطى و النظراتعباس بيومي عجالن، 1

 1ص: 
 288ص: (،1988لقاىرة: داراؼبعارف، ، )ااألدب العربى المعاصر فى مصرشوقي ضيف، 2
 2، ص: المنفلوطى...، عباس بيومي عجالن3



9 
 

 
 

منفلوط، فكان لذلك ولكنها مالبئت أن طلقت وتزوجت بر جل أخر من 
 4)وال ريب( تأثَت كبَت على اؼبنفلوطى الشديدة اغبساسية.

نشأة أقرانو من أوالد الر يف اؼبصرى، فقد ذىب امانشأتو الزبتلف عن 
طالىب اؼبعرفة ومبتغىا إىل الكتاب إىل جامعة الزىر منارة العلم وكعبة القصاد من 

 5لثقافة ىف تلك االيام.
فنشأ اؼبنفلوطى نشأة شريعة على أبيو الذى كان يعجب بو اؼبنفلوطى ىف 
صغره ؼبا كان عليو من أدب جم ونزعة شعرية حببت اليو األدب العرىب 
ولالنكباب على استظهار القصائد، وىو بعد تلميذ مل يتجاوز حد البلو غ ىف 

د ؿبمد رضوان أضبمكتب جالل الدين السيوطى الذى كان يرأسو الشيخ 
 6الفقهاء الذى كان لو الفضل ىف تربية كثَت من علماء أسيوط و أدباءىا.

 وؼبا بلغ اؼبنفلوطى السنة اغبادية عشرة من عمره حىت أًّب حفظ القرآن
الكرًن صبلة واحدة بانتظام دون إعادة مرة أو مرتُت لبعض أجزائو، كام يفعل  

نتظام ىف التعليم الديٌت أسرتو االكشَت من اغبفيظة و اؼبستظهرين. واختارات لو 
ليتخرج فقيها )مثل أبيو( ىف األزىر الشريف، فبعث بو إىل القاىرة ليتابع دروس 
علماء األزىر.فأرسلو أبوه إىل األزىر هتت رعاية رفاق لو من أىل بلده، 

من ولكنهم يكربونو سّنا. و كانت الدراسة ىف األزىارحُت ذاك تتسم بكثَت 
اؼببتدئون منها عنتا شدايدا، فأما روح الطالب  الغموض. فيلقى التعقيدو

 7الصغَت )اؼبنفلوطى( غَت متفتحة ؽبذا النوع من الدراسة.
____________ 

 186، )القاىرة : دارالفكر العرىب، د.س(، ص: نشأة النثر الحديث و تطورهعمر الدسوقى، 4
 2، ص: نفلوطى...، المعباس بيوم عجالن5

6
Zulhelmi, ا"صورة المرأة فى أدب المنفلوطى : كتاب النظرات نموذج"  jurnal Adabiya, Vol:12, No:2, 

(Februari 2010), Hal: 92 
7
Ibid 
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ومل جييد ىف األزىر بغيتو والطلبة، وضاق بعلومو وطريقة التدريس فيو 
تب اليت يطالعها ترضى حسو و ذوقو، فكان يغتنم ذرعا. فلم تكن أساليب الك

مع أن طابع اغبياة الدراسية لدى الطالب و السوانح لينظر ىف الكتب األدابية، 
الشيوخ ل ترضى عن مثل ىذا الشذوذ، وىو غَت متوقر ىف عدم االتباع، فكان 

عنفوه و عاقبوه، شيوخو إذا ظفروا بكتاب من ىذه الكتاب الوافداة ىف يده 
 8نو ما كان يرده عن ىويتو تعنيف أو تأنيب.ولك

وكان اؼبنفلوطى معروفا بُت أقرانو حيدة الذكاء و سالمة الذوق و صفاء 
الفكر، وقد نزع إىل طريقة ارتضاىا لنفسو غَت الطريقة اليت درج عليها أبناء 

ديي األزىار. فكان يطلع الدروس على طريقة خيلص منها إىل ربرير الفكرة رب
من جدل و نزاع لفظي، و أكب يف صباه على   ضوغَت مبال دبا يعًت  اعبواىر،

 9كتب األدب يغذى ىواه ويروى فطرتو.
وبسبب ضيق اؼبنفلوطى بنظام الدراسة اؼبتداولة باألزىار انصرف منو مث 

دروسو اتصل باألمام ؿبمد عبده وتتلمذ عليو ىف سنيو األخَتة. فتلقى عنو 
وذكروا عنو أنو كان من يها الشيخ على الطلبة. العلمية والدينية الىت كان يلق

أخص أصدقائو و كان الشيخ يعجب بو كثَتا. وعندما أخذ بعض علماء 
األزىر يقاومون اإلمام ؿبمد عبده و طرقة ىف تعليم الدين و التفسَت انربى 

وسرعان ما وجد ما كان   11اؼبنفلوطى يدافع عنو وينقدىم و ينقد طرقهم.
 11أثرا قويا بتعاليمو.يطلبو عند ؿبمد عبده، وت

____________ 
8
Ibid., Hal: 92-93 

9
Ibid., Hal: 93 

10
Ibid. 

 288، ص: ...األدب العربى المعاصرشوقي ضيف، 11
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فقد تعرف اؼبنفلوطى على كتاىب عند القاىر اعبرجاىن ىف البالغة "دالئل 
اإلعجاز" و " أسرار البالغة"، حيث إن الشيخ يدرسهما على طلبتو. وؼبا توىف 

وانقطع عن الدراسة الشيخ ؿبمد عبد حزن عليو اؼبنفلوطى حزنا عظيما ورثاه 
باألزىر دون أن حيصل على شهادة العاؼبية منو. مث بعد وفاة أستاذه ىذا، عاد 

 12طى إىل مسقط رأسو "منفلوط" ومكث فيو بضع سنتُت.اؼبنفلو 
م  راح  اؼبنفلوطى يكتب أسبوعيا اعبريدة "اؼبؤيد" 1917  وىف السنة

رسائلو األدبية اليت وفرت لو شهرة أدبية واسعة بفضل أسلوهبا وبالغة إنشائها. 
تنكر للصحافة و أبنائها وانصرف إىل  ولكن أدبينا زبّلى عن العمل الصحفي، و 

عارف ارة اؼباختَتلوظيفة ؿبّرر ىف وز  1919كتابة األدب اغبّر. و ىف السنة 
سعد زغلول باشا و بإحياء  منو، مث يم القومّي العمومية، ىف عهد وزارة الزع

ّية(، مث إىل اعبمعية التشريعية، لينتهي بو انتقل بعدىا إىل وزارة اغبقانية )العدل
اؼبطاف ىف الديوان اؼبلكّي. و كان ىف صبيع اؼبناصب اليت شغلها مثاال ىف 

 13و اإلخالص ىف العمل.األمانة و الصدق و اعبرأة 
كان اؼبنفلوطى قطعة مو سيقية ىف ظهره و باطنة ؛ فهو مؤتلف اػبلق، 
متالئم الذوق، متناسق الفكر، متسق األسلوب، منسجم الزّي، التلمح ىف 

الفهم ىف بطء، سليم الفكر ىف  قولو وال ىف فعلو شذوذ العبقرية. و كان صحيح
جو، دقيق اغبس ىف سكون، ىيوب اللسان ىف ربفظ. وىذه اػبالل تظهر 
صاحبها للناس ىف مظهر الغيب اعباىل، فهو لذلك كان يتقى اجملالس و 
يتجنب اعبدل ويكره اػبطابة. وىو إىل ذلك رقيف القلب، عف الضمَت، 

____________ 
12

Ibid., Hal: 93-94 
م(، 2116ه/ 1427، )بَتوت: مكتبة اؼبعارف، النظراتمصطفى لطفى المنفلوطى ، ؾبيد الطراد13

 6-5،ص: 1،ج:2ط،
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فضل و اؽبوى، بُت أسرتو، و زع العقل و السليم الصدر، صحيح العقيدة، مو 
 14طنيتة، و إنسانية.

وقد تزوج اؼبنفلوطى مرتُت طول حياتو. االول بسيدة تكربه وردبا كان ىف 
واقًتن منفلوطى ثرأئو مايغرى أوىل أمره باقدامهم على ذلك اؼبركب الوعر. 

الطالب باألزىار بالسيدة / آمنة ؿبمد أبوبكر الشيخ و اليت كانت ناظرة على 
ائة فدان وسبتلك سبعُت فدانا. ولقد أسفر الزواج عن طبسة من الولدان ثالشب

 15م  وورث منها ما ورث.1911ماتوا صبيعا، وتوفيت زوجو تلك ىف سنة 
وىف اؼبرة الثانية تزوج من القاىرة حيث يقطن ىف شارع أم الغالم باغبسُت 

رف قدر و لعل زاوجو ىف ذلك كان موقفا فالسيدة رتيبة حسٌت القاىرية تع
ترعاه ولقد أقبب منها طبسة زوجها وتؤمن دبا لديو من موىبة و تكلؤه و 

 16أبناء.
 2و كان اؼبنفلوطى مل يعمر طويال، فقدوافتو اؼبنية يوم اػبميس الواقع يف

( يوم جرت فيو ؿباولة اغتيال الزعيم 1342ذي اغبخة  11) 1924حجَتان 
بليغا، الوطٍت سعد زغلول، حيث قبا من تلك احملاولة، لكنو جرح جرحا 

لوطى كما ينبغي. فانشغل الناس بتلك اغبادئة و مل يلتفتوا كثَتا إىل مأًب اؼبنف
أما أضبد شوقى و حافظ ابراىيم، فقدرئياه ىف مأًب مهيب أقيم لو يف وقت 

من شعراء األقطار العربية يف العراق و الشام ولينان، الحق، والحق هبم كشَت 

____________ 
 61، )القاىرة: دار هنضة مصر، د.س(، ص: تاريخ األدب العربىأضبد حسن الزيات، 14

 11، ص:...لمنفلوطىا، عباس بيومي عجالن15
 13، ص:نفس المرجع16
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ىذه ىي صورة ـبتصرة عن حياة  17ه بأعذب األشعار و أرق الكلمات.فرثو 
 اؼبنفلوطى و نشأتو.

 حياتو األدبية . ب
أدبيا موىوبا، حظ الطبع ىف أدابو أكثر من حظ الصناعة ؛  ؼبنفلوطىكان ا

ألن الصناعة ال زبلق أدبا مبتكرا وال أدبيل فبتازا وال طريقة مستقلة. وكان النثر 
الفٌت على عهده لونا حائال من أدب القاض الفاضل، أوأثرا ماثال لفن ابن 

حد القالبُت، خلدون؛ ولكنك التستطيع أن تقول إن اسلوبو كان مضروبا على أ
ابن خلدون ىف عصره، بديعا  أسلوب اؼبنفلوطى ىف عصره كأسلوب إمنا كان

 18أنشأه الطبع القوى على غَت مثال.
واغبق أن اؼبنفلوطى تنسم االول عبَت االدب ىف منفلوط. وذاق من 
سالفة الشعر ما ذاق حينما تردد وىو صيب على األستاذ )عبدالّلو ىاشم( وىو 

 19دب عامال على اشاعتو بُت زائريو.رجل كان ؿببا لأل
فالنفس ولو مل يكن اؼبنفلوطى موىوبا ماعشق األدب، وال ارتاج جملالسة، 

سبيل حيث ربب، وتنجرف إىل ما هتوى. وكثَتا ما هتيء الظروف أمام االنسان 
أمرا يكون من أسباب تغيَت اذباه اؼبرء )فعبد الّلو ىاشم( قدح شرارة األدب ىف 

ى، كما أو قد الشيخ )اعبداوى( جذودة األدب ىف نفس العقاد، روح اؼبنفلوط
ومهندس الرى حب األدب عند . طو حسُت، واشيخ اؼبرصفى عند ؿبمود 

 21دى، وىكذا.رو اسام الب
____________ 

 462، ص: ...المنفلوطىمصطفى لطفى ؾبيد الطراد،17
 462، ص: ...تاريخ األدب العربى، أضبد حسن الزيات18
 3، ص: ...نفلوطىالمعباس بيومي عجالن، 19
  نفس المكان21
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مث تلقى علم باألزىر، ولكنو كان على الكره من ورع قلبو ورعاية أبيو 
اليلقى بالو كثَتا لغَت علوم اللسان و فنون األدب. فهو حيفظ األشعار ويتصيد 
الشواره ويصوع القريض وينشء الرسائل، وتسَت لو شهرة ىف األزىر بذكاء 

م لو الطريقة اؼبثلى إىل القرحية وروعة األسلوب فيقربو األستاذ ؿبمد عبده، ويرس
مث يستقيد من قربو إىل اإلمام صلتو بسعد الغاية من األدب و اغبياة. 

باشازغلول، ومن زلفاه لدى ىذين العظيمُت نفوقو لدى صاحب )اؼبؤيد(. 
وىؤالء الثالثة كانوا أقوى العناصر ىف تكوين اؼبنفلوطى األديب بعد استعداد 

 21فطرتو وارشاد والده.

لوطى األقصوصة أول الناس وبلغ ىف إجادهتا شأوا ما كان ينظر عاًف اؼبنف
يوع ىف آدب اؼبنفلوطى أنو ظهر فبن نشأة كنشأتو ىف جيل كجيلو. وسر الذ

على فًتة من األدب اللباب، وفاجأ الناس هبذا القصص الرئع الذى يصف 
األمل وديثل العيوب ىف أسلوب الظلى و بيان عذب و سياق مطرد ولفظ 

 22ـبتار.

وأيضا كان اؼبنفلوطى أدبيا مشهورا دبؤلفاتو اؼبعربة من مؤلفات األروبية 
غَت أنو مل يكن يعرف من اللغات غَت العربية، ولكن ذلك مل دينعو من قراءة ما 

. وأعجب بآثار الروما نسيُت، وأقبل ترجم من اللغات األجنبية إليها
اآلثار القصصية، عليهايشغف ولذة. وقد شاء لو طموحو أن يًتجم بعض ىذه 

ولكن كيف السبيل إىل ىذا وىو ال جييد أي لغة غربية، ومن مث دعا من ترجم 

____________ 
 461، ص: ...تاريخ األدب العربىأضبد حسن الزيات، 21
 462، ص: نفس اؼبرجع22
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حرفية بعض ىذه القصص من طويلة وقصَتة مث صاغها بقلمها صياغة لو ترصبة 
عربية مع كثَت من التصرف و اغبرية ىف تعبَت كما فعل ىف قصة )برناردين دى 

الفضيلة، وكانت قد ترصبت من قبل على سان بيَت( "بول وفرجٌت" اليت ظباىا 
جدولُت" و قصة يد ؿبمد عثمان جالل، و كما فعل بقصة )ألفونسو كار( "ما

)أدمون روستان( "الشاعر" أو سَت انودى برجراك، وقصة )فرانسوا كوبية(، "ىف 
سبيل التاج"، واألجَتتان سبثيليتان احاؽبما اؼبنفلوطى إىل األسلوب القصصي 

 23ك فعل ببعض القصص القصَتة اليت نشرىا ىف كتابو العربات.السردى. وكذال

القت روايات اؼبنفلوطى، وكتبو األدبية شهرة واسعة يف صبيع األقطار 
العربية، فطبعت مرات متعددة، وهتافت الناس من كل األعمار واألجناس على 
قراءهتا، لكن صاحبها مل يسلم من ألسنة النقاد وأقالمهم، إذ انقسم الناس 
حولو بُت مؤيد ومعارض، وىذا شأن صبيع الكبار يف ميادين األدب، والفن، 

 24والسياسة، وغَتىا.
قال عنو حسن الزيات: إن ىناك أمرين دينعان من ربقيق صفة اػبلود يف 
اؼبنفلوطى، مها ضعف األداة وضيق الثقافة، إذ ل حط أنو مل يتوفر لو ربصيل 

ال اؼبباشر بعلوم الغرب، لذلك ظل علوم الشرق، كما أنو مل يتسن لو االتص
أدبو سطحيا ساذجا. أما العقاد واؼبازين، فنعيا عليو انفعالو وقاال يف معرض  

عنو : إنو علينا أن كبيا حياتنا، وأن نطلع على الدنيا بعقولنا وأن كالمهما 

____________ 
 188، ص: ...نشأة النثر الحديث و تطورهعمر الدسوق، 23
 7-6ص:  ،مصطفى لطفى المنفلوطى...ؾبيد الطراد، 24
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كبسها بأعصابنا، ال أن نعيش بأجسامنا يف ىذا العصر، وأن نتابع بعقولنا 
 25اال تولت خبَتىا و حقها وباطلها.وأعصابنا أجي

أما األديب اللباين عمر فاخوري، فكان أشد الناس قسوة على 
اؼبنفلوطى، إذ رأى أنو كان يؤثر الكتاب على اغبياة، ويرجع إليو يف أدبو أكثر 
فبا يرجع إليها، ويا لسحر الكتاب! مث يقول: إن مذىبة األديب غامض، وآراءه 

وعن رأية يف رواياتو اؼبعربة يقول فلخوري: إن يف صنعة األدب مبهمة. 
للمنفلوطي رأيا عجيبا يف التعريب وجرأة على التغيَت والتحوير 

 26والقلب....واؼبعربات برغم ىذا كلو خَت ما أخرجو.
إىل جانب ىذا النقد اعبارح، اتفق مؤيدوه على أن إنشاءه فريد يف 

يب الناشئة أخالقا، ولغة، وسلوكا. أسلوبو وأن ما كتبو كان لو األثر البَت يف هتذ
فالدكتور طو حسُت يقول: إنو كان يًتقب اليوم ايل تنشر فيو مقاالت 
اؼبنفلوطى األسبوعية يف جريدة )اؼبؤيد(، ليحجر نسختو منها، وكان يقبل على 

 27قراءهتا بكل شغف.
حق عن اؼبنفلوطى إن على أن عمر فاخوري عاد ليقول يف وقت ال 

فظ وحسن ذوقة يف البيان، قد بلغ غاية قصوى، وإن إلنشائو حسن اختياره لل
موسيقى ساحرة لطيفة الوقع على السمع، سبلك النفس وتأسرىا. وحسن 
الزيات أيضا، ال يلبث أن يعًتف أن سر ذيوع أدب اؼبنفلوطى، ىو مفاجأتو 
الناس هبذا القصص الرائع الذي يصف األمل، وديثل العيوب يف أسلوب رفيع، 

____________ 
 نفس المكان25
 8، ص: نفس المرجع26
 نفس المكان27
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اؼبنفلوطى  عذب، وسياق مطرد، ولفظ ـبتار. مث يؤكد يف مكان آخر أن وبيان 
كاتب بليغ، وىو واضع اإلنشاء العصري يف مصر، وىو أبلغ كاتب يف العصر 
اغبديث، من حيث رشاقت العبارة ورقة التعبَت وتصويرا حقيقيا، يضرب فيو 

اشا معجبا اؼبثل باؼبتانو والًتكيب، وحسن اختيار األلفظ. وكان سعد زغلول ب
ويتمٌت أن جيدىا يف أقالم معظم متاب مصر. يبقى أن بشخصية اؼبنفلوطى، 

اجملتمع، وإرشاد نشَت إىل أن اؼبنفلوطى حاول يف أدبو ؿباربة الففساد، وإصالح 
اعبيل الطالع إىل مبادئ األخالق القودية، فدافع عن اؼبرأة اؼبستضعفة، وناصر 

صدى للباطل، فانتشرت رواياتو وكتاباتو البؤساء واؼبساكُت. فانتصر للحق وت
 28األدبية يف كل قطر من أقطار العامل العريب، ودخلت إىل كل بيت.

 ج. مؤلفاتو 

 وأما ؼبنفلوطى مؤلفات اؼبنشورة الكثَتة منها: 

 النظرات .1

ىو ؾبموعة رسائل كان يكتبها ىف جريدة "اؼبؤيد" وغَتىا من 
منشورة. والكتاب يقع ىف ثالثة أجزاء، الصحف اؼبصرية إضافة إىل رسائل غَت 

وتقع ىف  29، مث أعيد طبعة مرات عديدة.1911ظهرت طبعتو األول ىف العام 
أربع مائة و أربعُت صحيف، وربوي ثالثا و شبانُت مقالة، وإثنتا عشرة قصيدة، 
ومل يكتب عليها عبارة "اعبزء األول" ولكنها اعتربت كذلك. وأما اعبازء الثاىن 

ميالدية. واألخَت ظهر اعبزء الثالث  1912مايو سنة  15طبعة ىف فقد ظهر 
____________ 

 8، ص: نفس المرجع28
 6، ص: نفس المرجع29
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ىذا الكتاب عبارة عن سلسلة مقاالت ىف الًتبية  31ميالدية. 1921سنة 
واإلجتماع و األدب و السياسة و الدعوة اإلسالمية والقضية اإلصالحية و 

 31ىلم جرا من أمور إنسانية عامة.

 ـبًتات اؼبنفلوطى .2
ـبًتات أدبية من عصور األدب اؼبختلفة صبعة  ىذا الكتاب عبارة عن

ذا الكتاب شئة و سيلة لتثقيف ذو قهم األديب. وىاؼبنفلوطى ليكون ىف يد النا
ميالدية، وبذلك فهو أسبق ظهورا من  1912مارس سنة  15صدر ىف 

 32ميالدية. 1912مايو  15النظرات اعبزء الثاىن الذى نشر ىف 
 فون"اؼباجدولُت أو  "ربت ظالل الزيز  .3

ىي رواية  (Sous les Tilleuls)رواية ماجدولُت أو ربت ظالل الزيزفون 
(. وقد 1891-1818الفرنسي اؼبسمى بألفونس كار ) اليت كتبها األديب 

الطلع اؼبنفلوطى على تعريبها، فأعجب هبا و أعاد صياغتها بأسلوبو اػباص، و 
والرواية ىي باكورة نشرىا ربت عنوان "ماجدولُت" أو "ربت ظالل الزيزفون". 

أعمال ألفونس كار األدبية كتبها متأثرا باؼبدرسة الرومنسية الىت سيطرت على 
األدب ىف تلك اغبقبة من تاريخ فرنسا. وقد اعتمد على أسلوب اؼبراسلة ىف 
تدوين أحدثها، تاركا لعنصر اػبيال دورا أساسيا ىف ربريك أشخاص الرواية بُت 

 33ىت أحبها الكاتب وجعلها اإلطار األساسي لرواية.أحضان الطبيعة اػبارجية ال
____________ 

 العاطفة فى كتاب النظرات الجزء األول لمصطفى لطفى المنفلوطى نور األدىل، 31
 13( ص: 2111َتى األسالمية اغبكومية، ، حبث علمي، )بند أتشيو: جامعة الرن)درسة تحليلية(

 11، ص: نفس المرجع31
 13ص: ، نفس المرجع32
  15-14، ص: نفس المرجع33



19 
 

 
 

والرواية رباول التأكيد على أن خالف اغباد بُت بيئة القرية و بيئة اؼبدينة 
ثر حدة بُت مفهومُت للسعادة : أحدمها يعترب أن السعادة يؤدى إىل خالف أك

بو. و  ىي نتيجة قباح اؼبرء ىف التالؤم و التكيف مع الظروف الواقعية الىت ربيط
اؼبفهوم األخر يعترب أن اؼبال ىو مفتاح السعادة أيا كانت الوسائل اؼبستخدمة 

يرشد الناس ىف أن اؼبال ليس ىف اغبصول عليو. وهبذه الرواية يريد اؼبنفلوطى أن 
مفتاح السعادة كما يعتقده كثَت من الناس. ولكن الساعدة اغبقيقة عند 

ث ىذه الفكرة أيضا ىف اؼبقالة اؼبنفلوطى سعادة النفس. وقد وجد الباح
"الصياد" من كتابو النظرات. و اغبق أن ىذه الفكرة ىي موقف اؼبنفلوطى من 

 34مفهوم السعادة.
اؼبرحلتُت، حيث ظهر بعضها ىف وقد ظهرت ىذه الرواية ىف تعريبها على 

ميالدية ملحقا بكتابة النظرات الذى صدر ىف نفس  1912مايو سنة  15
اؼبنفلوطى بعد تقريضة ؽبا أم طريقتو ىف تعريبها كانت تقوم  التاريخ. وقد ذكر

على اإلستماع إىل صديقة العامل الفاضل "ؿبمد فؤاد بك كمال" الذى كان 
ديلى عليو ترصبة أغراضها و معانيها. مث يعود اؼبنفلوطى إىل كتابة ما ديليو عليو 

 35بأسلوب اعباص.
 العربات .4

بعضها اآلخر موضوع. وىذه وىو ؾبموعة من القصص، بعضها معرب و 
القصص تتميز من حيث موضوعها، بالدعوة إىل مكارم األخالق، ومن حيث 

____________ 
 15 -16، ص: نفس المرجع34

 16، ص، نفس المرجع35
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ود اؼبألوف، فبا أثار حوؽبا أسلوهبا، ببالغة متعمدة وتأنق يفوق أحيانا حد
 36جدال حادا بُت مؤيد ؽبا ومعارض.

 الفضيلة أو "بول و فرجوىن" .5
ى، وأن تشيع لدى قراء الفضيلة كما اراد ؽبا اؼبنفلوطى أن تسمقصة 

للكاتب ( (Paul and Virginiالعربية هبذا االسم أعرهبا قصة "بول و فرجيٍت" 
-1737) (Bernardin de Saint-Pierre)الفرنسى الشهَت "برنادين دى سان بَت" 

1814.)37 
وقد اعتمد اؼبنفلوطى ىف تعريبو ؽبا على ترصبتُت سابقُت مها: ترصبة ؿبمد 

ترصبة فرح أنطون. وقد صدرت ىذه القصة للمنفلوطى سنة عثمان جالل و 
ميالدية وىي آخر أعمالو األدبية. والقصة لدي مؤلفها األصلي سبجد  1923

فالفتاة تفضل اؼبوت على اغبياة  الطبيعة و عيد اؼبنفلوطى سبجد الفضيلة.
خالق الرفية، حىت ىف اللحظة الىت يكون والتقبل االتيان بعمل يتنايف مع األ

إتيانو فيها مشروعا و طبيعيا. وقد بث اؼبنفلوطى خالؽبا آراءه و أفكاره 
 38األخالقية و اإلجتماعية و الوطنية.

 الشاعر أو "سَت اندى برجراك" .6
ىي رواية اخرى من روايات معربة للمنفلوطى الىت أعراهبا من وىذه 

روستان" األعمال األدبية األروبية. وىي خالصة اؼبسرحية الىت قدمها "آدمون 
الشاعر الفرنسى العظيم ربت اسم "سَت اندى برجراك" فكانت واحدة من 

____________ 
  6، ص: ...مصطفى لطفى المنفلوطىؾبيد الطراد، 36
 111، ص: المرجع السابقؿبمد ابو األنوار، 37
 22، ص: المرجع السابق، نور األدىل38
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روائع اؼبسرح العاؼبى. وهبذه اؼبسرحية أصبح اسم "آدمون روستان" أشهر 
، حىت ليصح للمؤرخ أن 1898األعالم ىف فرنسا ومثلت مسرحيتو طوال عام 

"سَتانوا" يسمى ىذا العام "عام سَت انوا" وقد استتبع ذلك شيوع اسم 
فأطلقوه على طراز القبعات... وغَتىا حىت كاداسم "سَتانوا" يصبح كل 

 39شئ.
 ىف سبيل التاج .7

ىذه الرواية ىي األخرى مسرحية ىف أصلها الفرنسى ؼبؤلفها الشهَت 
، 1895م( وىي مأسة شعرية وضعها مؤلفها سنة 1842"فرانسوا كوبية" )

أراد أن جيارى هبا عميدى الشعر التمثيلى ىف القرن السابع عشر كورىن 
 ورايسُت، وىي رواية أخالقية بطلها فىت تعارضت ىف نفسو عاطفتان قوايتان:
حب األسرة وحب الوطن فضحى باألوىل فداء للثانية، شم ضحى حبياتو فداء 

 41األسرة.لشرف 
وىذه الرواية النعلم أحدا قد سبق اؼبنفلوطى ىف تقدديها لقراء العربية 
)وان كان ذلك ليس مستبعدا( ومن التاريخ الذى أثبتو كل من اؼبنفلوطى 

ا صدرت ىف أول يونيو سنة وحسن )بك( الشريف، نفهم أن ترصبة اؼبنفلوطى ؽب
أو قدمت للمطبعة ىف ىذا التاريخ. اؼبهم أن اعبمهور قرأ نص  1921

 1921.41اؼبنفلوطى ىف النصف الثاىن من سنة 

____________ 
 133، ص: المرجع السابقؿبمد ابو األنوار، 39
 152 -151، ص: نفس المرجع41
 152 ، ص: نفس المرجع41
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بعد أن تفصح الباحث ىذا الباب، قرأى أن مصطفى لطفي 
اؼبنفلوطى ىو أديب موىوب، حظ الطبع ىف أدابو أكثر من حظ الصناعة، ولو 

ومن أمهها الشورة، ىي: النظرات، و العربات، و ـبًتات مؤلفات كثَتة 
اؼبنفلوطى، اجملدولُت أو "ربت ظالل الزيزفون"، والفضيلة أو "بول وفرجوىن"، 

ى أدينا الشاعر أو "سَت اندى برجراك"، و ىف سبيل التاج. وأيضا كان اؼبنفلوط
"ربت ظالل  مشهورا دبؤلفاتو اؼبعربة من مؤلفات األربية منها: اؼباجدوليب أو

الزيزفون"، والفضيلة أو "بول و فرجوىن"، الشاعر أو "سَت اندى براجك"، و 
 ىف سبيل التاج.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 ية االشتراكيةعتعريف الواق . أ
ذي يسجل الواقع احلادث يف حياة الواقعية ىي أحد ادلناىج يف األدب ال

األديب كادلصور الذي يصور شيئا ما يف اإلنسان على طبيعتو. ىذا ادلنهج ميثل 
 أن ال بد ؤلفات األدبيةمصدر الوحي يف كتابة ادل أن ادلسألة االجتماعية، مبعٌت

 1يال من ادلؤلف.يصدر عن الواقع يف حياة اجملتمع وليس الزما من التصور واخل

ادلوضوع الذي يصور ىذ ادلنهج ال ينحصر على يرى سواردي إنداسوارا، 
احلوادث اليت يواجهها اإلنسان يف حياتو فحسب، بل العامل وما حولو يدخل 

أن  تلك ادلعلومات سواردي علىزاد اجلبال، وغَت ذلك. و من ضمنو كالبحر، 
يطلب منو أن يصور ادلوضوعات بكل دقة دون األديب الذي هنج ىذا ادلنهج 

أن يزيد أو ينقص . وال جيوز كادلشاىد  وذاتية ادلؤلف النظر إىل جانب العواطف
 2.غولتاف فلوبَتتسس ىذا ادلنهج ؤ م قال كماجودة ادلستهدف  

يف ادلعجم الكبَت اإلندونيسي معناىا مذىب من  ةكلمة االشًتاكيالو 
اليت تعرب مذاىب الفلسفة واجلماليات صممها لينُت تصدر عن قواعد الشيوعية 

ساندرسون  يرى أن  أما ستيفن ك 3عن صراع الربوليتاريا مقابل الربجوازية.
هوم محلو كارل ماركس، على أن يف اجملتمع ليس ىناك األموال االشًتاكية مف

                                                             
1
Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2009 ), hal: 168 
2
Suwardi Endraswara, Filsafat Sastra: Hakikat, Metedologi, dan Teori ( Yogyakarta: 

Layar Kaca, 2013 ), hal: 40 
3
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal: 855 
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لو ، والعمل ليس كسلعة، وكل واحد منهم ال الطبقات االجتماعيةصية و الشخ
 4فرصة لنيل احلرية اإلنسانية.

يرى دوام راىارجو حسب ادلفاىيم ، إذا تكلم واحد من الناس عن 
، األمنية النظر إليو خبمس نقاط أساسية ، األوىلمفهوم االشًتاكية فيمكن 

مرحلة من ، ةنظرة دينية للعامل. الثانياالجتماعية ترتكز على النظر الديٍت أو 
، ومن مث عند مفهوم شيوعيةالتمع الرأس ادلا ي إىل رلتمع رلمن ادلراحل االنتقالية 

أحد النظام االقتصادي العادلي ، ةاالشًتاكية ال يوجد الظامل أو ادلظلوم. الثالث
يف البلد النظام االقتصادي ادلطبق ، ةعلى شكل العام يقابل االشًتاكية. الرابع

، النظر لتقييم اجملتمع ىل فيو نظام استغالل رأس ادلال ةفييت. اخلامساالحتاد السو 
على العمال، ىل فيو الظامل وادلظلوم، ىل فيو الفجوة االجتماعية أو ادلساواة يف 

 5ادلوارد.و توزيع األرباح، األموال، 

ة عيمصطلحا جديدا وىو الواقإذن، إذا مجعنا ىاتُت كلمتُت وصارتا 
، جيعل زلاولة االشًتاكية ، وادلقصود منها أحد ادلذاىب الواقعية يف األدب 

لإلنشاء. وىذا ادلنهج يريد أن صراع الربوليتاريا على الربجوازية مصدر الوحي 
 يدافع عن القوم الضعفاء ويرفع ادلنزلة على شكل كلي. زلاربة ىيمنة الربجوازية 

ولوجية االشًتاكية لتحقيق ييكون وسيلة أليدو ، اليت توجد يف نظام الرأس ادلا ي
 6اذلدف واألمل.

                                                             
4
 Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas sosial, 

terjemahan Farid Wajidi dan S.Menno ( Jakarta: PT, Raja GrafindoPersada, 2000), hal:635 
5
Dawam Rahardjo,  Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius Pragmatisme 

Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara ( Jakarta: MizanPublika, 2011), hal:88 
6
Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia ( Jakarta: Lentera 

Dipantara,2003), hal: 34 
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 الوالدة ونمو الواقعية االشتراكية . ب
 يرى شكرا كامل ، ظهور مذىب الواقعية االشًتاكية رد الفعل من فشل

. وىذا األمر بسبب الربجوازية يف مدافعة القوم ادلستضعفُت وادلظلومُت واقعية 
بل ىؤالء الربجوازية عدم اىتمام واقعية الربجوازية بالقوم ادلستضعفُت وادلظلومُت 

 7يؤيدون الربجوازية الذين يدافعون عن وجودىم.

أما تاريخ ظهور الواقعية االشًتاكية بدأ من االحتاد السوفييت، يف إحدى 
 ىذا ادلؤدتر أول مرة للواقعية وكان ىذا ادلؤدتر األول. ويف 1934مؤدترات ادلؤلفُت 

االشًتاكية تعلن على أهنا مذىب حكومة االحتاد السوفييت يف رلال احلضارة 
 8والفن واألدب.

الواقعية االشًتاكية ليس فجأة وال بغتة ألن شعلة ظهورىا يف ظهور 
االحتاد السوفييت موجودة قبل إعالهنا من قبل احلكومة عند حدوث الثورة عام 

أكتوبر، االحتاد السوفييت تعترب البلد األول يلتزم بنظام االشًتاكية،  1917
 9خاصة يف رلال االقتصاد.

، ادلؤدتر االحتادي 1954مرت عشرون سنة من ادلؤدتر األول، عام 
للمؤلفُت يقام دلرة ثانية، واذلدف من إقامة ىذا ادلؤدتر دلرة ثانية ىو للمراجعة 

 يف ىذا ادلؤدتر، ات األدبية خالل رئاسة ستالُت.والتقييم على القرارات وادلؤلف
الواقع الصحيح يف تطور ادلشًتكون فيو على أن الطلب جلمع تصور  يعًتفون

، وىذا األمر ينبٍت من الثورة ووظيفة تعليم أيديولوجية العمال فيو شيء من الغلو
                                                             

7
Sukron kamil, Teori Kritik Sastra, hal: 169 

8
 Jan Van Luxemburg, Pengantar Ilmu, 26; Hendri Arvon, Marxist Aesthetic ( Ithaca dan 

London : Cornell University Press,1973), hal: 83   
9
Stepen K. Sanderson, Makro Sosiologi, hal:210 
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ولوجية اجملتمع. ومن مث يوطبعا لو تأثَت كبَت يف أيدالواقع احلق والصحيح، 
ادلشًتكون يف ىذا ادلؤدتر حصلوا على بعض النتائج، منها: إن الواقعية االشًتاكية 
تطلب من مجيع األدباء ليخمنوا الواقع على وجو صحيح يف تطور الثورة دون 

مبعٌت ولو كان ىناك بعض  الطلب منهم على تعليم وتغيَت األيديولوجية.
من قبل الواقعية االشًتاكية تشًتط لألدباء ختمُت  ولكن،  التعديالت من قبل

 10العمال اآلن وادلستقبل.

بعد ما ترعرع وتطور يف االحتاد السوفييت، ىذا ادلذىب الواقيعية 
حدث ىذا . االشًتاكية يبدأ يرفرف ويفتح جناحو وينشر إىل شىت أحناء العامل

اإلقطاعي،  ألمر مع دخول أيديولوجية االشًتاكية ضد األشكال من قبلا
حضور االشًتاكية كأنو االستعماري، الرأس ادلا ي، وأنواع ادلنكرات األخرى. 

، خاصة البالد النامية مثل: الصُت، مصر، ملك ينجي اجملتمع ادلستضعفُت
إندونيسيا، ىذه البالد أمثلة صغَتة للبالد اليت تقبل أيديولوجية االشًتاكية يف 

 11عصور تقدمها.
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 االشتراكيةهدف الواقعية  . ت
ىدف الواقعية االشًتاكية ىو حتقيق احلياة ذات ىيبة ومروؤة يف مجيع 

، اإلقطاعي، الرأس طبقات اجملتمع وليس ىناك ظلم لإلنسان مثل االستعماري
ادلا ي وغَت ذلك، ولكن للحصول على ىذا اذلدف حيتاج إىل التضحية 

الذين هنجوا ىذا ادلسلك األدباء ، وهبذا واحملاوالت للتغَت إىل أحسن احلال. 
 12سوف حيًتمهم التاريخ لدفاعهم عن حقوق الناس والقيم اإلنسانية.

 

 

 
 

                                                             
12

Sukron Kamil, Kritik Teori Sastra, hal: 169 



 

ٕٛ 
 

عالباب الراب  

دالة االجتماعية في مقالة الغني والفقير للمنفلوطي تحليل الع  

دلة والع ادلقالة العامة عن يف ىذا الباب ستبحث الباحثة عن حملة
الشخصيات البشرية،  لتكافل االجتماعي، تصنيف االجتماعية اليت تتكون

 النقد على البخل.

 لمحة عامة عن المقالة  . أ
ىذه ادلقالة ألفها مصطفى لطفي ادلنفلوطي يف لبنان وقد طبعتها 

وىي  ٔ.ٙٛٚم، من حيث عدد صفحاهتا ٜٗٛٔمطبعها داراجليل يف سنة 
صر. رأى ادلنفلوطي معاناة ياء والفقراء اليت وقعت يف متقص عن حياة األغن

 فقراءمع الظروف ادلالية اليت تزداد سوءا وأكثر الالفقراء الذين عاشوا يف مصر 
 ، اجملاعة يف كل مكان الفقراء يزدادون فقرا.ىم عرضة للتعذب

يعيشون من خالل  بعض األغنياء سادلا، شوعكسو الغٍت يعي
مائدتو ما خضم إىل  زلبا لنفسو مغاليا هبا اوكانو  ،حرمان حقوق الفقراء

للظامل  نهىحىت الي ةبطنفعاقبو اهلل على قسوتو بالمن صحقة الفقَت  اختلستو
 . ظلمو، واليطيب لو عيشو

 

 

 
____________ 

 م (. ٜٗٛٔ) بَتوت: داراجليل، النظرات العبراتمصطفى لطفى ادلنفلوطى،  ٔ
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 مقالة الغني والفقير للمنفلوطى العدالة االجتماعيةفي تحليل . ب

قة عامة يف حياة األمية والوطنية تصبح العدالة مطلبا مطلقا يف عال
على مستوى والقومية. ديكن رؤية العدالة من كل صوب وحدب سلتلف. 

. من رتيع مستويات االجتماعيةأخاليف، تصبح العدالة قيمة ذات قيمة عالية 
وغالبا  وعلى مستوى التشغيلي يف اجملتمع تصبح ادلشكلة معتقد وصعبة للغاية

العدالة من الصعب  التقبلها اجملتمع بسهولة. وعلى مستوى األفرادي،
 ٕلصياغتها.

لقيمة احلياة  من الصعب إلجياد األشخاص الذين يعتمدون العدالة حقا
بل ىم أضل و كم من أىل الثورة من ىذه الدنيا يف احلياة.ها مارسالتي ةاألخالقي

 مواذلم.ا وخيافوا بتناّقص عطاء الصدقة على أمواذلم لفقراءالباخل إل

بُت  لف عن عدم العدالة يف اجملتمعيف مقالة " الغٍت والفقَت" عرب مؤ 
الغٍت والفقَت. أمن العدل أن يزداد الفقَت فقرا؟  ويزداد الغٍت غناء؟ كم من 

لئك ؤ و أمواذلم. وعدم العدالة يف حقهم. ويبتَ ّزون من   األغنياء يظلمون الفقراء
الذين ختم اهلل على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارىم حىت ال يهدي اهلل 

 اء الذي عليهم أن يؤدوا.ويتم تضليلهم وينسون حقوق الفقر  عنهم.

يف مقالتو عن واقع االجتماعي الذي مصطفى لطفي ادلنفلوطي  كتب 
ويتوقع ، وقع يف اجملتمع ختصيصا ديصر يف عصره. وحيتوي على األمل العدالة

____________ 
2
Faturohman, KEADILAN SOSIAL; Suatu Tinjauan Psikologi, Buletin Psikologi, 

No.1,(Juni 1999), hal: 1 
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ادلؤلف أن العدالة ستدعم دائما، وحصل الفقراء على العدالة من أجل 
 ية:الفقرة التاليف  ادلنفلوطي حقوقهم. كما كتب

لو أعطى ذلك الغٌت ذلك الفقَت ما فضل عن حاجتهم من الطعام ما  
 شكل واحد منهما سقما وال أدلا.

" الغٍت والفقَت"يف مقالة ،وقد َصي ََّر ادلنفلوطي ادلقالتو غَت ما كان عليها 
يف  الذي حدث يثبت فيها تدريس واحلكمة للناس الذي ُأخذ من أمر واقعيّ 

 اجملتمع. منها:

 التكافل االجتماعي. 1

التكافل عي أمرا مهما يف معيش اجملتمع. و لتكافل االجتماكان  
االجتماعي أحد احملددات الرئيسية حلصول على صلاح األمة للخروج من األزمة. 

اإلنتاجية اليت قد ختلَّف. وتعاون يف شعور مشًتك و مث عاد بقيام واقفا للدفاع 
 منّى وعى اجملتمع للتكافل االجتماعى. 

 لف يف مقالتو كما يلي:التكافل االجتماعي الذي ورد ادلؤ  أما 

ليتٍت أملك ذلك العقل الذي ديلكو ىؤالء الناس فأستطيع أن أتصور  
تالكو من الضعفاء، إن كانت حجة األقوياء  يف أهنم أحق بإحراز ادلال وأوىل بام

لكون هبذه احلجة سلب أرواحهم كما ملكوا سلب حجتهم عليو فلم ال دي القوة
 ٖأمواذلم، وما احلياة يف نظر احلي بأذتن فيمة من اللقمة يف يد اجلائع.

____________ 
 ٓٚم (.ص: ٜٗٛٔبَتوت: داراجليل، ) النظرات العبراتمصطف لطفى ادلنفلوطى، ٖ
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وقع يف  ولكن أمل ادلنفلوطي حول التضامن االجتماعي مل يتحقق دائما.
الواقع : القوي يستمر يف قمع الضعيف،ويزداد الغٍت غناء ويزداد الفقَت 

حضر اإلسالم حقيقة إلعطاء الدروس العظيم غَت مثمن عن كيفية لتأكيد فقرا.
 التكافل االجتماعى. 

زلمد صلى اهلل عليو وسلم الذي صلح يف  من خالل خَت ادلثال نيب
توضيح حول قوة الروابط االجتماعية عند تنظيم وبناء اجملتمع يف بداية انتشار 

 :ٚٓٔورة األنبياء من أية اإلسالم. كما قال تعاىل يف تنزيز العظيم س

               

 ودتويو الرذائل. يتكون عن تعاون بُت الناسفأما التكافل االجتماعي 

 أ. تعاون بُت الناس

التعاون ىو ادلساعدة بعضها بعضا لتخفيف أعباء احلياة ومأمّل وصعوبة 
بُت الناس. البشر سللوق فرداين واالجتماعية وال ديكن أن يعيش بدون تدخل 
ومساعدة اآلخرين. وتعاون على الرب ىو من أشكال سلوك احلياة اليت دتطح 

ي احلياة السالمية اإلنسان يف العامل، وبو أن خيلق خلق السالم للبشرية وزلور 
 أينما كان. 

اإلسالم بتعاون  أمر اهلل للناس أن يساعدوا بعضهم بعضا، ويعلم
 :ٕدة من أية ائتنزيز العظيم سورة ادلعدة األخرين. كما قال تعاىل يف ومسا



ٖٕ 
 

 

                              

                                  

                      

                        

      

وقع يف الواقع   يتحقق دائما.ولكن أمل ادلنفلوطي حول التعاون مل
. لذا يصب عكسو. القوي والغٍت ينتقع بالفقراء لتلبية رغباهتم واحتياجاهتم

 :ةرة التاليالفقلف يف مقالتو يف ادلؤ 

أحسب لوال أن األقوياء  يف حاجة إىل الضعفاء يستخدموهنم يف 
مرافقهم وحاجتهم كما يستخدمون أدوات منازذلم، ويسخروهنم يف مطالبهم  

عليهم ليمتعوا أنفسهم  مراكبهم، ولوال أهنم يأثرون اإلبقاءكما يسخرون 
دبشاىدة عبوديتهم ذلم، وسجودىم بُت أيديهم، المتعوا دماءىم، كما اختلسوا 

 ٗأزراقهم، واحلرموىم احلياة كما حرموىم لذة العيش فيها.
 

 ب.دتويو الرذائل

مزايا يسًت لعل لكل إنسان مزايا وعيوب، وال حتتقر بُت الناس بعيوهبم.  
 العارالعيوب بإذن اهلل. كما قال اإلمام الشافعي إذا لدينا الكثَت من العيوب و 

____________ 
 ٔٚ، ص. نفس المرجع ٗ
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. وىذا ىو عارالوأردنا أن نسًته فاسًتوا بالسخاء، ألن السخاء سيغطي كل 
 أمل الكاتب يف حياة اجملتمع. وحدث عكسو. كما كتب يف فًتة التاىل:

آبائهم قلنا ذلم إن كانت وإن كانت حجتهم أهنم ورثوا ذلك ادلال عن 
األبوة علة ادلَتاث فلم ورثتم آبائكم يف أمواذلم ومل ترذتوىم يف مظادلهم، فلقد  

كان آباؤكم أقوياء فاغتصبوا ذلك ادلال من الضعفاء، وكان حقا عليهم أن يردوا 
إليهم ما اغتصبوا منهم، فإن كنتم البد ورثاءىم فاختلفوا ىم يف رد ادلال إىل 

 ٘يف االستمرار على اغتصابو. أربابو، ال

. لكن لتكويو الرذائل بعضنا بعضا،ألنو عندئذ سيغطي اهلل عارناينبغي لنا
. فلقد كان آباؤىم أقوياء فاغتصبوا ذلك ادلال ما حيدث يف اجملتمع اليوم خاطر

أبنائهم واستمرار على اغتصاب، وال  . ورثوا ذالك ادلال ومظامل إىلمن الضعفاء
أبنائهم أقوياء آلبائهم باخلَت وستعادة حقوق الضعفاء الذي جازوا دتويو الرذائل 

 على اغتصابالضعفاء.آباءىم حقهم ضعفاء ظلما، بل ىم باستمرار 

 

 الشخصيات البشرية . تصنيف2

ن ادلهم يف ادلقالة الغٍت والفقَت وصف ادلنفلوطي أربعة شخصيات بشرية م 
جيب أن ديارس يف احلياة إذا كانت مفيدة، وقال معرفتها وأدراكها كتعليم 

ال أستطيع أن تصور أن األنسان أنسان حىت أراه زلسنا، ألين ال ادلنفلوطي: 
 أعتمد فصال صحيحا بُت اإلنسان واحليوان إال اإلحسان.

____________ 

 
 ٓٚ، ص. نفس المرجع٘
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. كم من اإلحسان اإلنسان واحليوان ىوتفريق بُت الاإلنسان زلل اخلطأ، 
اإلنسان يعيشون مثل احليوانات لديهم القلب وليس ذلم الضمَت وذو إنسانية 

 .أربع أقسام الناسادلؤلف واإلحسان. ويرى 

: رجل حيسن إىل غَته ليتخذ إحسانو إليو سبيال إىل اإلحسان إىل أوال
نفسو، وىو ادلستبد اجلبار الذي ال يفهم من اإلحسان إال أنو يستعبد 

 ٙاإلنسان.

جيب أن يقوم كل عمل على اإلخالص ولكن أقل ما يقوم بو. ىناك  
، وىو الغيب ال يفهم من اإلخالص وادلصَت ثر نفسو باخلَتآلالناس حيسن لغَته 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : )ِإنَّ اهلَل اَل يَ ْقَبُل ِمَن الذي يستحّقو. 
 ي.ِغَي ِبِو وِْجُهُو.( رواه النساَواْبتُ اْلَعَمِل ِإالَّ َما َكاَن َلُو َخاِلًصا 

لو خالصاوإلظهار على الناس مسي بالرياء، وال يقبل  كانبأعمال ما  قيام 
إال فاشل, وال يفعل أي شيء إال قتل  . وال ينفع كل عملواهلل األعمال بو

 ٕٗٙالبقرة:  الوقت. قال تعاىل يف تنزيز العظيم:
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: ورجل حيسن إىل نفسو وال حيسن إىل غَته، وىو الشر ادلكالب ثانيا
الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إىل ذىب جامد لذبح يف سبيلو الناس 

 ٚرتيعا.

إال أنو أناىن وزلب لذاتو، وىو  ىناك من حيسن لنفسو وال حيسن لغَته
غَته، وال يلقيهم معاملة حسنة. ولقد أمر متكالب وقد يهتم باىتمامو ال ل

اإلسالم أن حيسن لغَته كما حيسن لنفسو، وىذا ما يصدر إىل سنة النيب صلى 
 اهلل علية وسلم:

خادم رسول اهلل صلى اهلل عليو -عن أيب زتزة بن مالك رضي اهلل عنو
بُّ أِلَِخْيِو عن  -وسلم النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِ

بُّ لِنَ ْفِسِو. رواه البخاري ومسلم.  َما حيُِ

زتق الذي ورجل ال حيسن  إىل نفسو وال إىل غَته، وىو البخيل األ ثالثا:
 ٛجييع بطنو ليشبع صندوقو.

حب الثروة من أنو خبيل وأ إال حيسن لنفسو وال حيسن لغَته ال ىناك من
تو. مشغول جبمع األموال ونسيان حيت أكثر من حب الذل أي شيء أخر

البخيل من أمراض القلب الذي يعاين االستمتاع هبا وبالصدقة إال أنو خائف. و 
عند حيتوى على حببوحة من ادلال. وىذا  ينشأ البخيل أحيانأعظم الناس، 

اختبار من اهلل. وفيما يف ىذا احلال مناه اهلل باإلديان أن يتقاسم األموال بُت 
 :ا يف القرآن الكرًنعظيما ثوابوعد اهلل أن يؤتيا الباخال و  .الناس

____________ 
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         :ٓٛٔال عمران. 

وىو الذي حيسن إىل غَته وحيسن إيل نفسو، فال أعلم لو مكانا،  رابعا:
وال أجد إليو سبيال،وأحسب أنو الذي كان يفتش عنو الفيلسوف اليوناين 
ديوحُت الكليب حينما سُئل ما يصنع دبصباحو وكان يدور بو يف بياض النهار 

 ٜفقال )أفتش عن إنسان(.

إال  حيسن لغَته حيسن لنفسو و ىناك من َتوالشخصيات البشرية األخ 
يد ىذا األنسان بسهولة. وال نعلم لو ال صلومسي باإلخالص أو وفاء. أنو النادر

مكانا. ما شُلتلك لو يف العادلُت واجلاىاين أو يف األغنياء والفقراء أو يف األقوياء 
 و الضعفاء، بل ديلكو اخلالص والويف.

وال يستهون لغَته  أم غنيا.يكرم فقَتا كان وأطلقو أيضا بالكرًن، و  
يف رلده أو يف إدراكو. ولكن يف قلبو وما  الدتكن باستغالل.قيمة الشرف الناس

كما قال اإلمام الشافعي: الكفاءة يف الدين ال يف النسب، لو  علمو.فعل من 
كانت الكفاءة يف النسب مل يكن أحد يف اخللق كفوءا كفاطمة بنت رسول اهلل 

 وال لبنات الرسوالهلل صلى اهلل عليو وسلم. صلى اهلل عليو وسلم، 

 

 
____________ 
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 لعلى البخ . النقد3

عيش يف أصبح فطرة البشرية ال الكسب العيش يقوم بلوازم احلياة اليومية 
الدنيا. رغم كل شيء، حيتاج البشر إىل ادلعرفة الشخصية السيئة ادلوجودة فيو 

أخر حينما  حصول على ابتعاد عن رلموعة من أحب الدنيا أكثر لشيءألجل 
 . يف القرآن الكرًن: يكتسب العيش. ومن الشخصية السيئة خبيل

                        

        : ٓٓٔإلسراء. 

احلال سيكون من الصعب حب الدنيا يؤدي إىل نسيان اآلخرة وبطبيعة  
ما يراه ادلنفلوطي يف اجملتمع دبصر يف عصره الواقع  أو الصدقة. ىذا ىو إلنفاق

خاصا ويتبعو يف عصور بعده عاما.ويكتب يف مقالتو كتدريس للقرى. البخل 
 الذي يتضمنو ادلقالة يف فًتة التاىل:

كو مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيتو واضعا يده على بطنو كأمنا يش 
أدلا، فرأيت حلالو وسألتو ما بالو، فشكا إىل اجلوع ففثأتو عنو ببعش ما قدرت 
عليو مث تركتو. وذىبت إىل زيارة صديق يل من أرباب الثراء والنعمة فأدىشٍت أين 

ما يشكو ذلك البائس الفقَت،  رأيتو واضعا يداه على بطنو وأنو يشكو من األمل
لو أعطى ذلك الغٌت ذلك ت للعجب!!فسألتو عما بو فشكا إىل البطنة فقد

 ٓٔ.الفقَت ما فضل عن حاجتهم من الطعام ما شكل واحد منهما سقما وال أدلا
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واقع االجتماعي الذي وقع يف اجملتمع ختصيصا  كتب يف فًتة السابق
وال أعطى البخل األقواء إىل الضعفاء،  وحصل على النقد عن  دبصر يف عصره.

يسبب خوفا أن  عن حاجتهم من الطعام ذلك الغٌت ذلك الفقَت ما فضل
لو للعجبو  ماحصل الفقراء بالعدالة من أجل حقوقهم،و . موالو الغٌتتناقص ا

ما  وادلال والعمل  الفقَت ما فضل عن حاجتهم من الطعام أعطى ذلك الغٌت إىل
 .يف احلياة ويعيشوا سادلا شكل واحد منهما سقما وال أدلا

 البخل ما يلى:ألخرى اليت تتضمنها ويف فًتة ا

لقد كان جديرا بو أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعتو، وتطفي غلتو 
ولكنو زلبا لنفسو مغاليا هبا فضم إىل مائدتو ما اختلسو من صحقة الفقَت 
فعاقبو اهلل على قسوتو بالبطتة حىت الينهى للظام ظلمو، واليطيب لو عيشو، 

 ٔٔم جلوع الفقَت.وىكذا يصدق ادلثل القائل: بطنة الغٍت انتقا

ما ضننت السماء دبائها، وال شحت األرض بنباهتا، ولكم حسد القوي 
الضعيف عليهما فزوامها عنو، واحتجهما دونو، فأصبح فقَتا معدما، شاكيا 

 متظادلا، غر ماؤه ادلياسَت األغنياء، ال األرض والسماء.

النقد األخرى عن البخل األقواء إىل الضعف ىو جاز الغٌت حقو الفقَت 
فعاقبو اهلل على قسوتو بالبطنو من الفقَت.  هويتناول من الطعام ماأخذظلما. 

. كما قال ، واليطيب لو عيشوواليئة من األمأنو مل ولو حىت اليشعر سادلا
الفقَت ما  أعطاه  إىلا، مخبيل الغٌت ألن . بطنة الغٍت انتقام جلوع الفقَت قائل:
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اإلديان  وادلال والعمل. ونشأ البخيل ألن ضعف  فضل عن حاجتهم من الطعام
 وحب الدنيا. كما قال اإلمام الشافعي: العقلو 

إذا مالت قلوب العلماء إىل حب الدنيا وإيثارىا على األخرة، فعند ذلك 
 أخدىا اهلل تعاىل ينابيع احلكمة، ويطفىء مصابيح اذلدى من قلوهبم. 
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 الباب الخامس

 خاتمة

 النتائج . أ

إلجل احلصول على اجلواب  ىذه الرسالة ثلبحبعد أن حاولت الباحثة  
فوصلت إىل بعض النتائج ادلهمة وىي  من أساس ادلسألة يف كتابة ىذا البحث

  ما يلي:

مهما يف معيش اجملتمع. أمالتكافل االجتماعي  التكافل االجتماعي أمرا  .1
أحد احملددات الرئيسية حلصول على جناح األمة للخروج بألمن من 
األزمة. مث عاد بقيام واقفا للدفاع اإلنتاجية اليت قد ختلَّف. وتعاون يف 

 شعور مشرتك و منّى وعى اجملتمع للتكافل االجتماعى.

ن ادلهم ادلنفلوطي أربعة شخصيات بشرية ميف ادلقالة الغين والفقًن وصف  .2
معرفتها وأدراكها كتعليم جيب أن ميارس يف احلياة إذا كانت مفيدة، 
ومنها: ىناك الناس حيسن لغًنه آلثر نفسو باخلًن، وىو الغيب ال يفهم من 

ىناك من حيسن لنفسو وال حيسن  اإلخالص وادلصًن الذي يستحّقو.
و، وىو متكالب وقد يهتم باىتمامو ال إال أنو أناىن وزلب لذات لغًنه

حيسن لنفسو وال حيسن  ال ىناك من لغًنه، وال يلقيهم معاملة حسنة.
إال أنو خبيل وأحب الثروة من أي شيء أخر حيت أكثر من حب  لغًنه

إال أنو النادر ومسي  حيسن لغًنه حيسن لنفسو و ىناك من الذاتو.
 باإلخالص أو وفاء.
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يف مقالة الغين  قواء إىل الضعفاءلبخل اصل على النقد عن  اوح  .3
من ، وال أعطى ذلك الغىن ذلك الفقًن ما فضل عن حاجتهم والفقًن

موالو الغىن. وماحصل الفقراء  بالعدالة الطعام يسبب خوفا أن تناقص ا
لو أعطى ذلك الغىن إىل الفقًن ما فضل  وللعجب من أجل حقوقهم،

ا شكل واحد منهما سقما وال عن حاجتهم من الطعام وادلال والعمل  م
 أدلا يف احلياة ويعيشوا سادلا.

 
 التوصيات    . ب

ياة ويرتبط حب عملية كبًنة وصعوبةالواقعية االشرتاكية حتليل دراسة  
إىل الثقفة الواسعة عن اجملتمع وحياة ، لذا حيتج  اإلجتماعية والعلوم اإلجتماعية

عن  حصيل فهم دقيق وعميقلت واالجتماعية، وفهم ادلسائل اليت وقعت فيه
 أدالة اإلجتماعية.
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  كلمة الخاتمة . ج

حنمده ونستعينو ونستهديو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور احلمد هلل 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل لو فال 
ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمد عبده 

ًب والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعٌن. لقد ورسولو، 
 وجبهودو بإرشاد األساتذ ىذا البحث بإذن اهلل تعاىل وقدرتو، وبدعاء الوالٌن 

لكل من قرأه.  ذلا و ترجو الباحثة  أن ينفع ىذا البحث ىذا البحث. لتمام
وىذا البحث ما زال بعيدا عن التمام والكمال، ولذالك حيتج إىل اإلقرتاحات 

 م. هلل رب العادلٌن على كل النع مدواإلرشادات من كل نقاد. وىذا مين أقول احل
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