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 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ألوالد يف األخالق الذي أمرنا أن نريب ااحلمد هلل رب العاملني، احلمد هلل 
سنم  يف يمع  احلاالت ونععدى  ن  املعاي  واملنررات، أهمد احلسنات، وأن حن

أن ال إلو إال اهلل وحده ال هريك لو، وأهمد أن حممدا نعده ورسولو الذي أرسلو 
وم  يعصمما فإنو ال يضر إال  ،بشريا ونذيرا، م  يط  اهلل ورسولو فقد رهد باحلق

لو وسل  وبارك نلى سعدنا حممد ونلى آيل نفسو وال يضر اهلل هعئا، اللم  
 ويحعو وم  تععو إىل يوم الدي ، أما بعد.

انتمت العاحثة بفضل اهلل وتوفعقو م  كتابة ىذه الرسالة حتت العنوان  فقد
طفى لطف  املنفلوط  )دراسة حتلعلعة ملصنظرات كتاب الخالقعة يف  "القع  األ

عة الرانريي اإلسالمعة والعلوم اإلنسانعة جبامب ادلرلعة اآل ويفعة(". وقّدمتما
 S.Humمادة م  املواد الدراسعة املقررة نلى الطالعة للحصول نلى همادة احلرومعة 

 يف قس  اللغة العربععة وأدهبا.

الدكتوراندس لفضعلة املشرفني مها  ىذا املقام تقدم هررىافإن العاحثة يف 
املاجستري، نلى مساندهتما وجمودمها يف  أيوب برداناملاجستري و  نوردي  ع ر



 ب
 

إهراف العاحثة يف إمتام كتابة ىذه الرسالة إهرافا جعدا كامال، فتسأل اهلل هلما العفو 
 والعافعة يف الدنعا واآلخرة.

ب والعلوم اإلنسانعة ادئعس اجلامعة ونمعد كلعة اآلشرر لر وتقدم العاحثة ال
 ،ولرئعس قس  اللغة العرية وأدهبا ،اإلسالمعة احلرومعة بندا أتشعو يف جامعة الرانريي

وجلمع  احملاضري  واحملاضرات نلى مسامهتم  يف كتابة ىذه الرسالة، فتسأل اهلل 
 تعاىل أن جيزي هل  يف نطائو وأن يرف  درجاهت ، إنو مسع  جمعب.

األم إىل يمع  أفراد األسرة، خاية  وأخريا قّدمت العاحثة فائق الشرر واحلب
زيمما أحس  الثواب يف الدنعا لعل اهلل جي ،ىذه الرسالةا يف إمتام منلى دنائمواألب 

واآلخرة، وإىل األيدقاء الذي  ساندوا يف إمتام ىذه الرسالة، نسى أن جيزي اهلل 
 اجلمع  خري اجلزاء.

     
 بندا أتشعو –دار السالم  

           ،العاحثة                                        
 

 نفراء تستوري          
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طفى لطف  ملصنظرات ال كتاب  موضوع ىذا العحث ىو "القع  األخالقعة يف
حتلعلعة ويفعة(. حبثت العاحثة يف ىذا العحث ن  نناير القع  املنفلوط  )دراسة 

األخالقعة املتضمنة يف كتاب النظرات ألفو األديب مسطفى لطف  املنفلوط ، 
لإلجابة نلى املشرالت يف ىذا العحث قامت العاحثة باستخدام منمج التحلعل  

ظرات. أما الويف  وىو املنمج يصف معىن م  النصوص اليت بلغو املؤلف يف الن
القع  األخالقعة اليت حصلت نلعما العاحثة تنقس  إىل قسمني مها: القع  األخالقعة 
اهتمل فعما م  الصفات احملمودة والقع  األخالقعة اهتمل فعما م  الصفات 

 القععحة.
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul “Al-Qiyam Al-Akhlaaqiyyah fii An-Nadharaati Li 

Musthafa Luthfii  Al-Manfaluuthi (Diraasah Tahliiliyyah Washfiyyah)”. Penelitian ini 

membahas tentang unsur-unsur nilai moralitas yang terkandung di dalam buku An-

Nadharat karya sastrawan Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan makna dari teks-teks yang ada dalam buku An-Nadharat berupa 

nilai-nilai moralitas. Adapun nilai-nilai moral yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini terbagi dua, yaitu nilai-nilai moral yang membahas tentang sifat terpuji, 

dan nilai-nilai moral yang membahas tentang sifat tercela. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
ياة انإسااسية واحلياة اجاتماايية  احلإن القيم األخالقية ذلا دور مهم يف 

والصفات احملاودة. إن  فلذلك ينبغي يلى كل إساان أن يكون معو الالوك احلان
ها المغريات بناء الشيء الذي يلمصق يف سفوس انإساان الذي تلد من ياألخالق ى

لقبيح أو وا انمعٌت احل وضحيلم ي لقاجاسمطاية. مع أن يلم اخلاجاخميار و يلى 
لغاية اليت ابعضهم بعضا  ويشرح  مع الناس تصّرفما أن يكون يليو  وضح  ويالذم

رأينا  1لعال ما ينبغي يالو. طرقيف أياالو  وينري ال ساانينبغي أن يقصدىا انإ
بناء يف قايدة أساسية  األخالق يف اجملماع  تعمرب مهاة القيةاآلن أن القيم األخ

 قامت الذي صدرالقواسني   وىي ادلو  اجملماعات حيث تبٌت يليها مجيع األحكام
 يليو مبادىء الشريعة انإسالمية. 

واسمجابمو للاواقف  ومعاملمو الفرد خلقفالقيم ىي تلك ادلعايري اليت توتو 
من القيم منها القيم األخالقية اليت تفرضها  ةممنوي   وىناك أسواع سلملفةمفاوتةادل

____________ 

)كلية اآلداب بقاة اللغة العربية  القيم األخالقية في الشعر العربي الجاهلياسمصار مهدي يبداهلل   1
 8  ص تامعة اخلرطوم(
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  وتمعلق القيم األخالقية باألخالق  واليت اتاجملماعاخلطأ يف و  حيحمعايري الص
_بصفة يامة_ تمفق مع قوايد الالوك ادلقررة يف اجملماع  ويكون انإساان ممحليا 

 أقرىا الشرع باألخالق الكرمية مبقدار المزامو يف سلوكو بادلعايري األخالقية اليت
 2واجملماع.

دلا ذلا  تقمضيها الفطرة والشرع خلقية وخصال فالقيم األخالقية ىي صفات
بمكوين الالوك اخللقي  ممعلقةوالقيم األخالقية يف انإسالم  3.حانةمن آثار 

مع ربو  مث مع  انإساان سجية يمخلق بوو    ليصبح طبعانيالفاضل يند ادلالا
احملبة والوئام    اتاودى ةإسالميّ  اتبو مع اآلخرين لمكوين رلماع معاملةسفاو  و 

 والرفق    والصرب  والشكر   والنصح حاانوانإ كالرّب  والصِّدق  واألخّوة 
 4والرمحة.

( الكاتب ادلصرّي ادلعروف   1924-1876مصطفى لطفي ادلنفلوطي ) 
ابو ذائع الصيت مث مجعها يف كم  فقد ظهرت مقاجاتو يف مطلع القرن العشرين

 يفه ادلقاجات آراء وسظرات ممنوية )النظرات( يف ثالثة أتزاء  فقد تضان بعض ىذ
____________ 

2
تفعيل دور كليات التربية في تنمية القيم األخالقية لدى طالبها في ضوء حافظ يبد القادر  يال  

  ( 2112 )كلية الًتبية تامعة الاويسالمتغيرات العصرية 
3
   16ص، قيم اإلسالم الخلقية وآثرهادكمور يبد اهلل بن زلاد العارو   

4
)كلية الشريعة بالرياض قام الثقافة خلقية في المنظور السلفي القيم الي  ومخالد بن يبد اهلل الر  

 21ص  انإسالمية تامعة انإمام زلاد بن سعود انإسالمية(
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نفلوطي ويف كماب النظرات كمبو مصطفى لطفي ادل 5البالغة واألدب بشعره وسثره.
وحتث القارئني يلى العال واجاتباع   القيم اخللقية موضويات كثرية ممنوية تمضان

الصرب  واجاحًتام  والرمحة  واحلب  الصفات اخللقية احملاودة كملك واجاقمداء ب
لكماب يامفيدون منو يف حياهتم ا الناس الذين يقرؤون ىذا إن فاء وغريىا  حىتو وال

اليومية  وبانإضافة إىل ذلك حث مصطفى لطفي ادلنفلوطي يلى حان ادلعاملة مع 
جتده يعاشر اآلخرين  والناس يف احلياة اجاتماايية  فادلؤمن الذي حان خلق

فيقدم ذلم اخلري وجا يبخل يلى احملماج. وكماب "النظرات" فيو مجال يف   بادلعروف
فلذا قامت   وفيو قيم يالية تفيد انإساان يف حياتو اليومية  معاسيو وأساليبو اجليدة

الباحثة ببحث وتدقيق ين القيم اخللقية يف النظرات دلصطفى لطفي ادلنفلوطي. 
ثها "القيم فًتيد الباحثة أن ختمار موضوع حب ويرضى األفكار اليت تقدم يل اايمااد

 طفى لطفي ادلنفلوطي".صنظرات مالاألخالقية يف 

 أسئلة البحث .ب 

 يف ادلوتودةحبثها ىي ما القيم األخالقية ادلشكلة اليت أرادت الباحثة 
 طفى لطفي ادلنفلوطي.صدلنظرات ال

____________ 

5
ص   كلية اللغات تامعة الاليااسية() ،بالغًيا وناقًدا طفى لطفي المنفلوطيصمدلاوز تعفر الربزصلي   

393 
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 الغرض من البحث .ج 

البحث ىي معرفة القيم  غرضمن أسئلة البحث الاابقة فإن اسطالقا 
 طفى لطفي ادلنفلوطي.صدلنظرات ال كماب   يف اليت تمضان األخالقية

 معاني المصطلحات .د 
دل ت  ةالقاف والواو وادليم صحيححرف قال ابن فارس: : مجع  قياة  القيم -

اسمصاب ويزم    قوم و أقوام  ويدل اآلخر يلى الناسيلى مجاية  ىذه األحرف
القياة الواو  ومنو: قّومت الشيء تقوميًا  وأصلو  من فيقال: قام قياًما  وأصل

 6. ادلكانأّسك تقيم ىذا 
: اخللق بضّم الالم ابن منظور في معجم لسان العرب قال: الخلق لغةً  -

 7وسكوهنا يأيت معناه مبعٌت الدين والطبع والاجية
: األخالق ىي يبارة ين ىيئة للنفس راسخة  رتايقال اجل: اصطالحا الخلق -

تصدر ينها األياال باهولٍة من غري حاتة إىل فكر َوَرِويّة  فإن كاست اذليئة 
حبيث تصدر ينها األياال احلانة يقال وشريا باهولة مسّيت اذليئة أخالقا 

____________ 

)كلية الشريعة بالرياض قام الثقافة القيم الخلقية في المنظور السلفي خالد بن يبد اهلل الرموي  6
 انإسالمية تامعة انإمام زلاد بن سعود انإسالمية(

7
 1241ص:  دار صادر(بريوت: )  لسان العرب ابن منظور  
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حانة  فإن كان الصادر منها األياال القبيحة أو الذمياة فاّايت اذليئة اليت 
 8ادلصدر أخالقا سيّئةىي 

دين حث يليها و ىي تلك ادلبادئ والصفات الفضلى أقرىا  :القيم األخالقية -
فالقيم اخللقية ىي  9.خرينيف المعامل مع النفس ومع اآل مصدرا انإسالم لمكون

 11. حانةصفات سلوكية تقمضيها الفطرة والشرع والعقل دلا ذلا من آثار 
ادلناىج ادلهاة ادلامخدمة يف الدراسات أحد أبرز : دراسة تحليلية وصفية -

العلاية ورسائل ادلاتامري والدكموراة  وىذا ادلنهج ىو ادلنهج الذي تقوم الباحثة 
بوصف الظواىر وادلشاكل العلاية ادلخملفة  وحل ادلشكالت والمااؤجات اليت 

  مث يمم حتليل البياسات اليت مت مجعها ين طريق تقع يف دائرة البحث العلاي
ك الظاىرة  نهج الوصفي  حىت ميكن إيطاء المفاري والنمائج ادلناسبة ين تلادل

وصف ين معٌت النصوص اليت ألقاىا وبلغها ادلؤلف يف كماب ويف ىذا البحث 
 النظرات.

____________ 

8
 89ص: ( 2111)دار الفضيلة    معجم التعريفات  

9
في محتوى كتب "لغتي الجميلة" للصفوف العليا  القيم األخالقية المضمنةحازم زلاد سعد الشريف   

 74ص   )تامعة انإمام زلاد بن سعود انإسالمية(من المرحلة اإلبتدائية في المملكة العربية السعودية
)كلية الشريعة بالرياض قام الثقافة القيم الخلقية في المنظور السلفي خالد بن يبد اهلل الرموي   11

 بن سعود انإسالمية( انإسالمية تامعة انإمام زلاد
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 الدراسات السابقة .ه 
 رواية القيم األخالقية فيالبحث الذي كمبو أمحد ضياء ادلنبو حتت ادلوضوع  .1

ومن  .(7112) كويلو: دراسة تحليلية هرمنيوطيقية" لباولو  ئي"الخيميا
حتقيقها من خالل ىذه الدراسة ىي : لموسيع  ريد الباحثياألىداف اليت 

و أن تكون   ادلعرفة اليت حتموي قياة أخالقية يف رواية "اخليايائ" لباولو كويلو
  11تماايي. نظريات اليت تنطبق يلى الواقع اجاأساسا للمفكري ولل

   
القيم األخالقية في رواية البحث الذي كمبمو وسيلة الربيرة حتت ادلوضوع  .7

 ية مضمونية.ل: دراسة تحلي(7112) "الشاعر" لمصطفى لطفي المنفلوطي
ومن األىداف اليت تريد الباحثة حتقيقها من خالل ىذه الدراسة ىي: وصف 

رواية يناصر الداخلية يف رواية "الشاير"  و وصف القيم األخالقية يف 
  12"الشاير" .

 

____________ 

 القيم األخالقية في رواية " الخيميائ" لباولو كويلو: دراسة تحليلية هرمنيوطيقية  أمحد ضياء ادلنبو 11
 (2117  )كلية العلوم انإسااسية بقام اللغة العربية وأدهبا  تامعة موجاسا مالك إبراىيم انإسالمية احلكومية مالنج

كلية العلوم ) األخالقية في رواية "الشاعر" لمصطفى لطفي المنفلوطي: دراسة تحلياية مضمونيةالقيم   وسيلة الربيرة 12
 (2116  انإسااسية بقام اللغة العربية وأدهبا  تامعة موجاسا مالك إبراىيم انإسالمية احلكومية مالنج
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القيم الخلقية في البحث الذي كمبو خالد بن يبد اهلل الرومي حتت ادلوضوع  .3
المنظور السلفي: بحث تكميلي لمتطلبات نيل درجة الماجستير في 

قيقها من ومن األىداف اليت يريد الباحث حت .(7112) الثقافة اإلسالمية
إبراز يف ادلنظور الالفي  و  يم اخللقيةبيان أسس القخالل ىذه الدراسة ىي: 

يرض مناذج من القيم اخللقية يف ادلنظور يم اخللقية يف ادلنظور الالفي  و الق
 13الالفي.

 منهج البحث .و 

هو ادلنهج فيف ىذا البحث أما منهج البحث الذي اسمخدممو الباحثة 
نظرات ال قية فيخالالقيم األتقوم الباحثة بمحليل  حيث المحليلي الوصفي

يلى . وجلاع البياسات وادلعلومات ايمادت الباحثة  لطفي المنفلوطيطفى صمل
طالع يلى الكمب العلاية ادلخملفة ادلمعلقة جااوذلك ب  طريقة البحث ادلكميب
ادلقاجات وغريىا شلّا يمعلق بادلوضوع. أّما  كمب األدبية و البادلشكلة ادلبحوثة من 
طريقة اّليت قررىا قام اللغة فقد ايمادت الباحثة يلى   كيفية كمابة ىذه الرسالة

____________ 

القيم الخلقية في المنظور السلفي: بحث تكميلي لمتطلبات خالد بن يبد اهلل الرومي   13
 (7112)تامعة انإمام زلاد بن سعود انإسالمية  نيل درجة الماجستير في الثقافة اإلسالمية 
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والعلوم انإسااسية تامعة الراسريي انإسالمية احلكومية  العربية وأدهبا بكلّية اآلداب
 : بندا أتشيو  ىف كماب

“Pedoman penulisan skripsi Bahasa dan Sastra Arab, fakultas Adab dan Humaniora UIN 
Ar-raniry Banda Aceh 2014” 
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 الباب الثاني
 ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي

يف ىذا الباب ستقدم الباحثة تررتة موجزة عن سَتة حياة ادلنفلوطي ونشأتو 
 ودراساتو ومؤلفاتو ووفاتو ومقاالتو األدبية.

 مولده ونشأتو ووفاتو  .أ 
امسو السيد مصطفى لطفي بن زلمد حسن لطفي ادلنفلوطي. ولد ادلنفلوطي 

أسيوط  إحدى مدن زلافظة وىي "منفلوط" دينةتسمى مب مبنطقة 6876يف سنة 
انتسب أبوه إىل أسرة معروفة ومشهورة  6ألسرة مصرية ُعرِفت بالشرف واحلسب.

علماء وأدباء. ويف التاسعة من عمره لوم، فيها نبغ عدة قضاة شرعيون و بالتقوى والع
 ام اجلدراسة يف ه للالتحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكرًن كامال، مث أرسلو أبو 

فتلقى ادلنفلوطي فيو حوايل عشر  ،بالقاىرة حتت رعاية رفاق لو من أىل منطقتو
سنوات علوم العربية والقرآن الكرًن وعلوم األحاديث الشريفة وعلوم التاريخ والفقو 

 2.وشيئاً يف األدب العريب

____________ 

 ( 226م، ص  6966ادلعارف،  ، )القاىرة: داراألدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضيف، 6
2
س كار التي ترجمها مصطفى نالصراع االجتماعي في الرواية ماجدولين أللفو أديليا قوتري سومانًتي،  

    33، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا(، ص لطفي المنفلوطي
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ا أو ويبدو أن ادلنفلوطي عاىن بعض مشقات يف حياتو حينما كان طالب
زواج أبيو دلرة أخرى مبرأة غنية بيد أن حالة ق أمو، و طال يطلب العلوم باألزىر وبعد

الفقر قد تبدلت؛ حينما تزوج أبوه بسيدة ثرية وغنية، ودلا ماتت ورث عنها ستة 
}قد رزقٍت اهلل من األموال ما  :ها يف عيشة رفاىية حىت قالبعشر فدانا عاش بسب

ال أطلب بعده لنفسي مزيدا{، ولكنو م  أن شلا آل إليو من بسطة يف الرزق مل 
تنسو األيام سٌت اخلصاصة األوىل فيقول: }ذكرت اجللسة البسيطة اليت كنت 

ى الفقراء البسطاء فبكيتها، أجلسها أيام الطلب يف غرفىت العادية الصغَتة بُت زمالئ
إياىا جلسيت اليوم يف منزىل األنيق اجلميل بُت خَت الناس أدبا وفضال  نسىأومل 

 3ورلدا{. 

توفاه اهلل وىو يف الثامن وأربعُت من عمره. قد أصيب ادللنفلوطي بشلل 
بسيط قبل وفاتو مدة شهرين وثقل لسانو عدة أيام، ولكنو خيفي مرضو عن 

وسرعان ما أصيب بتسمم  أصدقائو وعن اآلخرين وال يذىب إىل األطباء للعالج،
 6963يوليو  62ه  6346جة حلذي ا 61بويل فتويف صباح يوم عيد األضحى 

 4م.

____________ 

 672م(، ص  2117، )القاىرة: دار الفكر العريب، طورهنشأة النثر الحديث وتعمر الدسوقي،   3
 35، ص المرجع السابقأديليا قوتري سومانًتي،   4
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 دراساتو و مؤلفاتو .ب 

إىل القاىرة ليواصل  جتاوز ادلنفلوطي احلادية عشرة من سنو أرسلو أبوهدلا 
قد أخذ ادلنفلوطي دراستو يف األزىر  5ليتم تعليمو فيو. مبصر اجلام  دراستو يف

التاريخ ومكث ىو يف القاىرة علوم الشرعية و الالشريف ودرس فيو علوم العربية و 
ولكنو مل جيد غنيتو وال طلبتو أثناء دراستو يف األزىر  6طوال عشر سنوات،

الشريف، وضاق بعلومو وطريقة التعليم فيو ذرعا، وكاد جيهره إىل غَت رجعة لوال أن 
د بو الشيخ زلمد عبده يفّسر اآليات القرآنية بأسلوب جيد ورائ  وجديد ينفذ وج

دالئل "وكتاب  "أسرار البالغة"إىل القلوب والبصائر، ويعلم لطالبو كتاب 
، وىذان كتابان كتابا عبد القاىر اجلرحاىن يف البالغة، فأعجب بو ولزم "اإلعجاز

إلمام زلمد عبده أثر عميق يف وكان لصحبتو ل ،درسو، وانصرف عن دروس األزىر
تفكَته، وحتديد أغراضو، حيث حبب إليو دراسة األدب ويثٍت عليو ويطري فطنتو 
وذكاءه، ويرجو يف أن يكون من خَت ادلستفيدين بعلومو الناشرين دلبادئو 

 مؤلفات كثَتة يف األدب ومن أشهر كتبو األدبية كما يلي:وللمنفلوطي 7.وتعادلو

____________ 

5
Yuni Nurfalah, Analisis Hasil Terjemahan Unsur-Unsur Prosa Sastra Dalam Kumpulan 

Cerpen Al’abarat Karya Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi, (Fakultas Adab dan Humaniora, UIN 

Syarif Hidayatullah) Hal 40 
 33، ص المرجع السابقأديليا قوتري سومانًتي،   6

 671، ص المرجع السابقعمر الدسوقي،    7
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 النظرات .1

من ثالثة أجزاء، وىذا الكتاب رلموعة كبَتة من  النظراتيًتكب كتاب 
اليت حررىا الشيخ علي   "ادلؤيد"  يف جريدةاليت كتبها ونشرىا مقاالت ادلنفلوطي 

مها: ميزة تتناول الشكل وميزة ىذه ادلقاالت مبيزتُت أساسيتُت ودتتاز   يوسف.
يف أساليب نقية خالصة، وليس تتناول ادلوضوع، أما من حيث الشكل فإهنا كتبت 

فيها شيئ من العامية وال من أساليب السج  اليت التوت فيها إال ما يأيت عفوا. 
فقد قرأ ادلنفلوطى واستوعب ما قرأه، ومل يكتف بأن يعيش على تقليد كاتب قدًن 
بعينو مثل ابن ادلقف  أو اجلاحظ أو بدي  الزمان بل حاول أن يكون لو أساليبو 

أحيانا حيتذى نثر اجلاحظ  و، حقا تلم  يف كتابتو آثار القدماء، فقد حتساخلاصة بو
أو ما ينقلو يدخل يف كيان تعبَته، حييث  أو نثر بدي  الزمان، ولكن ما حيتذيو
إن ىذا الكتاب رلموعة من ادلقاالت  8يصبح كأنو يعاد خلقو من جديد.

القصص القصَتة ادلنقولة  االجتماعية، والسياسة، واإلسالمية، والنقد، ورلموعة من
 اليت قد استفاد القارئ اخلَتات من بعض القصص يف ىذا الكتاب.

 

   
____________ 

  236-231، ص المرجع السابقشوقي ضيف،   8
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 العبرات  .2

رلموعة روايات موجزة من القصص القصَتة، وترجم فريقا آخر وقد ساقها 
تها من حيث ا مًتجم وتتميز ىذه الرواية ببلغبعضها موضوع وبعضه 9عظة وتذكرة،

 مكارم األخالق. ودليلموضوعها وقصتها وأساليبها اجلميلة  ودعوة القارئُت إىل 
 ،والعقاب ،ذلك أن ادلوضوعات اليت قد وجدت يف ىذا الكتاب ىي اليتيم

 واجلزاء.... اخل. ،والذكرى ،واذلاوية ،والشهداء

 الشاعر .3

رواية أدبية هتذيبية غرامية دتثيلية استخلصها من روايات  الشاعررواية 
وىو الشاعر 61  تكرر طبعها أيضا.( Edmond Rostand"إدموند روستان" )

(. إن ىذه Cyrano de Bergeracالفرنسي حتت اسم "سَتانو دي برجراك" )
يعٍت عن حب الشاعر للمرأة اليت أحبها لكن الرواية حتكي عن معٌت احلب  

 حبو مردود ألن ادلرأة قد أحبت غَته ألهنا ختتار الوسامة.لألسف 

 

____________ 

، 2الشريف( ج )ادلطبعة ادلنَتية باألزىر األزىر وأثره في النهضة األدبية الحديثة، زلمد كامل الفقي،   9
 676ص 

 676، ص المرجع السابقزلمد كامل الفقي،   61
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 ماجدولين .4

أو تسمى برواية "حتت ظالل الزيزفون" قد ألف ىذه الرواية ماجدولين رواية 
وقد نقلها من اللغة  (Alphonse Karr) الكاتب الفرنسِت امسو "ألفونس كار"

طي" يف قالب قصة خالية الفرنسية إىل اللغة العربية الكاتب "مصطفى لطفي ادلنفلو 
ختيل وقائعها يف أدلانيا. وقد أملي عليها تررتتها احلرفية صديقو األستاذ "زلمد فؤاد  

وقد أطل  ادلنفلوطي على  66كمال بك"، مث تصرف فيها "ادلنفلوطى" بأساليبو.
تعريبها، فأعجب هبا وأعاد صياغتها بأساليبو اخلاصة ونشرىا حتت موضوع 

 62آخر ىو "حتت ظالل الزيزفون". "ماجدولُت" أو باسم

 في سبيل التاج .5

ىي رواية أخالقية. وقد ألف ىذه الرواية الشاعر  في سبيل التاجإن رواية 
مث نقل ىذه الرواية  (،Francois Coppeeالفرنسي ادلشهور "فرانسو كوبية" )

"ادلنفلوطى" إىل اللغة العربية، وقد حدثت أحداث ىذه الرواية يف القرن الراب  عشر 
بُت العثمانيُت وشعوب البلقان، وأراد مؤلفو أن جياري هبا "كرويف" و "راسُت" 

____________ 

  
  676، ص المرجع السابقزلمد كامل الفقي،   66
، قسم اللغة العرية وأدهبا  العاطفة في رواية ماجدولين لمصطفى لطفي المنفلوطيسري نوفا وحيوين،   62

  23م، ص  2167ومية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ّتامعة الرانري اإلسالمية احلك
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عميدي الشعر التمثيلي يف القرن الساب  عشر قد طبعت بادلطابعة الرزتانية بالقاىرة 
 63م، مث تواىل طبعها. 6921 يف السنة

 الفضيلة .6

صفحة، وىذه الرواية ألفها الكاتب الفرنسي  656ىذا الكتاب حيتوي على 
مث نقلها  (،Bernardin de Saint Pierreادلشهور " برناردين دي سان بيَت" )

"ادلنفلوطى" إىل اللغة العربىية بتلخيص وهتذيب، وىي من الروايات األدبية 
اعية اليت تؤرخ حلوادث غريبة كتب عن جزيرة "موريس" إحدى األخالقية واالجتم

جزائر من جزيرة أفريقية تق  يف احمليط اذلندي قريبا من "مدغشقر"، وقد وصفت 
طبيعة ىذه اجلهة، وصورت االستعمار األورويب هبا، وحتدثت عن األفراد الذين قد 

ا "بول" و"فرجيٍت" عاشوا هبذه األصقاع، وبآخر قصيدة يف العربة والعظة خاطب هب
 64اللذان مها بعضل سكان ىذه اجلزيرة اليت شاىدىا ادلؤلف يف رحالتو.

وقد نقلت ىذه القصة من قبل مرتُت، ادلرة األوىل انتون اللبنان واآلخر حملمد 
عثمان جالل ادلصر، إال أن أسلوب اذلاتُت الًترتتُت مل يكن عذبا سائغا بليغا، 

____________ 

 672، ص المرجع السابقزلمد كامل الفقي،   63
01

 672، ص المرجع السابقزلمد كامل الفقي،   
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ها ادلنفلوطي بأسلوب جيد وعذب ال يتقيد باألصل فلذلك ماتت تررتتها. مث تررت
 65وال خيرج منو، بعنوان الفضيلة.

 مختارات المنفلوطي .7

للمنفلوطي سلتارات كثَتة جعل أساس اختيارىا رتال األسلوب أوال، ورتال 
كتاب سلتارات ادلنفلوطي ىو رلموعة روائ  من النثر والنظم شلا   66ادلعٌت ثانيا.

استجاده، واىتز لو فؤاده ووقف عنده معجبا بأسلوبو وتصويره، وق  عليها من كثرة 
ما حييل النظر يف الكتب العربية وآداهبا، وىي تدل على حسن ذوقة ورتال 

 67اختياره.

 مقاالتو األدبية .ج 

تتميز كتابتو األدبية بصدق العاطفة يف آراءه كان ادلنفلوطى أديبا موىوبا، 
واندفاعو الشديد من أجل اجملتم ، لذلك ألن كتابة ادلنفلوطي يف االجتماعيات 
والدين والرثاء دتتاز بالرشاقة واألناقة، وكثَت ما صلد فيها من قوة العاطفة حىت تكاد 

____________ 

، كلية اآلداب قسم التشبيو وأغراضو في رواية "الفضيلة" لمصطفى لطفي المنفلوطيرزقية اذلداية،   65
 26، ص 2162اللغة العربية وأدهبا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية، 

 24، ص المرجع السابقةرزقية اذلداية،   66
 673، ص المرجع السابقزلمد كامل الفقي،   07
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ا على الشعر، أن تلحق بالكتابة األدبية إال أن ذتة موضوعات كانت من قبل وفق
بو ألهنا يألن فيها رلال للخيال والعاطفة قد طرقها ادلنفلوطى وارتف  فيها بأسال

بعيدة عن معاجلة شؤون اجملتم ، بل ىي قط  وصفية قاذلا إشباعا حلاستو األدبية، 
 ،واستجابة دلشاعره ادلرىفة كمثل كالمو عن: الرزتة، واجلمال، والضمَت، وغَتىا

وإن مل خيل حديثو فيها عن موعظة لسامعيو وقارئيو أداء لرسالتو اليت عاىد نفسو 
 68عليها.

 

____________ 

 212ص  المرجع السابق، زلمد الدسوقي،  68
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

القيم األخالقية وما يتعلق هبا وىي على  يف ىذا الباب ستلقي الباحثة الضوء
تتكون من مفهوم القيم، مفهوم األخالق، أنواع األخالق، والقيم األخالقية يف 

 كمنهج للدراسة األدبية:اإلنتاج األديب  

 مفهوم القيم  .أ 

أما معٌت القيم يف اللغة ورد يف ادلعجم الوسيط بأهنا: قيمة الشيئ ىي قدره 
  1وقيمة ادلتاع ىي مثنو، ويقال ما لفالن قيمة أي ما لو ثبات ودوام على األمر.
ام كلمة "القيمة" يف اللغة العربية مشتقة من كلمة "القيام" مبعٌت نقيض اجللوس. وق

يقوم قوما وقياما وقومة، كلمة "قامة" و"قيام" مبعٌت العزم كقولو تعاذل: "وأنو دلا قام 
كما جاء القيام مبعٌت   ،أي دلا عزم 2دا"،اهلل يدعوه كادوا يكونون عليو لبعبد 

ة. والقيم يف ادلعٌت االصطالحي ىي ما قّوم بو شيئ مبنزلة ادلعيار اإلصالح واحملافظ
مفهوم القيمة من ادلفاىيم اليت اىتم هبا جّل من الباحثُت  نقصان.من غَت زيادة وال 

____________ 

      768ص : )مصر: دار الدعوة( ،المعجم الوسيط   1
 17:اآلية  سورة الجن  2
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يف رلالت سلتلفة كالسياسة والًتبية والفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع وغَت 
 3ذلك من الصحف واجمللة. 

مفهوم القيمة يف ادلعجم األديب للدكتور جبور عبد النور ىو نابغ من الذات 
سلتلف بتنوّع األشخاص وادلواقف، ومرتبط بتحقق احلاجات ومتأثرا هبا. فهو بالتارل 

أو إرضائها. "فالشيء ال قيمة لو إال يف تعّلق الرغبة بو". وقال د. جبور عبد النور 
    4أن القيم كّل ما يتمسك بو فرد أو فئة اجتماعية.

 مفهوم األخالق .ب 

نفس  يلتصق يف  الق سوف يتبادر يف ذىننا أهنا شيءحينما نتكلم عن األخ
كل إنسان، أي أهنا الطباع السائدة والعادات الغالبة واليت متيز شخصية الفرد 
وحتدد سلوكو األخالقي. ودلا كانت األخالق مصدرىا النفس وزللها القلوب فنبينا 
صلى اهلل عليو الصالة والسالو قد أشار على ذلك ادلعٌت يف قولو الرائع : إن يف 

كلو وإن فسدت فسد البدن كلو أال وىي اجلسد مغضة إذا صلحت صلح البدن  

____________ 

3
، )كلية اآلداب واللغات، جامعة أيب القيم األخالقية في الشعر الجاهليفتح اهلل مغٍت،   

 2بكر بلقايد تلمسان( ص
4
 217،ص 1، )بَتوت: دار العلم ادلاليُت(، ط المعجم األدبيجبور عبد النور،   
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القلب. وكلمة األخالق عندىا عالقة وثيقة بُت اخلالق وادلخلوق ألن األخالق 
 5سبب قوي يف إبراز العالقة احلسنة بُت اخلالق مع ادلخلوق أو ادلخلوق مع اخلالق.

إن األخالق اإلسالمية ذلا مفهوم واسع، ألهنا تضمن عالقات البشر فيما 
أهنا متثل اجلانب السلوكي يف الدين اإلسالمي. فاألخالق منها ما تسمى بينهم و 

باألخالق احملمودة، ومنها ما تسمى باألخالق ادلذمومة، ودين اإلسالم طبعا يدعو 
الناس إذل زلمود األخالق وينهى عن سيئاهتا ومذمومها. فاألخالق احملمودة أو 

ة تدفع إذل سلوك إرادي زلمود احلسنة ىي صفة ثابتة يف النفس فطرية أو مكتسب
عند العقالء. كألخذ باحلق أو احلسن أو اجلمال وإن خالف اذلوى ترك الباطل 
واألشرار والقبائح. وأما األخالق ادلذمومة  فهي صفة ثابتة يف النفس فطرية أو 
مكتسبة تدفع إذل سلوك إرادي مذموم عند العقالء. كألخذ بالباطل أوالقبح، وترك 

  6َت اتباعا للهو أو الشهوة.احلسن أواخل

 

 

 
____________ 

القيم األخالقية في مناقب الشيخ عبد القادر الجيالنيلسيف اهلل العزيز )دراسة إيفي نور الثريا،   5
  9كومية، صقسم اللغة العربية جامعة سونن كاليجوغو اإلسالمية احل تحليلية معنوية(،

، 5م، ط1999،)دار القلم، دمشق( األخالق اإلسالمية وأسسهاعبد الرمحن حسن حبنكة ادليداين،   6
 11ص 
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 تعريف األخالق لغة واصطالحا .ج 
 تعريف  األخالق لغة  (1

األخالق ىي مجع من كلمة خلق. إن اخللق ىو الطبع والدين والسجية, أي 
صورة اإلنسان الباطنية، أما صورة اإلنسان الظاىرة فهي األخالق؛ فلذلك كان من 

ىدين ألحسن األخالق، اليهدي ادعاء الرسول عليو الصالة والسالم : ))و 
ألحسنها إال أنت، واصرف عٍت سيئها ال يصرف عٍت سيئها إال أنت (( رواه 

: اخللق بضّم  حرف الالم وسكوهنا مبعٌت السجية والدين ابن منظور ادلسلم. فقال
والطبع ، وحقيقتو أنو لصورة اإلنسان الباطنة وىي نفسو، وأوصافها ومعانيها 

نة اخللق لصورتو الظاىرة وأوصافها ومعانيها، وذلما أوصاف حسنة ادلختّصة هبا مبكا
وسيئة، العقاب  والثواب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر شلا يتعلقان 

وكلمة )األخالق( تستعمل للداللة على علم زلّدد  7بأوصاف الصورة الظاىرة.
باإلصلليزية و  moralsبالفرنسية ،و  moralويناظرىا يف اللغات األوروبية كلمة 

moral   باألدلانية وmorale  ...8باإليطالية اخل 

 

 

____________ 

 1241، ص: لسان العرب،ابن منظور  7
)كلية الدراسات  ارتباط المستوى األخالقي بالتمنية السياسية لألمة العربية،، يوسف عبد الرحيم  1

 11م( ص  2111العليا، جامعة النجاح العليا 
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 تعريف األخالق اصطالحا (2

أما معٌت األخالق من ناحية االصطالحي كما قال اجلرجاين: األخالق ىي 
عبارة عن ىيئات للنفس راسخة، وتصدر عنها األعمال بيسر وسهولٍة  من غَت 

اذليئة حبيث تصدر عنها األعمال احلسنة عقال حاجة إذل فكر َوَرِويّة، فإن كانت 
وشرعا بسهولة فسّميت اذليئة أخالقا زلمودة، فإن كان الصادر منها األعمال 

وقال ابن منظور: ويف  9القبيحة فسّميت اذليئة اليت ىي ادلصدر أخالقا سّيئة.
التنزيل:)َوِإّنك َلَعَلى ُخلٍق عظيم(، واجلمع من كلمة خلق ىو أخالق، واخللق ىو 

بضم حرف الالم وسكوهنا مبعٌت الطبع،  –الطبع أو السجية. وقال: اخللُق 
 11والسجية والدين.

 تعريف علم األخالق  .د 

بعضها كل إنسان حيكم على بعض األعمال بأهنا من عمل اخلَت، وعلى 
بأهنا من عمل الشر، فنقول: العدل صفة حسنة، والصرب صفة حسنة أيضا، والظلم 

 صفة قبيحة وسيئة، وأداء الّدين إذل صاحبها من األخالق احملمودة، وإنكار ادلدين
ما عليو من األشرار والرذائل والقبائح، وىذا احلكم منطبق على الناس غنيهم 

____________ 

 89، ص: معجم التعريفات  1
 1245، لسان العربابن منظور،   82
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وبأي  وجاىلهم، فما معٌت احلسن والشر؟وفقَتىم، رفيعهم ووضيعهم، عادلهم 
 مقياس نقيس األعمال فنحكم عليها بأهنا أعمال حسنة أم أعمال سيئة ؟ 

وكذلك نرى البشر يعمل أعماال لغرض يطلب حتقيقها، والبشر خيتفل 
اختفاال كبَتا يف ىذه الغايات ينشدىا، فبعض منهم من يطلب األموال، واآلخر 

يطلب العلوم الكثَتة وفريق من يزىد يف كل ذلك  من يطلب اجلاه، واآلخر من
ويطلب رضا اهلل بالعمل الصاحل، ويأمل النعيم الدائم وىو اجلنان يف الّدار اآلخرة، 
ولكن كثَت من ىذه الغايات اليت يطلبها اإلنسان ليست ىي من الغاية األخَتة ولو 

األموال، ولو سألناه سألنا إنسانا دل يفعل ىذ العمل ؟ لقال: إنو عملو لغاية طلب 
دل يطلب األموال ؟ لقال: إنو يطلبها ليبٌت قصرا ومن تلك القصر يعيش مع أسرتو. 
إذن األموال والقصر واألسرة ليست غايات أخَتة، إمنا الغاية األخَتة فهي أن يكون 
الناس سعداء، فهل للبشر مجيعا غاية أخَتة واحدة يطلبها أو ينبغي أن يطلبها؟ وما 

ل ىذا يبحث عن علم األخالق فهو علم يبُت معٌت احلسن والشر أو ىي؟ فلك
السيئة، ويوضح ما ينبغي أن تكون عليو معاملة وتصرف البشر مع بعضهم بعضا، 
ويشرح اذلدف الذي ينبغي أن يقصدىا البشر يف أعماذلم، وينَت الطريق لعمل ما 

 11ينبغي لو.

____________ 

 9(، ص: 2112، )القاىرة: ىنداوي كتاب األخالقأمحد أمُت،   88
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بن مسكويو بأن علم أما األخالق من ناحية ادلعٌت اإلصطالحي: عرف ا
األخالق ىو: أصول يعرف بو أحوال النفوس من حيث ما ىيتها وعلة وجودىا 

وطبيعتها وفوائدىا.  وقد عرف علم األخالق بتعريفات متفاوتة ومن أىم تعريفاهتا  
 كما يلي:

علم األخالق: ىو مجلة القواعد واألسس اليت يعرف بواسطة ادلرء معيار  -
 احلسن يف خلق ما.

األخالق: ىو علم حتديد معايَت وقواعد السلوك، أو تسمى بعلم علم  -
 التعرف على احلقوق والواجبات.

علم األخالق: ىو علم موضوعو أحكام قيمة تتعلق باألعمال اليت توصف  -
 12باحلسن أو الشر.

األخالق مجع من كلمة خلق؛ ومّر معناه يف اللغة العربية وغَتىا إذل معٌت 
صلد صاحب معجم لسان العرب يقول: )واشتقاق خليق وما العادات، ففي العربية 

أخلقو من اخلالقة وىي التمرين، ومن ذلك نقول للذي ألف شيئا فصار ذلك لو 
خلقا أي مرن عليو، ومن ذلك اخللق احلسن(. ويف اللغة األوربية صلد كلمة 

____________ 

كلية   ، قسم العقيدة والدعوة والفكراألخالق في الكتاب والسنةأيسر فائق جهاد احلسٍت اآللوسي،   80
 2العلوم اإلسالمية جامعة األنبار، ص 
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وىي اسم ىذا العلم يف اللغة الفرنسية ترجع إذل كلمة (Ethique) "إيتيك" 
اإلغريقية ومعناىا العادة. وعرفو بعض العلماء بأنو "علم ( Ethos) "إيتوس"

العادات" وىو تعريف تعوزه الدقة؛ ألن ىذا العلم اليبحث قط يف أفعال البشر 
اإلدارية اليت صارت عادات ذلم وتقاليد على اختالفها باختالف األمم واأليام، 

وى طبقا للقواعد والقوانُت، ويف وإمنا يبحث ىذا العلم يف توجيهها السبيل الس
  13احلكم ذلا أو عليها حسب مقاييس احلسن اليت يضعها.

 أنواع األخالق .ه 

بالنظر إذل تعريفات األخالق فينقسم اإلمام الغزارل إذل قسمُت مها األخالق 
ند اإلمام الغزاذل فهي احلسنة واألخالق السيئة أو ادلذمومة. أما مصادر األخالق ع

موضوع األخالق من حيث التحلي مبحاسنها والتخلي و سنة النيب والعقل. القرآن و 
عن قبائحها والتجلي من النور اذلي حىت غَت تعجب إذا مثرتو صالح القلوب 
وسائر احلواس يف الدنيا، والفوز بأعلى ادلراتب يف الدار اآلخرة. وأما البيان كل 

 منهما كما يلي:

____________ 

 2( ص  2117، )القاىرة: ىنداوي، مباحث في فلسفة األخالقزلمد يوسف موسى،   83
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يدنا ادلرسلُت وأفضل أفعال األخالق احلسنة ىي صفة من صفات س  .1
الصادقُت ورياضة ادلتعبدين، وىو األبواب ادلفتوحة من القلوب إذل نعيم 

 اجلنة الدائمة وجواز الرمحن.
األخالق السيئة أو ادلذمومة ىي السموم القاتلة وادلهلكات الدامغة وادلخازي  .2

الفاضحة والرذائل الواضحة واخلبائث ادلعبدة عن جوار رب العادلُت، 
ادلنخرطة بصاحبها يف سلك الشياطُت وىي األبواب ادلفتوحة إذل نار اهلل  

 14ادلوقدة اليت قد اطلع على األفئدة.
 

   مفهوم القيم األخالقية .و 

وترى الباحثة بعد أن قرأت جيدا بعض ادلوضوعات من ادلقاالت اليت ألفو 
القيم  ادلنفلوطي فقد وجدت يف بعض النصوص فيها من التوصيات ادلستفيدة من

األخالقية اليت قد استفاد القارئون منو. بناء على ذلك تريد الباحثة ببحث القيم 
األخالقية ادلوجودة يف كتاب النظرات، وسوف حتللها يف الباب الرابع من خالل 
بعض الصفات اخللقية حتث القارئُت يف حياهتم اليومية كمثل صفة الصرب والصدق 

 والرمحة وغَت ذلك. 

____________ 

 12، ، المرجع السابقإيفي نور الثريا  84
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كذلك أن اإلنتاج األديب ىو نتيجة خلق اإلنسان الذي حيتوي كما عرفنا  
عليو من قيمة مجال العالية بسبب كل أشكالو وصيغاتو مكّونة على أساس قلب 
وفكرة واضحة من ادلؤلف أو بعبارة أخرى اإلنتاج األديب ىو االنعكاس من قلب 

ديد القصد شخص. تفسَت اإلنتاج األديب طبعا حيتاج إذل كثَت من التعليل يف حت
والغرض من اإلنتاج األديب، بعبارة أخرى أن اإلنتاج األديب ىو العادل االمكانية، 
إذن إذا القارئ واجو أو يواجو اإلنتاج األديب فالقارئ سيواجو كثَت من االمكانية يف 

 15التفسَت.

فالقيم اخللقية مبعٌت عام ىي القيم اليت تتعلق بتكوين السلوك اخللقي  
الفاضل عن اإلنسان ليصبح طبعا وسجة يتخلق اإلنسان بو ويتعامل بو مع 
اآلخرين لتكوين رلتمع فاضل تسوده احملبة والوئام. ومن أظهر  القيم اخللقية 

 16.الرمحة، والتعاون... إخلاألمانة، واألخوة، والصدق، والصرب، والشكر،والقناعة، و 
قد وجدت األخالقية منذ أن ُخِلق اإلنسان، فحينئذ جعل اإلنسان موضوعا  

لدراسة األخالق فسمي بالبحث عنو ىو حبث عن سلوك اإلنسان ادلطابق. وأما 

____________ 

15
 Risman Iye, Moral Tokoh Utama pada Novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur 

karya M. Dahlan, (Fakultas Sastra, Institut Agama Islam Negeri Kendari) Hal.2 
 4، ص السابقالمرجع فتح اهلل مغٍت،    86
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 17األخالقية ىي صفة األخالق أو ادلبادئ والقيم الكلية اليت تتعلق باخلَت والشر.
وجودة يف اإلنتاج األديب ىي القيمة اليت ألقاىا ادلؤلف بقصد فالقيم األخالقية ادل

تأديب اإلنسان يف مجيع جوانب أو مشاكل احلياة حىت يتمكن البشر من تنظيم 
  18سلوكهم أم تكون إنسانا صاحلا.

فلذك  لكل من اإلنتاج األديب فيو قيمة دينية مأثورة كانت أو مصّورة.
ألخالقية من نصوص الكتاب. فاألخالق يف القارئون مستفدون القيم الدينية ا

اإلنتاج األديب يصّور عن نظرة احلياة عند ادلؤلف وعن نظرة قيم الصحة وذلك كلها 
الذي يريد ادلؤلف أن خيرب القارئ. األخالق يف اإلنتاج األديب أو احلكمة اليت ناذلا 

رض ادلوقف أو وجدىا القارئ بوسيلة األدب يكونان حسنة يف ادلعاين. لذلك إذا ع
وسلوك الالعبُت ادلذمومة من اإلنتاج إما خضومة أو أنصارا، وىو ال يعٍت أن 
ادلؤلف نصح القارئ ألن يسلك مثل ذلك ألن موقف وسلوك الالعبُت فقط 
يكونان منوذجا وىو النموذج ادلعرض ألن يتبعو أو ال دييلو القارئ. فالقيمة 

____________ 

القيم األخالقية في الحكاية "أحالم النساء الحريم حكايات طفولة في الحريم" ديال مولدية،   87
 ، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل(لفاطمة المرنيسي

18
 Uswatun Hasanah, Nilai Moral dalam SAQ AL-BAMBU Karya Sa’ud Al-San’usi, 

(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Hal. 117 
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غرض وىو أن يعلم اإلنسان القيم األخالقية ادلضمونة يف اإلنتاج األديب ذلا 
 19األخالقية والسلوكية.

 

____________ 

 6، ص المرجع السابقديال موليدية،   19
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 الباب الرابع

يف ىذا الباب ستقوم الباحثة بتحليل القيم األخبلقية اليت كانت تتضمن يف 
طفى لطفي اظتنفلوطي، وىي القيم األخبلقية اشتمل فيها من نظرات ظتصكتاب ال

الصفات احملمودة والقيم األخبلقية اشتمل فيها من الصفات القبيحة. وقبل أن 
عن كتاب النظرات لؤلديب اظتصري اظتشهور حتللها ستبحث الباحثة حملة عامة 

 مصطفى لطفي اظتنفلوطي.

 لمحة عامة عن كتاب النظرات .أ 

غتموعة ىذا الكتاب أحد الكتاب اظتشهور ظتصطفى لطفي اظتنفلوطي. وىو 
، والنقد، و ةواإلسبلميواالجتماعية، السياسة،  متكونة فيها من من اظتقاالت

تألف كتاب النظرات من ثبلثة أجزاء، غتموعة من القصص القصَتة اظتنقولة. ي
م، وىو يضم ستسُت مقالة،  ٜٓٔٔحيث صدر اصتزء األول من "النظرات" سنة 

وىي غتموعة ؼتتارة من مقاالت اظتنفلوطي األوىل اليت نشرىا يف الصحف اظتصرية 
ومنها: غرفة األحزان، الشرف، البعوظ، اخل. وصدر اصتزء الثاين من "النظرات" سنة 

وىو يضم ذتان و أربعُت مقالة يف موضوعات ؼتتلفة ومتنوعة منها:  م، ٕٜٔٔ
دمعة على اإلسبلم، حول سرير اظتوت، دمعة على األدب، اخل. وصدر اصتزء الثاين 
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م، يضم إحدى وأربعُت مقالة منها: قتيلة اصتوع، حرية  ٕٜٔٔمن "النظرات" سنة 
 االنتقاد، اآلداب العامة، اخل.. 

 طفى لطفي المنفلوطيظرات لمصنالقية في تحليل القيم األخال .ب 

ال شك أن األخبلق والسلوك من أىم ما ينبغي أن يعتٍت بو اظتسلم، ألهنا 
عتا مكانة عالية يف الدين اإلسبلمي، فاألخبلق منها ما ىو ػتمودة، ومنها ما ىو 
مذمومة، واإلسبلم طبعا قد يعّظم األخبلق اضتسنة وينهى عن فعل األخبلق 

يث إن األخبلق يف اإلسبلم ال تعّد سلوكا فقط وإمنا يف اضتقيقة ىي اظتذمومة ح
عبادة يكتب عليها الثواب واألجور من اهلل . بناء على ذلك ترى الباحثة بعض 
القيم األخبلقية اظتوجودة بّلغها الكاتب اظتشهور يف كتابة األدب اظتنفلوطي. اليت 

صفات احملمودة و الصفات تتضمن القيم من قيمة أخبلقية اشتمل فيها من ال
 القبيحة. وسوف تبحث عنها إن شاء اهلل 

 القيم األخالقية اشتمل فيها من الصفات المحمودة .1

أما القيم األخبلقية الدينية اليت اشتمل فيها من الصفات احملمودة يف 
 لمنفلوطي كما يأيت:النظرات ل
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 جمال صفة الصدق .أ 

 يلي:أما النص الذي يدل على رتال صفة الصدق كما 

"ال تظلم الصدق وال تكن سيئ الظن بو، وكن أحرص الناس على والئو ومودتو، 
وإياك أن خيدعك عنو خادع واصرب قليبل يُثِمر لك ذتره وديتد عليك ظلو وىنالك 
جتد يف نفسو من اللذة والغبطة ما لو بذل فيو ذوو التيجان تيجاهنم، وأرباب 

 ٔ"الكنوز كنوزىم، ظتا استطاعوا إليو سبيبل

يف النص السابق تكلم اظتنفلوطي عن رتال صفة الصدق وحث اظتنفلوطي 
على حب ىذه الصفة حبا رتّا لتكون ىذه الصفة تلتصق يف نفوس اإلنسان. حث 
اإلسبلم على دتليك ىذه الصفة أي ال بد لكل إنسان أن يكون إنسانا صادقا يف 

وال تكن سيئ طي: الفعل والعمل فسوف ٍتكون حياتو سعيدة. كما قال اظتنفلو 
أي ال تظن أن الصدق سوف ال جيعلك سعيدا وال تظن أن الصدق الظن بو 

سوف جيعلك يف حياة ضارّة، وبالعكس أن الصدق جيعل حياتك مطمئنة وىادئة 
 وسليمة.

الرسول عليو الصبلة والسبلم من أصدق الناس وأكملهم علما وعمبل  
وإديانا ويقينا ومعروفا بالصدق يف قومو. كان الرسول عليو الصبلة والسبلم حاضرا 

____________ 

 ٕٜ ص ،م(ٕٜٙٔ)مصر: الرزتانية،  ،النظرات مصطفى لطفي اظتنفلوطي،   3
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يف وسط البشر لنشر األخبلق الكردية، من خبلل خطابو ومثالو يدعو الناس 
ؤكد عليها صفة الصدق، للتنافس يف أخبلق ػتمودة، ومن األخبلق احملمودة اليت ي

الصدق مصدر كل خَتات. الصدق رأس الفضائل والصفات اضتميدة فهو ؽتبوب 
ؽتدوح يف العقول السليمة والفطر اظتستقيمة ولو ذترات كثَتة جينيها اظتتخلقون بو يف 

 ٕواصرب قليبل يثمر لك ذتره".الدنيا واآلخرة، كما قال اظتنفلوطي يف نص مقالو "

 الرحمة والرفق بالحيوان  .ب 

 النص الذي يدل على ىذه الصفة ىو:

وارحم اضتيوان؛ ألنو حيّس مبا حتس ويتأمل كما تتأمل ويبكي بغَت دموع ويتوجع وال "
 3"يكاد يبُت، ارزتو 

تكلم اظتنفلوطي يف النص السابق الرزتة والرفق باضتيوان بغَت تأذية اضتيوان، 
اضتيوان يتأمل كذلك حينما يشعر بأمل، وكان بكاءه ألنو حيّس مبا حيّس اإلنسان، و 

ليس كبكاء اإلنسان طبعا كما قال اظتنفلوطي أنو يبكي بغَت دموع حىت ال يعلم 
 اإلنسان أنو يف حالة البكاء وال يكاد يبُّت ؽتا أصابو.

____________ 

 ٕٗ)اإلدارة العامة للًتبية والتعليم مبنطقة الرياض(، ص:  )الصدق(، مشروع القيم  3
 ٍٓٚ، ص: المرجع السابقمصطفى لطفي اظتنفلوطي،   0
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إن صفة الرزتة ىي صفة عظيمة حث اإلسبلم على اظتسلم أن يتصف هبذه 
ب اهلل ورد كثَت من آيات متعلقة باضتيوان، وورد فيها بعض الصفة اصتميلة. ويف كتا

األحكام اظتتعلقة باضتيوان وأكلو، وبعض اظتمارسات اطتاطئة اليت كانت تفعل قبل 
اإلسبلم. وكذلك يف القرآن سورة البقرة والفيل والعاديات )اطتيل( وفيو سور باسم 

رزتة اضتيوان وعدم القسوة اضتشرات كالنحل والنمل والعنكبوت. وقد أمر اإلسبلم ب
معو، دون جتاىل الحتياجاتو الغذائية اليت تتطلب االنتفاع بو، بل ويعتدي إىل 
اإلحسان إليو، وحترمي العبث باضتيوان، أو إيذائو أو تكليفو ما يشق عليو. إن من 

 ٗواسع رزتة اهلل رزتتو جبميع اظتخلوقات، اإلنسان والدواب واضتيوانات. 

 اإلحسان  .ج 

 النص الذي يدل على ىذه الصفة ىي:أما 

"اإلحسان شيئ رتيل، وأرتل منو أن حيّل ػتلّو ويصيب موضعو. اإلحسان يف 
مصر كثَت، ووصولو إىل مستحقيو وصاحب اضتاجة إليو قليل، فلو أضاف احملسن 

____________ 

قسم الدراسات اإلسبلمية، جامعة الرحمة بالحيوان في السنة النبوية، )سلطان بن سعد السيف،   3
 ٜٙ-ٜ٘اظتلك سعود(، ص: 
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إىل إحسانو إصابة اظتوضع فيو ظتا شتع سامع يف ظلمة الليل شكاة بائس وال أنو 
 ٘ػتزون"

السابق تكلم اظتنفلوطي عن اإلحسان أنو شيئ رتيل واإلحسان  يف النص
حيتّج لكل إنسان، واألحسن أن نضع اإلحسان يف خَت موضع وال يف سوء موضع. 
اإلحسان لو مقام عال يف الدين اإلسبلمي كقولو تبارك وتعاىل يف كتابو العزيز: 

 ٙ"وأحسنوا إن اهلل يحّب المحسنين"

دقة اختيارية يقدمها اإلنسان لآلخرين حنوا اإلحسان يف اإلسبلم ليس ص
أو رغبة يف قريب، ولكن اإلحسان يف اإلسبلم فرض من الفروض حينما تكون ىناك 

 7حاجة فكاىة تدعو إىل اإلحسان النقاذ حياة اآلخرين وختفيف ضائقتهم.

 القناعة والرضى وعدم الحسد .د 

 النص الذي يدل على صفة القناعة والرضى وعدم اضتسد وىو:

قلت: أال حيزنك النظر إىل األغنياء يف أثاثهم ورياشهم، وقصورىم ومراكبهم، "
وخدمهم وقوعتم، ومطعمهم ومشرهبم؟ أال حيزنك ىذا الفرق العظيم بُت حالتك 

____________ 

 ٘٘ٔ ، ص:المرجع السابقمصطفى لطفي اظتنفلوطي،   3
 ٜ٘ٔ، اآلية: سورة البقرة  6
 ٜ(، ص ، )اظتملكة اظتغربية، اإلحسان اإللزامس في اإلسالمػتمد اضتبيب التجكاين  7
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وحالتهم؟ فقال: إمنا يصغّر رتيع ىذه اظتناظر يف نظري ويهوهنا عندي أين ال أجد 
أكثر ؽتّا نلتو بفقداهنا، ىذه اظتطاعم اليت  أن أصحاهبا قد نالوا من السعادة بوجداهنا

تذكرىا إن كان الغرض منها االمتبلء فأنا ال أذكر أين بّت ليلة يف حيايت جائعًا، 
وإن كان الغرض منها قضاء شهوة النفس، فأنا ال آكل إال إذا جُعُت، فأجد لكل 

صور ما يدخل جويف لّذة ال أحسب أن يف شهوات الطعام لذة تفضلها. أما الق
فإن لديّ كوخًا صغَتا ال أشعر بأنو يضيق يب وبزوجيت وولدي فأقرع السّن على أن 
مل يكن قصرا كبَتا، وإن كان ال بّد من إمتاع النظر باظتناظر اصتميلة، فحسيب أن 
أزتل شبكيت فوق كتفي كل مطلع فجر وأذىب هبا إىل شاطئ النهر، فأرى منظر 

 ٛالسماء واظتاء واألشعة البيضاء"

 النص السابق تكلم اظتنفلوطي عن قصة الصياد الذي قد ُدىشنا بصفاتو يف
: أال حيزنك النظر إىل األغنياء الرائعة، حينما نسمع إىل كبلمو لسؤال اظتنفلوطي "

يف أثاثهم ورياشهم، وقصورىم ومراكبهم، وخدمهم وقوعتم، ومطعمهم ومشرهبم؟ 
"  فأجاب ىو بثقة النفس أنو ؟ أال حيزنك ىذا الفرق العظيم بُت حالتك وحالتهم

ال يشعر يف قلبو ولو قليبل من الفقدان يف أموالو وال يشعر كذلك بصفة اضتسد 
حينما ينظر إىل حياة األثرياء الذين كانت حياهتم مليئة بالرخاء والرفاىة واألموال 
الكثَتة. بل ىذا الصياد بارع وذكّي حينما أجاب أنو راٍض وراض مبا منح اهلل لو 

____________ 

 ٛٔٔ، ص: المرجع السابقطفى لطفي اظتنفلوطي، مص  8
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ن أرزاق وأموال ووظائف وأبناء وزوجة وبيت وغَت ذلك، واإلنسان القنوع يرى م
 نفسو دائما راضيا وال يلهث وراء األطماع الكثَتة اليت دتؤل الدنيا 

القناعة من الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا كل إنسان. والقناعة يف 
اإلسبلم من اآلداب واألخبلق العظيمة، وىي الرضا مبا منحو اهلل لئلنسان حىت ولو  
كان شيئ قليل، وبغَت النظر إىل ما ديتلكو اآلخرون وىذه الدالّة على صدق 

باهلل والثقة بو، ذلك أن من قنع اإلديان. ومن فائدة القناعة امتبلء القلب باإلديان 
بأموالو ورزقو فهو مؤمن ومتيقن بأن اهلل قد ضمن أرزاق عباده وقسمها بينهم حىت 

  ٜولو كان ذلك اإلنسان القانع ال ديلك شيئا.

 

 القيم األخالقية اشتمل فيها من الصفات القبيحة .2

يف نظرات  أما القيم األخبلقية الدينية اليت اشتمل فيها من الصفات القبيحة
 اظتنفلوطي كما يأيت:

 رذيلة الرذائل صفة الكذب . أ

 أما النص الذي يدل عليها فهو:

____________ 

 ٘، صالقناعة منافعها الطريق إليهاإبراىيم بن ػتمد اضتقيل،   9
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ليس الكذب شيئا يستهان بو، فهو رأس الشرور ورذيلة الرذائل، فكأنو أصل "
والرذائل فروع لو، بل ىو الرذائل نفسها، وإمنا يأيت يف أشكال ؼتتلفة ويتمثل يف 

لسانو ينطق بغَت ما يف قلبو، واظتتكرب كاذب ألن صور متنوعة. اظتنافق كاذب ألن 
 ٓٔلسانو يدعى لنفسو منزلة غَت منزلتو "

الكذب ليس من صفات اظتؤمنُت حيث أن يكون اظتؤمن صادقا وال كاذبا، 
وأن يكون أمينا وال خائنا. كما صّوره اظتنفلوطي يف النظرات أن صفة الكذب من 

ت يف حياة سليمة وسعيدة وأيضا من أسوء الصفة اليت جتعل حياة اإلنسان ليس
قبائح الذنوب و فواحش العيوب وكثَت من وجود ىذه الصفة يف حياة اظتنافقُت كما 
قال نبينا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم: آية اظتنافق ثبلث؛ إذا حّدث كذب، وإذا 

 وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.

يعٍت  ما يف قلبو" اظتنافق كاذب ألن لسانو ينطق بغَت لذا قال اظتنفلوطي " 
اظتنافقون حينما يقول قوال من لسانو ليس صادقا كما يف قلبو ، كمثل يقول أنو 
آمن باهلل وحده، واألصل خببلف ذلك، وجاءت األية يف القرآن الكرمي "وإذا لقوا 

وقال عبد اظتلك القاسٍم يف كتابو الكذب: )أخي   ٔٔالذين ءامنوا قالوا آمّنا"
الكذاب فإنو مثل السراب يلمع وال ينفع، وال جتعل نفسك احملبوب غادر صحبة 

____________ 
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مهينة، وأنت ترى أنو يف قراءة نفسو استطاع بذكائو أو يومهك ويدلس عليك، بل 
 ٕٔانفر منو، وال تدعو يلوث شتعك، وخيطئ معلوماتك، ويفسد عليك صفاءك(.

 المنع عن حبس الحيوان . ب

 النص الذي يدل عليو ىو كما يلي: أما

ليت شعري! ىل تفهم اعترة معٌت اضترية، فهي حتزن لفقداهنا وتفرح "وأقول: 
بلُْقياىا؟ أجل، إهنا تفهم معٌت اضترية حق الفهم، وما كان حزهنا وبكائها وإمساكها 
عن الطعام والشراب إال من أجلها، وما كان تضرعها ورجاؤىا ودتسحها وإضتاىا إال 

 ٖٔسعيا وراء بلوغها"

احملبوسة يف الغرفة، حكى اظتنفلوطي  حينما  ىذا النص حيكي عن اعترة
استيقظ من النوم رأى جبانب فراشو ىرة تلّح إضتاحا شديدا، حىت  ظن اظتنفلوطي 
أهنا حتتاج إىل اظتاء والطعام، وأحضر إليها فعافت اظتاء والطعام، فأثّر يف نفسو منظر 

وكأهنا تريد شيئا فأدرك  اعترة أهنا تطيل النظر إىل باب الغرفة وكان باب الغرفة مغلقا،
اظتنفلوطي غرض اعترة وفتح باب الغرفة، فأسرعت اعترة جتري فرحة مسرورة. إذن من 
ىذه القصة قد علمنا أن ىذه اعترة تفهم معٌت اضترية حق الفهم أي أهنا تريد اطتروج 

____________ 
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من تلك الغرفة وال الثبوت فيها، تريد اعترة الفعل ما تشاء. ومن ىذه اضتكاية نفهم 
 كما قال اظتنفلوطي :"   ن اضترية حق على كل اظتخلوقات حىت للحيوان األعجم.أ

ومن ىذه وما كان حزهنا وبكائها وإمساكها عن الطعام والشراب إال من أجلها". 
العبارة نفهم أنو يلقي اظتعٌت العميق عن قصة ىذه اعترة احملبوسة، اضتزن والبكاء 

 روج عن تلك الغرفة.وإلمساك من الطعام بسب اإلرادة من اطت

 الغش والخيانة في السياسة .

 أما النص الذي يدل على الغش واطتيانة يف السياسة فهي:

"يعلم اهلل أين أبغض السياسة وأىلها بغضي للكذب والغش واطتيانة والغدر، أنا ال 
 أحب أن أكون سياسيا؛ ألين ال أحب أن أكون جبلدا."

إذا كان كاذبا يف أقوالو وأفعالو، يبطن ما ال "أيستطيع الرجل أن يكون سياسيا إال 
يظهر، ويظهر ما ال يبطن، ويبسم يف مواطن البكاء، ويبكي يف مواطن االبتسام 

 ٗٔ؟"

حديث اظتنفلوطي يف ىذا اظتوضوع فيما يتعلق بالغش والتحذير منو وبغضو 
يف أن يكون سياسيا وظتاذا؟ ألن الغش واطتيانة عتما آثار ضارة وخطَتة تطال 
اإلنسان نفسو، فهما جيعبلن صاحبهما يف خسارة إما يف الدنيا واآلخرة، وقال 

____________ 
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الرسول ػتمدعليو الصبلة والسبلم: "من غّشنا فليس مّنا". إن ىذا اضتديث حديث 
صحيح وعظيم ػتيط بالنهي عن الغش والتحذير منو والتنفَت منو، ألن األسلوب 

الذنوب الكبَتة واآلثام العظيمة،  اظتوجود فيو يدل على أن العمل اظتنهي عنو من
وقال اظتنفلوطي ىل يستطيع الرجل أن يكون سياسيا وىو ال يكذب يف قولو ويغش 
يف سياساتو وخيون الرعية، ويرى اظتنفلوطي أن كثَتا ما ؾتد يف حياتنا اآلن قد 

 حدث مثل ذلك يف السياسة بُت الرؤساء واضتكام.

 الحث على تجنب القمار .

 يناسب هبذه الصفة ىو أما النص الذي

وا جدا وال ىزال، فإن ىزل القمار جيّر إىل جده، وال دتروا مبعاىد القمار، ر مال تقا"
ين فإهنم ال ر مك أن يقع فيو، وال تصاحبوا اظتقافإن من حام حول اضتمى يوش

كم وشرفكم وعزديتكم يرضون عنكم حىت تتخذوا ملتهم، فإن فعلتم خسرمت مال
جتدون من رزتة القلوب ورأفتها ما يعّوض عليكم ما يث ال وحياتكم، من ح

 ٘ٔخسرمت، فارزتوا أنفسكم إن كنتم رازتُت، واتقوا اهلل إن كنتم مؤمنُت"

قد انتشرت ىذه الرذيلة يف اصتاىلية وقبل غتيء اإلسبلم كالعادات 
والسلوكيات قبيحة فيما بينهم، وتكلم اظتنفلوطى يف ىذه الفقرة عن القمار واضتث 

نبو حيث قال اظتنفلوطي بأن ال يقع ىذه الصفة أو السلوك الذميمة يف حياة على جت
____________ 
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اظتسلمُت، ومن نصائح اظتنفلوطي يف ىذه الفقرة منها بأن ال نقارم إن كان ذلك 
الفعل فعلو اظتقارم ىزال فإن ىزل القمار جير فاعلو إىل جد ىذا الفعل الذميم، 

 كانت فيها القمار ألن من حام ونصح كذلك بأن ال منّر ونقًتب األماكن اليت
حول اضتمى أو من حام حول األشياء احملّرمات يوشك أن يقع اإلنسان يف ذلك 

 اضتمى. وأن ال يصاحب اإلنسان باظتقارمُت، ظتاذا ؟

وال تصاحبوا اظتقارمُت فإهنم ال يرضون عنكم حىت  كنصيحة اظتنفلوطي"  
 يرضون عنكم حىت تتبعوهنم كما أي ال تصاحب باظتقارمُت فإهنم التتخذوا ملتهم" 

"يا أيها الذين فعلوا اظتقارمون. وقد حرم اهلل القمار أو اظتيسر بقولو تبارك وتعاىل: 
آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

  16فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

 الحسد من أمراض القلوب  .ه 

 أما النص الذي تدل عليها كما يلي:

"اضتسد مرض من األمراض القلبية الفاتكة، ولكل داء دواء، ودواء اضتسد أن 
 يسلك اضتاسد سيل احملسود ليبلغ مبلغو من تلك النعمة اليت حيسده عليها. "

____________ 
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فإن الفقرة السابقة حدث اظتنفلوطي عن صفة اضتسد وىذه الصفة من 
فما دخل األمراض القلوب، فاضتسد من أعظم األمراض اليت تصيب القلوب، 

اضتسد قلبا إال أفسده وال أصاب نفسا إال خرهبا. إن صفة اضتسد فساد الدين 
والدنيا. وقال اظتنفلوطي أن لكل مرض دواءه، ودواء ظترض اضتسد أن يسلك 
اضتسود سبيل احملسود ليبلغ مبلغو من النعمة اليت حيسد اضتسود على احملسود، وكثَت 

ن اضتاسد يتأمل ظتنظر النعمة كلما رآىا ونظرىا ما ؾتد يف حياتنا اآلن بُت الناس أ
 من احملسود إن كان ذلك يف العلم واألموال والوظيفة.

 اب في المناظرةالشتم والسب .و 

 أما النص الذي يدل على ىذه الصفة كما يلي: 

"ال بأس أن يؤيد اإلنسان مذىبو باضتجة والربىان، وال بأس أن ينقض أدلة خصمة 
و مبطل عتا، وال مبلمة عليو يف أن يتذرّع بكل ما يعرف من ويزيفها مبا يعتقد أن

الوسائل إىل نشر اضتقيقة اليت يعتقدىا، إال وسيلة واحدة ال أحبّها لو وال أعتقد أهنا 
 "ٚٔتنفعو أو تغٍت عنو شيئا، وىي وسيلة الشتم والسباب 

معينة الفقرة السابقة تتحدث عن أدب اظتناظرة، ألن يف اظتناظرة حكم ونظام 
ال بد أن يؤسس اإلنسان حينما يكون مناظرا أو غتادال، وال جيوز يف اظتناظرة الشتم 

____________ 
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والسباب ألهنما كبلمان يدالن على حتقَت أحد حينما اختلف الناس يف اآلراء، 
لكن يف اظتناظرة ال بد بإخراج اضتجة والربىان حسنا وطيبا حيث أمر اإلسبلم. 

 رى:وقال اظتنفلوطي يف الفقرة األخ

 "أتدري ملَ يُسّب اإلنسان مناظره؟ ألنو جاىل وعاجز معًا "

األصل يف مشروعية اظتناظرة يف الدين اإلسبلمي كقولو تعاىل: "وجادعتم باليت 
. وقولو تعاىل أيضا "وال جتادلوا أىل الكتاب إال باليت ىي ٛٔىي أحسن"

ومن تلك اآلية نفهم اظتعٌت : ادع الناس إىل سبيل رّبك فالضمَت  ٜٔأحسن".
"جادعتم" تعود إىل اظتدعوين سواء كانوا مسلمُت أو كفار، و"باليت ىي أحسن" 

 ٕٓبالطريقة اليت ىي أحسن وأرتل طرق اظتناظرة واجملادلة من اللطف واللُت.

 

 

 

 
____________ 
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 الباب الخامس

 خاتمة

ىذا الباب األخري حيتوي اإلجابة على مشكلة البحث، واستنبط الباحثة 
استنباطا موجزا من النتائج واالقرتاحات اليت حصلت عليها الباحثة يف كتابة ىذه 

 الرسالة العلمية. 

 النتايج .أ 

طفى لطفي دلصنظرات القد قسمت الباحثة من القيم األخالقية ادلوجودة يف 
 ادلنفلوطي وىي نوعان: 

القيم األخالقية اشتمل فيها من الصفات احملمودة، منها: مجال  .1
صفة الصدق، الرمحة والرفق باحليوان، اإلحسان، القناعة والرضى 

 وعدم احلسد
حة، منها: صفة القيم األخالقية اشتمل فيها من الصفات القبي .2

، الغش واخليانة يف رذيلة الرذائل، ادلنع عن حبس احليوان الكذب
السياسة، احلث على جتنب القمار، احلسد من أمراض القلوب، 

 الشتم والسباب يف ادلناظرة.
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 االقتراحات .ب 
ترجو الباحثة لطلبة اللغة العربية وأدهبا أن يعمقوا الكتب األدبية ادلوجودة يف  .1

 مكتبة كلية األدب
ض الكتب األدبية كمثل ترجو الباحثة لطلبة اللغة العربية وأدهبا أن يقرؤوا بع .2

كتاب النظرات للمنفلوطي، ألن فيو من ادلقاالت تتكون فيها من القصص 
 القصرية

ترجو الباحثة لطلبة اللغة العربية وأدهبا أن يقوموا ببحث عن األديب  .3
 مسطفى لطفي ادلنفلوطي من مؤلفاتو وحياتو األدبية
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، قسم األخالق في الكتاب والسنةأيسر فائق جهاد احلسين اآللوسي، 
 العقيدة والدعوة والفكر كلية العلوم اإلسالمية جامعة األنبار

القيم األخالقية في مناقب الشيخ عبد القادر إيفي نور الثريا، 
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 0، )بريوت: دار العلم ادلاليني(، ط المعجم األدبيجبور عبد النور، 
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كة العربية "لغتي الجميلة" للصفوف العليا من المرحلة اإلبتدائية في الممل
 ، )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(السعودية

)كلية خلقية في المنظور السلفي القيم الخالد بن عبد اهلل الرموي، 
 الشريعة بالرياض قسم الثقافة اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(

 قيم اإلسالم الخلقية وآثرهادكتور عبد اهلل بن حممد العمرو، 
كلية بالغًيا وناقًدا ) مسطفى لطفي المنفلوطيدلسوز جعفر الربزجني، 

 اللغات جامعة السليمانية(
القيم األخالقية في الحكاية "أحالم النساء الحريم ديال مولدية، 

، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، حكايات طفولة في الحريم" لفاطمة المرنيسي
 جامعة سونن أمبيل(
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العاطفة في رواية ماجدولين لمصطفى لطفي ، سري نوفا وحيوين
، قسم اللغة العرية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري المنفلوطي

 2101اإلسالمية احلكومية، 
قسم الرحمة بالحيوان في السنة النبوية، )سلطان بن سعد السيف، 

 الدراسات اإلسالمية، جامعة ادللك سعود(
، )القاهرة: دار ادلعارف، ب العربي المعاصر في مصراألد شوقي ضيف،

 م، 0190

،)دار األخالق اإلسالمية وأسسهاعبد الرمحن حسن حبنكة ادليداين، 
 5م، ط0111القلم، دمشق( 

 ، )دار القاسم، الكتيبات اإلسالمية(الكذبعبد ادللك القاسم، 
م تفعيل دور كليات التربية في تنمية القيعال حافظ عبد القادر، 

)كلية الرتبية جامعة األخالقية لدى طالبها في ضوء المتغيرات العصرية 
 السويس(

، )القاهرة: دار الفكر العريب، نشأة النثر الحديث وتطورهعمر الدسوقي، 
 م( 2111

، )كلية اآلداب القيم األخالقية في الشعر الجاهليفتح اهلل مغين، 
 واللغات، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان( 

، )ادلملكة ، اإلحسان اإللزامس في اإلسالماحلبيب التجكاين حممد
 ادلغربية(
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)ادلطبعة األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة، حممد كامل الفقي، 
 2ادلنريية باألزهر الشريف( ج 

، )القاهرة: هنداوي، مباحث في فلسفة األخالقحممد يوسف موسى، 
2101 ) 

 لعامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض()اإلدارة ا مشروع القيم)الصدق(،
 م(0129)مصر: الرمحانية،  النظرات، مصطفى لطفي ادلنفلوطي،

 معجم التعريفات
 )مصر: دار الدعوة( ،المعجم الوسيط

القيم األخالقية في رواية "الشاعر" لمصطفى لطفي  ،وسيلة الربيرة
اإلنسانية بقسم اللغة العربية )كلية العلوم  المنفلوطي: دراسة تحلياية مضمونية

 (2109وأدهبا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج، 
ارتباط المستوى األخالقي بالتمنية السياسية لألمة ، يوسف عبد الرحيم

 م( 2101)كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح العليا  العربية،
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