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ABSTRACT

This article describes the social problems face by the Egyptian people in the late nineteenth and
beginning of twentieth century which are tackled by the writer Mu╖═afā Lu═fī Manfalū═ī in his
articles and parables. In the mentioned period the Egyptian society was prone to immoralities
carved by the English regime. Bad governance, deprivation of the Egyptian society from their basic
rights, and negligence towards Islam were the major shortcomings on the part of the ruling elite.
While poverty, problems of women, immorality, offence and other social evils were the main
troubles on the part of Egyptian society. This article deals with the way the writer tackled those
problems in his writings.
Keywards: Mu╖═afā Lu═fī Manfalū═ī, Egyptian Society, Social Evils, Lu═fī’s Reform.
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حياة مصطفى لطفي املنفلوطي
م من9221 هـ املوافق9821 "ولد مصطفى لطفي بن حممد لطفي بن حممد حسن لطفي املنفلوطي عام
،1 " نبغ فيها من نحو مئتي سنة قضاة رشعيون ونقباء أرشاف،أرسة حسينية النسب مشهورة بالتقوى والعلم
. ببلدة منفلوط بمديرية أسيوط بمرص2 م9211 وقيل إن والدته كانت عام
 وأتم حفظ القرآن الكريم بمكتب جالل الدين السيوطي قبل أن،بدأ خيتلف يف أول حياته إىل الكتّاب
يبلغ احلادية عرش من عمره ثم ذهب إىل القاهرة ليدرس باألزهر وظل به عرش سنوات يدرس وينهل من معينه
 وضاق بعلومه وطريقة التدريس فيه ذرعا وكاد هيجره إىل غري رجعة لوال أن،"ولكنه مل جيد فيه غنيته وال طلبته
ويدرس
،وجد به األستاذ اإلمام حممد عبده يفرس القرآن الكريم بأسلوب جديد ينفذ إىل القلوب والبصائر
ّ
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ل
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ل
ا مع يف ادب ا منفلويط الإدبايع
لطالبه كتايب عبدالقاهر اجلرجاين (أرسار البالغة ،ودالئل اإلعجاز) فأعجب به ولزم درسه وانرصف عن
دروس األزهر".
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يعب منها وينهل ،وقد كان اإلمام يوليه اهتاممه
بريا بتعاليم اإلمام فعكف عىل كتاباته ّ
وقد تأثر تأثر ًا ك ً
ويشجعه عىل دراسة األدب ع ّله يكون من خري املنتفعني بعلمه النارشين ملبادئه وتعاليمه اإلصالحية.
األكرب
ّ
"وجدير بالذكر أن هذه الصلة املبكرة بالشيخ حممد عبده قد سامهت يف تشكيل صورة املنفلوطي الكاتب فيام بعد
عند القراء ،إذ نظروا إليه كتلميذ أثري لإلمام الراحل ،وأجلوه إلجالهلم إ ّياه.
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وعن طريق اإلمام حممد عبده اتصل املنفلوطي بسعد زغلول باشا  5الزعيم املرصي الكبري ،وعن
طريقهام اتصل بالشيخ عيل يوسف صاحب صحيفة املؤيد ،وكان هلؤالء الثالثة :أثر كبري يف شهرة املنفلوطي.
بدأ ينرش مقاالته األدبية بصحيفة املؤيد عام 9191م ،حتت عنوان (األسبوعيات) ثم (النظرات).
يقول الدكتور ناجي نجيب" :وإليها إىل النظرات واملؤيد تعود شهرته الرسيعة الواسعة .تنقل املنفلوطي يف
وظائف حكومية عديدة حتى سنة 9189م .ومل يمد له يف عمره طويالً فلقد ل ّبى نداء ربه رمحه اهلل "يوم اخلميس
يف  98حزيران (يونيه) سنة 9181م ( 99ذي احلجة 9418هـ) يف اليوم نفسه الذي جرت فيه حماولة الغتيال
زعيم الوفد املرحوم سعد زغلول باشا.
مشكلة الفقر:
من أهم املوضوعات التي حظيت باهتامم املنفلوطي وعنايتـه ،والتـي حشـد لـه كـل عواطفـه وطاقاتـه
اإلبداعية هو موضوع الفاقة والفقر؛ الذي كان يرتدى فيها السواد األعظم من الشعب.
يرى املنفلوطي أن سبب بؤس الفقري وشقائه هو استيالء الغني عىل املال كلـه دون الفقـري ،واعتدائـه
عىل حقوقه املرشوعة ،واعتقاده أنه أوىل بإحراز املال منه .يقول يف مقاله "الغنـي والفقـري"" :مـا ضـنت السـامء
فقـريا
بامئها ،وال شحت األرض بنباهتا ،ولكن حسد القوي الضعيف عليهام فزوامها واحتجنهام دونـه ،فأصـبف
ً
ظلام ،غرماؤه املياسري األغنياء ،ال األرض والسامء .وليتني أملك ذلك العقل الذي يملكه هؤالء
معد ًما ،شاك ًيا مت ً
الناس فأستطيع أن أتصـور كـام يتصـورون ،حجـة األقويـاء يف أقـم أحـق بـإحراز املـال ،وأوىل بامتالكـه مـن
الضعفاء".
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ويرى أن ِ
الغنى احلقيقي هو غنى الروح والنفس ،وليس املعيار كثرة املال والعتاد كام يعتقـد كثـري مـن
الناس خطأ .يقول يف مقاله (الناشئ الصغري) " :أحب أن يكون غن ًيا باملعنى احلقيقي ،ال بـاملعنى االصـطالحي،
أي أن يكون مستغن ًيا بنفسه عن غريه .ال كثري املال والثراء ،وما سمي املال غنى إال باعتبار أنـه وسـيلة إىل الغنـى
وطريق إليه ،وهو اعتبار خطأ ما يف ذلك ريب".
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
ويكاد يذوب حزنًا وأس ًفا وهو يقرأ يف إحدى الصحف أنـه عثثـر بجثـة امـرأة يف جبـل املقطـم ماتـت
وأصـم
جوعا .وكأن البالد أقفرت من اخلبز والقوت ،والقلوب من الرأفة والرمحة فغدت أصلب مـن الصـ،ر،
ّ
أصحاَبا أنهني جارهم يف جوف الليل .ويرى أن سبب وقوع مثل هذه احلوادث املؤملة هـو تغـا
منه فال يزعج
ه
اإلنسان وغفلته ،وعدم قيامه بواجبه نحو بني جلدته .ويتساءلِ " :مل ذهبت هذه البائسة املسكينة إىل جبل املقطـم
يف ساعتها األخرية؟ لعلها ظنت أن الص،ر ألني قل ًبا من اإلنسان فذهبت إليه تبثـه شـكواها ...وأحسـب لـو أن
الص،ر فهم شكواها ألشكاها  ...أمل يلتق َبا أحد يف طريقها فـريى صـفرة وجههـا وترقـرق مـدامعها وذبـول
جسمها فيعلم أقا جائعة فريمحها".
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تصويرا بدي ًعا ملـا جيـب أن يكـون عليـه املجتمـع الـذي تتحقـق فيـه
وقدّ م يف مقاله "مدينة السعادة"
ً
املساواة ،ويسود فيه األمن والطمأنينة ،وهذا املجتمع املثايل الذي ختيله املنفلوطي يف املريخ ،ال يـزال أهلهـا عـىل
الفطرة السلمية ،ال يقبلون بالتفاوت بني الطبقات ،بـل ال طبقـات أصـالً ،فهـم سواسـية يف املنـازل واملراكـب
واملطاعم واملشارب واهليئآت واألزياء .ويعود يف آخر املقال وهيجـم مـرة أخـرى عـىل نظـام اإلقطـاع وفسـاده،
و ثيطلق عىل صاحب القرص املنيف لقب رشير طامع ،ألنه خالف إرادة اهلل وحكمته فاحتجن دون عباده أرضـهم
وماهلم ،واستأثر باملال من دوقم.
يقول املنفلوطي يف آخر املقال" :تلك هي مدينة السعادة التي يعـي

أهلهـا سـعداء ،ال يشـكون مهـ ًا

ألقم قانعون ،وال يمسكون يف أنفسهم حقد ًا ،ألقم متساوون ،وال يستشعرون خو ًفا ،ألقـم آمنـون" 9 .ولعـل
املنفلوطي تأثر يف ختيله هذه املدينة السعيدة بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف الـذي يـدعو إىل العـدل واملسـاواة،
فالناس سواسية يف احلقوق والواجبات ،وال فضل ألحد عىل أحد إال بالتقوى.
ثم جينف إىل فكرة بالغة اخلطورة وهي :أن ال عتب عىل اللص الذي يرسق من مـال األغنيـاء ،فهـو إن
الطامع بينـه وبينـه .يقـول يف مقالـه "الناشـئ الصـغري":
فعل ذلك إنام أخذ بعض حقه الذي حال الغني اجلشع ّ
شف األغنياء بأمواهلم وكلبهم عليها وحيازهتا عن الفقراء ملا وجد يف األرض قاتل وال سـارق وال قـاطع
"فلوال ّ
طريق .وال يرسق السارق ،وال يسلب السالب ،وال يلص اللص إال جز ًءا من حقه الذي كان جيب أن يكـون لـه
لو كان للامل زكاة ،وللرمحة سبيل إىل األفئدة والقلوب"
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مشكلة املرأة:
احتلت املرأة مركز الصدارة يف مقاالت املنفلوطي وقصصه املوضوعة واملرتمجة بصورة عامة ،يتعامـل
معها أ ًّما وزوج ًة وابنة ،ويتابعها يف حتوالهتا الزمنية امل،تلفـة مـن الطفولـة ،إىل الصـبا ،وإىل الشـباب فالكهولـة
فالشي،وخة .ويتحدث عنها باقتضاب حينًا وبإطناب أحيانًا.
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هتم املرأة وتنفرد َبا كاحلجـاب ،وحقهـا يف اختيـار الـزو ،،واخليانـة
ويطرح العديد من القضايا التي ّ
الزوجية؛ باإلضافة إىل القضايا املشرتكة بينها وبني الرجل كالتعليم ،والفقر ،واالستغالل االقتصـادي ،واجلهـل
وما إىل ذلك.
يرى املنفلوطي أن للمرأة كيان ًا مستق ً
ال وحياة ذاتية فهي تفهم معنى احلياة كام يفهمها الرجل ،فيجـب أن
يكون ح ّظها من احلياة مثل حظه منها ،وأن تعي

حياهتا بحرية كاملة ال أن تكون جارية مستعبدة للرجل ،يملك

عليها كل مادة من مواد حياهتا ،ويسدّ عليها كل منفذ حتى منفذ النظر والتفكري.
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ولكن املنفلوطي – وإن نادى بحرية املرأة ،وأن يكـون هلـا كيـان مسـتقل -ال يـر

منهـا أن "تت،لـع

وتستهرت ...وهتيم عىل وجهها يف جمتمعات الرجال وأنديتهم ،ومتزق حجاب الصيانة والعفة املسـبل عليهـا".
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ذلك أن احتجاب املرأة يف نظره صون لعفافها وحفاظ لرشـفها ،وفيـه وقايتهـا مـن أن تكـون عرضـة للرجـال.
وناق

هذه القضية قضية احلجاب بيشء من التفصيل يف قصته املسامة بـ"احلجاب" 13وانترص هلـا أيـام انتصـار،

ردحـا مـن الـزمن ،حيـث انطبعـت أخالقـه
وذلك يف مناقشته صاحبه الذي عاد من الغرب بعدما عاش هنـا
ً
بأخالق الغربيني ،وتنكر لدينه ووطنه ،وحاول املنفلوطي بوسائل شتّى أن يقنع صاحبه هذا عىل رضورة حتجب
املرأة والتزامها به ،ويقول له" :فالرشف كلمة ال وجود هلا يف قواميس اللغة ومعامجها ،فإن أردنا أن نفـ ّت

عنهـا

يف قلوب الناس وأفئدهتم ق ّلام نجدها ..و ثأنكر وجودها عند الرجل القادر امل،تلـب واملـرأة احلاذقـة املرت ّفقـة إذا
سقط بينهام احلجاب وخال وجه ٍّ
كل منهام لصاحبه".
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ويف مقاله "البائسات" ينادي املنفلوطي برضورة تعلـيم املـرأة ،فـإن جهلهـا مـن أكـرب أسـباب بؤسـها
وشقائها ،بيد أن معنى التعليم يتوسع لديه ليشمل تعلم أنواع ِ
احلرف والصناعات التي تستطيع املـرأة أن تقتـات
ه
منها ،وتر ّفه َبا عن نفسها عاديات الزمان .يقول" :إن املرأة املرصية شقية بائسة ،وال سبب لشـقائها وبؤسـها إال
جهلها وضعف مداركها ،فإقا ال حتسن عمال وال تعرف باب مرتزق ،وال جتد بني يدهيا سلعة تتجر َبا وتقتـات
منها إال قلب الرجل".
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و ثينهي املقال َبذا النداء املؤ ّثر" :ع ّلموها لتجعلوا منها مدرسة يتعلم فيها أوالدكم قبل املدرسة ،وأ ّدبوها
لينشأ يف حجرها املستقبل العظيم للوطن الكريم".
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ومل يأت نداؤه هذا برضورة تعليم املرأة ووجوبه عليها نا ًجتا عن نزعة طارئة ،أو فكرة عـابرة ،فقـد عثنـي
خاصـا ،وملـا أقـام
الرجل بتعليم بناته وتربيتهن بجانب اهتاممه بتعليم أبنائه "وقد أحرض لبناته بمنفلوط
مدرسا ً
ً
بالقاهرة أدخل ابنته "نجية" مدرسة خاصة هي الكلية األمريكية ،وحصلت ابنته األخرى "زينب" عىل ليسانس
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
آداب قسم الفلسفة ،ثم عىل ليسانس احلقوق" 17 .وهذا إن ّ
دل عىل يشء فإنام يـدل عـىل إيـامن الرجـل وعنايتـه
بتعليم املرأة وتربيتها.
ومل تقف عناية املنفلوطي بمشكالت املرأة واهتاممه بعالجها إىل هذا احلدّ لكنه اقتحم معهـا غـامر احليـاة
اهلـوة السـحيقة
حيث نرش يراعه مدافع ًا عن اآلثامت ذائد ًا عنهن ،ونادى املجتمع أن يساعدهن يف إخراجهن من ّ
التي سقطن فيها ،وأن يتبادر الرجال للزوا ،من بعض هؤالء النسوة لينقذوهن من جحـيم االنحـراف .يقـول:
"إن أبى الرجل أن يتزو ،املرأة بغ ًيا فليحل بينها وبني البغاء ،وال سبيل له إىل ذلك إال إذا اعترب الـزوا ،با ًبـا مـن
أبواب اإلحسان ،أي أنه يتزوجها هلا أكثر مما يتزوجها لنفسه ،وأحق النساء باإلحسان أولئك اللوايت سـلبهن اهلل
نعمة اجلامل واملال ..فإن أبى إال أن يتزو ،من املرأة السعيدة ،فليذكر أنه هو الذي أخذ الشقية من يدها ،وسـاقها
هوة الفسق والبغاء".
بنفسه إىل مواطن الشقاء ،ورماها بيده يف ّ
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وتيرس هلـا الرشـف وال ّطهـر ،ثـم نبـذت ذلـك كلـه
ولكن إذا أتيحت للمرأة حياة العفاف والفضيلةّ ،
وراءها ،وهجرته إىل الفسـق والبغـي ،فحينئـذ ينقلـب عليهـا املنفلـوطي ويـرض عليهـا ،كـام فعـل يف قصـته
"األجواء" وقصته"غدر املرأة".
العادات املستهجنة:
كان لنشأة املنفلوطي الدينية وتلمذته عىل اإلمام حممد عبـده ،ودراسـته لكتاباتـه وكتابـات غـريه مـن
ـم اإلصـالح يف
أثـرا طيبـ ًا يف أن يرفـع ع هل ه
املصلحني االجتامعيني الكبار ،وما فطر عليها من األخـالق الفاضـلة ً
جمتمعه.
ومن املوضوعات التي تناوهلا املنفلوطي بالنقد يف هذا الصدد موضوع القامر وآثاره الضارة يف املجتمـع.
بأي حال من األحوال من العقالء املتبرصين ،الستحكام الغبـاوة واجلهـل يف رأسـه،
فهو يرى أن املقامر ال يعدّ ّ
فهو يتاجر باألحالم يف سوق األوهام .يقول" :ما جلس املقامر إىل مائدة القـامر ،إال بعـد أن اسـتقر يف ذهنـه أن
فرحـا مغتب ًطـا ،وأحسـب أن
الدرهم الذي يف يده سيتحول بعد هنيهة من الزمن إىل دينـار ،ويعـود بـه إىل أهلـه ً
العقول العرشة جمتمعة ومتفرقة ،تعجز عن إدرا هذه العقيدة ومثارها".

19

ويف مقاله "االنتحار" يرى أن االنتحار نزعة فاسدة وعادة مستهجنة ،وأقىص ما يصل إليه اإلنسـان مـن
اجلبن ،وأنه ال يقدم عليه إال من خال رأسه عن ذرة من العقل والشعور .ألن حب النفس فطـرة فطـر اهلل عليهـا
اإلنسان لتكون يبنوع حياته.
وال جيد أي عذر للمنتحر يف انتحاره مهام طالت ليلـة مهومـه وأحزانـه ،ومهـام أصـابته كـوارث الـدهر
وأزمات العي  ،ألنه ال قاية هلموم الدنيا وأحزاقا ،وما زال الناس يتقلبون منذ آدم عليه السالم إىل يومنا هـذا،
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هـم إال
بني صحة ومرض وسعادة وشقاء .يقول" :ما أكثر مهوم الدنيا ،وما أطول أحزاقا ،ال يفيق املرء فيها من ّ
هم ... ،وال يزال بنوها يرتجحون فيها ما بني صحة ومرض ،وفقر وغنى ،وعز وذل ،وسـعادة وشـقاء ،فـإذا
إىل ّ
صف لكل مهموم أن يمقت حياته ،ولكل حمزون أن يقتل نفسه ،خلت الدنيا من أهلها".

20

ثم يشري إىل طامة كربى وهي إقدام طلبة العلم عىل االنتحار إثر سقوطهم يف اختباراهتم ،و ثيرجـع ذلـك
إىل املعلمني واألساتذة الذين مل ير ّبوا التالميذ تربية دينية وأدبية ،فإقم إن فعلوا ذلك ما أقدم تلميذ عـىل احتقـار
حياته الثمينة وازدرائها ،وملا جنى عىل نفسه تلك اجلناية .يقول" :يف كل موسم من مواسـم االمتحـان املـدر
نسمع بكثري من حوادث االنتحار بني املت،لفني من التالميذ والراسبني ،ولو ريب التلميذ تربية دينية ملا هان عليـه
أن خيرس سعادته األخروية...وملا احتقر حياته الثمينة وازدراها ولوى وجهه عنها".

21

أما قصته "اهلاوية" فيحارب فيها اخلمر والقامر اللذان يؤديان يف قاية املطاف إىل انشـقاق عـروة األرسة
وشقاء أهلها ،وانتثار عقدها املنظوم .وكيف أن اخلمر يلعب بالعقول حتى يسلب الرجل غريته واحتشامه ،فـال
يفل بعرضه ورشفه ،وقد صارا هدف املستهرتين واألرشار .يقـول عـىل لسـان زوجـة سـكري":وأصـبف ذلـك
الرجل الغيور الضنني بعرضه ورشفه ال يبايل أن يعود إىل املنـزل يف بعض الليـايل يف مجـع مـن عرشـائه األرشار،
فيصعد َبم إىل الطبقة التي أنام فيها أنا وأوالدي ،فيجلسون يف بعض غرفهـا ،وال يزالـون يرشـبون ويقصـفون
حتى يذهب بعقوهلم الرشاب فيهتاجوا ويرقصوا...وربام حدّ ق بعضهم يف وجهي ،أو حـاول نـزع ـاري عـىل
أمرا".
مرأى من زوجي ومسمع ،فال يقول شيئًا ،وال يستنكر ً

22

ويرى أن اخلمر أم املصائب والرزايا واملوبقات ،كام أنه مدعاة للفقر والفاقة وسوء العاقبة ،فبعد أن ينفق
املدمن ما لديه من املال والعتاد يستدين ،ثم يرهن بعد أن تثقله الديون ،فيعجز عن الوفاء فيضـطر إىل بيـع بيـت
سكناه ،بل قد يبيع حىل زوجته ومالبس أوالده ،لتكون ِم ْلكًا للدائنني ،وغنيمة للمقامرين.
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مفاسد املدنية الغربية:
حدّ د املنفلوطي موقفه من املدنية الغربية يف مقدمة كتابه النظرات فقال" :استطعت وقد غمر النـاس مـا
غمرهم من هذه املدنية الغربية أن أجلس ناحية منها ،وأن أنظر إليها من مرقب عال...فرأيت حسناهتا وسيئاهتا،
مهي أن أمحل النـاس مـن
وفضائلها ورذائلها ،وعرفت ما جيب أن يأخذ منها اآلخذ ،وما يرت التار  ،فكان من ّ
أمرها عىل ما أمحل عليه نفيس ،وأن أنقم من هؤالء العجزة الضعفاء وهتالكهم هلا"

24

أمـرا مـا ،أرسعـوا يف االعـتامد عـىل االحتجـا،
ويعجب من أولئك الذين إذا اعرتض عليهم معرتض ً
باملدنية الغربية "وكأنام هي القانون اإلهلي الذي تثوب إليه العقول عنـد اخـتالف األنظـار..أو القـانون املنطقـي
الذي توزن به التصديقات والتصورات ملعرفة صواَبا وخطئها".
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ويزن احلزن كله وهو يرى تقليد الغرب وقد تعش

يف أذهان الكثريين مـن الرشـقيني حتـى يف العلـم

واألدب والفلسفة والشعر ،وسمج يف نظرهم علامء الرشق وشعرائه ،بل افت،روا بجهلهم هلم ،وجهل ما جادت
به قرائحهم ،وس ّطره يراعهم" .حتى أصبف طريق املرشق وتاريخ علامئه وأدبائه وفالسفته وشعرائه صورة مـن
أقبف الصور وأسمجها يف نظر كثري من الرشقيني :يف،رون بجهله إن جهلوه ،ويراؤون بعلمه إن علموه".

26

ثم نفذ إىل قضية ها ّمة وخطرية ،هي أن الرجل املرصي لضعفه واستسالمه وجهله للمدنيـة الغربيـة ،ال
يأخذ منها إال مساوئها ورذائلها ،ويده ثع حماسنها ومميزاهتا ،ويتلهـى بقشـورها عـن ل ّبهـا وجوهرهـا .يقـول" :ال
يستطيع املرصي ،وهو ذلك الضعيف املستسلم أن يكون من املدنية الغربية..إال كالغربال من دقيق اخلبز ،يمسك
ثخشاره ويفلت لبابه".

27

ّ
ويتل،ص موقف املنفلوطي إزاء املدنية الغربية :أنه مل يكن يكره املدنيـة الغربيـة لـذاهتا ،بـل ملسـاوئها
بأسا يف أخذ املفيد النافع واجل ّيد املمتـع منهـا ،بـل قـد ّ
يـث عـىل أخـذه
ورذائلها التي صحبتها ،كام مل يكن يرى ً
ويدعو له ،لكنه ّ
يذر حتى يف أخذ هذا الصالف ألنه خمتلط برش كثري والنجاة غري ميسورة؛ فيجب عىل من أراد أن
يأخذ شيئًا من هذه املدنية أن يتلطف يف أخذه ،وال يندفع دون إعـامل النظـر والتفكـري .بـل إن إعجابـه الشـديد
باآلثار األدبية الغربية الرفيعة التي عرف بعضها عن طريق الرتمجة ،وأعاد كتابة بعضها ،لدليل صارخ عىل أنـه ال
يرفض التأثر بالغرب فيام هو مفيد ونافع ،ومن ثم فال تناقض يف موقفه من املدنية الغربية.
وقد زعم بعض املسترشقني ،من أمثال كارل بروكلامن ،وجب  ،28وكثـري ممـن تـابعهم ،وكتبـوا عـن
دائام ،جيب عىل الرشـق احلـذر
املنفلوطي يف العربية مقاالت متفرقة ،أنه كان ً
خطرا ً
عدوا للمدنية الغربية ،ويراها ً
منها .فمث ً
ويشـوه حماسـنها ،وال
ال يقول األستاذ بطرس البستاين" :كان املنفلوطي يمقت املدنية الغربية ويكرهها
ّ
ينظر منها إال إىل ناحية العيوب والرذائل ،وأنه يتغا

عن حماسنها وجانب الصالح فيها".
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ونرى أن األستاذ بالغ فيام ذهب إليه ،بدليل أن املنفلوطي كان يـدعو لخخـذ املفيـد النـافع والصـالف
املمتع يف املدنية الغربية ،كام كان ّ
يث عىل االستفادة من حستات تلك احلضارة والسيام يف التقدم العلمي.
يقول املنفلوطي يف مقاله املدنية الغربية" :ال مانع من أن يعرب لنا املعربون املفيد النافع مـن مؤلفـات
علامء الغرب ،واجل ّيد املمتع من أدب كتّاَبم وشـعرائهم ،عـىل أن ننظـر فيـه نظـر الباحـث املنتقـد ال الضـعيف
املستسلم ،وال مانع من أن ينقل إلينا الناقلون شيئًا من عادات الغربيني ومصطلحاهتم ...عىل أن ننظـر إليـه نظـر
من يريد التبسط يف العلم والتوسع يف التجربة واالختبار".
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املحرمات الدينية:
كان املنفلوطي شديد التمسك بالدين اإلسالمي واالهتامم به ،ذائدً ا عـن حوزتـه ،شـديد الغـرية عليـه،
ويرجع اهتاممه هذا باإلسالم وتعاليمه إىل نشأته يف بيت علم ودين والعمل يف سلك القضـاء ،ودراسـته بجـامع
األزهر الذي حافظ عىل الرتاث اإلسالمي والعريب نحو ألف عام ،واتصاله باإلمام الشيخ حممد عبده.
يمل املنفلوطي يف مقاله "يوم احلساب" عىل أولئك اجلهلة امل،دوعني الذين يربرون أعامهلم اخلاطئة بام
ليفر مـن
تسمى باحليل الرشعية ،فيمنف أحدهم ماله لولد من أوالده عىل ن ّية اسرتجاعه قبل أن يول عليه احلول ّ
أداء فريضة الزكاة ،ويأيت آخر ويطلق زوجه ثال ًثا ،ثم يندم عىل فعله فيجدّ يف البحث عن حملـل يلـل لـه زوجـه
ليعود إىل معارشهتا ،أي أقم يعمدون إىل األحكام الرشعية فينـتزعون منها حكمها وأرسارها ،ثـم يرفعوقـا إىل
قشورا جوفاء مستندين يف ذلك –حسب زعمهم -عىل تقليد إمام من األئمة ،أو فقيه من الفقهاء ،وهم ّ
أجـل
اهلل
ً
قدرا وأهدى بصرية من أن ثيت،ذوا هزؤ ًا وس،رية.
ً
وكان يتصدى بكل ما أويت من قوة وبيان لل،رافات والبِدع التي بدأت تدخل يف عقائد بعض املسـلمني
ً
حماوال قدر استطاعته توضيف األمور وجالء املواقف للناس .وكتب إليه أحد علامء اهلند عـن
يف مرص وخارجها
كتا ب ظهر يف اهلند حول حياة السيد عبدالقادر اجليالين وذكر مناقبه وكراماتـه ،ويف الكتـاب فصـل يرشـح فيـه
املؤلف كيفية زيارة قرب السيد عبدالقادر فيقول" :أول ما جيب عىل الزائر" :أن يتوضأ وضوء ًا سـابغًا ،ثـم يصـيل
ركعتني ب،شوع واستحضار ،ثم يتوجه إىل تلك الكعبة املرشفة ..وبعد السـالم عـىل صـاحب الرضـيف املعظـم
يقول :يا صاحب الثقلني أغثني وأمدين بقضاء حاجتي وتفريج كربتي".

31

توجـه السـائل يف دعائـه إىل
وبني عقيدة التوحيد وبطالن ّ
وقد ّ
فصل املنفلوطي يف الر ّد عىل هذا الكتاب ّ
غري اهلل ،أو وصف العباد بأوصاف رب العباد ،والسجود بني يدي األرضحة والقبور ،وغري ذلك من اخلرافـات
متت إىل العقيدة اإلسالمية السليمة بصـلة ،وأوضـف أن املـؤمن ال يملـك إال أن
التي احتواها الكتاب ،والتي ال ّ
يأسف باك ًيا عىل حال هؤالء .يقول" :أي عني جيمل َبا أن تستبقي يف حماجرها قطرة واحدة من الدمع أمام منظر
أولئك املسلمني وهم ركع سجد عىل أعتاب قرب ...وأي قلب يستطيع أن يستقر بني جنبي صاحبه ساعة واحـدة
حينام يرى املسلمني أصحاب دين التوحيد أكثر من املرشكني إرشكًا باهلل ،وأوسعهم دائرة يف تعدد اآلهلـة وكثـرة
املعبودات!".
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أثرا من
ويرى كل الفضائل التي حت ّلت َبا العصور اإلسالمية األوىل من الرشف والغرية واألنفة واحلمية ً
آثار عقيدة التوحيد اخلالصة من مجيع الشوائب واخلرافات ،ويرجع ّ
ذل الرقاب وفتور اهلمـم والنفـوس يف هـذه
األيام إىل دخول كثري من الزيف والرش إىل هذه العقيدة ،وهو سبب غلبة أعـداء املسـلمني عـىل أمـرهم ،ولـن
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يستطيع املسلمون أن يعيدوا جمدهم الغابر ،إال بنبذ اللجـوء والترضـع يف حاجـاهتم ومطـالبهم إىل الراقـدين يف
األرضحة والقبور .يقول املنفلوطي يف ذلك" :واهلل لن يسرتجع املسلمون سالف جمدهم إال إذا اسـرتجعوا قبـل
ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد ،وأن طلوع الشمس من مغرَبا ،أقرب من رجوع اإلسالم إىل سالف جمـده،
ما دام املسلمون يقفون بني يدي اجليالين كام يقفون بـني يـدي اهلل ،ويقولـون لـخول كـام يقولـون للثـاين :أنـت
املترصف يف الكائنات ،وأنت سيد األرضني والسموات".

33

وكور عاممته ،ولكن خلـت نفسـه مـن
ووسع ج ّبته ّ
وحر مسبحته ّ
ويرى أنه ليس كل من أطال حليته ّ
كل منفذ ينفذ إليها شعاع من أشعة الرمحة ،أو نسمة من نسامت اإلحسان ،ثيعدّ من األتقياء ،ذلك ّ
أن التقوى يشء
أبعد بكثري من هذه العناوين الكاذبة .يقول املنفلوطي" :فلن يؤمن املؤمن حتى يبـذل يف سـبيل اهلل ،أو يف سـبيل
يشق عـىل مثلـه اجلـود بمثلـه ،أمـا اجلـود ل
لله ْم هه همـة ،واألنامـل
اجلامعة من ذات نفسه ،أو ذات يده ،ما ّ
بالشـفاه ه
للمسبحة ،فعمل ال يتكلف صاحبه له أكثر مما يتكلف لتقليب ناظريه ،وحتريك هدبيه ،وهل ثخلقـت ل
الشـفاه إال
للتَّحريك ،واألنامل إال للتَّقليب".
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وكان يتصدى هلجامت الطاعنني عىل اإلسالم ومزاعمهم الفاسدة ضد اإلسـالم واملسـلمني ،فـر ّد عـىل
اللورد كرومر 35ما ز ّين له خياله السقيم يف كتابه "مرص احلديثة" من أن الدين اإلسالمي أضـيق مـن أن يتسـع
للمدنية اإلنسانية ،كام ال يصلف نظام ًا اجتامع ًيا ،ب،الف الدين املسيحي الذي يتسع لكل ذلك ويصـلف لـه ،ثـم
رشع يستدل عىل اإلسالم باملسلمني ،وعىل املسيحية باملسيحيني.
ومتكّن املنفلوطي بكل جدارة من أن يبد ّد مزاعم اللـورد كرومـر الفاسـدة ،وأن يسـتدل عـىل املسـيحية
باملسيحيني كام فعل األول ،فذكر املعـار الدمويـة التـي انـدلعت بـني األرثـوذكس والكاثوليكيـة تـارة ،وبـني
الكاثوليك والربوتستانت تارة أخرى ،كام ذكر اجلهل الذي كان خييم بأجنحته السوداء عىل األمة املسيحية ،حيث
كان يرم الكاهن عىل املسيحيني النظر يف غري الكتاب املقدس ،أو أن يتلقى أحدهم علام يف مدرسة غـري مدرسـة
الكنيسة،ثم ذكر احلادثة التي أحرق فيها الشـعب املسـيحي فتـاة حسـناء ألقـا كانـت تشـتغل بعلـوم الرياضـة
واحلكمة ،وذكر غري ذلك من األحداث اجلسام واجلرائم الكربى يف تاريخ املسيحية واملسيحيني.
ثم انثنى بذكر املدنية اإلسالمية التي طلعت مع اإلسالم يف سامء واحدة ،كان الناس يف ظلهـا متصـافون
وأصدقاء متحابون مهام تباينت ألواقم وألسـنتهم وأوضـاعهم االجتامعيـة" ،فاملتعبـد يف مسـجده ،والفقيـه يف
درسه ،والريا

يف مدرسته ،والكيميائي يف معمله ،والقا

يف حمكمته واخلطيب يف حمفله ..إخـوة متصـافون

وأصدقاء متحابون ال خيتصمون وال يقتتلون ،وال يبغي أحد منهم عىل أحد".

00
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ومل يكن املنفلوطي عىل شدة اهتاممه بالدين اإلسالمي والذود عنه متعص ًبا ،ومل يكـن يمـل بـني جنبيـه
كراهية ما لخديان األخرى وأتباعها ،فقد انطلق يف كل ما كتبه عن فهم ثاقب وفكر سليم ،وما إعجابه بكثري من
أعالم ونوابغ املسيحيني واالعرتاف بفضلهم كام يف خمتاراته ثم رثائـه لـبعض أدبـائهم كجـورجي زيـدان  37إال
شاهد صدق عىل عدم تعصبه وحقده.
التعليم والرتبية:
يقول الدكتور شوقي ضيف مبينًـا حالـة العقـم واجلمـود التـي سـادت املنـاهج التعليميـة يف املـدارس
واملؤسسات التي كانت تثعنى بالتعليم والثقافة يف تلك الفرتة يف مرص ،وعىل رأسها األزهر الرشيف" :وترتاجـع
النهضة الذهنية ،حتى تصبف شيئًا ضئي ً
ال جدًّ ا ال نكـاد نتبينـه إال يف متـون ومل،صـات يبـدا فيهـا األزهريـون
ويعيدون ،وكل ما يستطيعون عمله أن يرشحوها ،وقد يرشـحون الرشـح وقـد يعلقـون عليـه ،وهـم بـذلك ال
يضيفون إىل العلم شيئًا ذا خطر ،بل ع ّقدوا العلم تعقيدً ا بكثرة متوقم ورشوحهـم وتقريـراهتم وتعليقـاهتم ومـا
حشدوا فيها من عثقد وألغاز".
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ّ
ظل املنفلوطي باألزهر قرابة عرش سنوات يدرس وينهل من عيونه ،ولكن يبدو أنه يف النهاية ضاق بـه
ربا عىل تلك الطريقة العقيمة يف تدريس العلوم واملعارف ،وكاد هيجره إىل غري رجعة كام هجره
ذرعًا ،ومل يطق ص ً
قبله اإلمام حممد عبده ،والشيخ عيل يوسف صاحب صحيفة املؤيد حيث انرصف كل منهام عن التعليم باألزهر.
وكانت هذه الظاهرة منـترشة بني كثري من شباب مرص آنذا .
ولعل السبب األسا
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يف كراهيته لطريقة التعليم األزهري وتربمه به ،هو ذلك األسلوب اجلامد العقيم

يف تعليم العلوم وتدريسها ،والذي كان يقف عنـد القشـور دون االنتفـاع بـاجلوهر واللـب .ويف مقالـه "زيـد
وعمرو" تناول قضية بالغة األمهية؛ وهي وقوف املعلمني يف مدرسة األزهر عىل األمثلة والشـواهد الباليـة التـي
س ّطرها يراع األقدمني ،وعدم جتاوز حدودها ،حتى وإن مل تواكب العرص ومل تالئمه ،فلـيس هنـا مطابقـة وال
صلة ال من قريب وال من بعيد بني هذه األمثلة احلافلة باحلوادث الدموية بني زيد وعمرو ،وخالد وبكـر ،وبـني
واقع املتعلم وعمله.
ثم رأى أن عال ،هذه الظاهرة التي انترشت يف املدارس واملعاهد الدينية بام فيها األزهر الرشيف ،هو أن
ّ
ثرت ْ هذه الشواهد الدموية البالية غري املالئمة إىل أمثلة جديدة مستطرفة تسكن إليها نفوس املتعلمـني وتـذهب
تْه
َبا وحشتهم ،وأن تكون هنا عالقة وطيدة ومطابقة قوية بني األمثلـة وبـني قواعـد العلـم التـي يريـد املـتعلم
حصوهلا ،حتى تكون العالقة قريبة بني العلم والعمل.
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
يقول " :فال ينال املتعلم حظه من العلم إال إذا اسـتطاع تطبيقـه عـىل العمـل واالنتفـاع بـه يف مواضـعه
ومواطنه التي وضع ألجلها ،ولن يستطيع ذلك إال إذا استكثر له معلمه من األمثلة والشـواهد املالئمـة لقواعـد
يقرب إىل ذهنه تلك الصلة من العلم العمل ،وإن أكثر املتعلمـني يف مدرسـة
ذلك العلم ،وافتن يف إيرادها افتنانًا ّ
األزهر أبعد الناس عن القدرة عىل تلك املطابقة ،ملا حال بينهم وبني ذلك من الوقوف عنـد املثـل الواحـد لكـل
قاعدة من قواعد العلم ...وما دامت مدرسة األزهر عىل هذه احلال من أسـلوب العقـيم فلـيس بمقـدور هلـا يف
مستقبل األيام أن ينبغ منها العلامء الذين تستطيع أن نتفع َبـم األمـة انتفـاع أمثاهلـا بأمثـاهلم يف مشـارق األرض
ومغارَبا ،فويل للعلم من العلامء".
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هكذا كان املنفلوطي ينظر إىل التعليم يف األزهر الذي كان يمثل التعليم الديني يف مرص آنذا  ،ويتناول
عم مناهجه التعليمية ،وطرائقه التدريسـية بالنقـد ،ويعمـل قـدر إمكانـه أن يلفـت أنظـار
العقم واجلمود الذي ّ
العاملني واملسؤولني إىل إصالح األزهر وتطوير مناهجه التعليمية ،فصالحه يعنـي صـالح األمـة وجمـده يعنـي
جمدها.
أما التعليم املدين احلديث فج ّله كان مستور ًدا من اخلار ،أو باألحرى من الدول االستعامرية ،وكان هذا
التعليم يغفل اإلهتامم بمقدسات األمة اإلسالمية ويطعن يف ثوابتها ،حماوالً قطـع الصـلة بـني األمـة اإلسـالمية
وتراثها العريق .
حريصـا عـىل توجيـه التعلـيم
يقول الدكتور مجيل عبداهلل حممد املرصي" :والواقع أن االستعامر كـان
ً
أساسـا إىل القضـاء عـىل الثقافـة
لت،ريج طائفة من املتعلمني خيدمون مصـالف احلكومـة والرشـكات ،وهيـدف
ً
اإلسالمية بالطعن وإثارة الشكو من حوهلا والشبهات يف أعامقها فقـد اسـتطاع أن ينــزع مـن بـرامج التعلـيم
الديني وروح األدب العريب وتاريخ اإلسالم وصلة مرص بالعرب والعربية ،ثم أدخل يف برامج املدارس أن مرص
فرعونية".
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وما دام التعليم املدين احلديث عىل هذه احلال من حماربة الدين ،وإفساد العقائد ،والنيـل مـن مقدسـات
األمة ،فال غرو أن يتقدم املنفلوطي مناد ًيا برضورة متسك الطالب بالدين ومقوماته األساسية ،وحام ً
ال عىل تلك
هم هلا إال حماربة اللغة العربية والدين اإلسالمي .يقول يف مقال له بعنوان "أمـس واليـوم" عـن
املدارس التي ال ّ
تعلمـوا فيهـا لغـات خمتلفـة اإلنجليزيـة ،والفرنسـية،
رجل مرصي أحلق أوالده مدارس مدنيـة حديثـة خمتلفـة ّ
خترجوا ،وقد فقدوا العناية بدينهم واالعتزاز بوطنهم ،أما الدين فخن هذه املدارس تـؤمن باملاديـة
واألملانية ،ثم ّ
املحضة وال جمال للدين يف شأن من شؤوقا ،وأما الوطن فخن املدارس تديرها أيد أجنبية تعمل جاهدة إضالل
اجليل املرصي اجلديد وغوايتهم ،حتى يست،دموهم فيام بعد يف حتقيق مصاحلهم ومنافعهم يف هذه البالد .يقـول
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املنفلوطي عن خرجيي هذه املدارس":خرجوا من املدارس بال دين وال وطن ،أما الدين فخن أكثر مدارسنا حتى
األهلية منها مادية حمضة ال تعلق للدين بشأن من شؤوقا ،والدين خلق شأنه كبقية األخالق ،ال يرسخ يف النفس
إال بتكرار الصور الدينية وتداوهلا عليه ..وأما الوطن ،فخن املدارس عندنا تديرها من وراء ستار أيد أجنبية تريب
التالميذ هلا ال ألوطناهم".
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نتائج البحث:
ويف قاية هذا البحث توصلنا إىل النتائج التالية:


اختذ املنفلوطي احلياة االجتامعية لبيئته ينبوعا ألفكاره ،وحتول فيها بتأثري أستاذه اإلمام حممد عبده إىل
مصلف اجتامعي ،ياول أن خيفف من حدة املشاكل االجتامعية ،ويدعو إىل التمسك بالفضائل ،ويندد
بالرشور واآلثام.



يعترب أدب املنفلوطي االجتامعي مرآة واضحة لروح العرص الذي كان يعي

فيه ،فلقد كان ذلك

العرص يعاين علال اجتامعية وأمراضا.


عالج املنفلوطي مشكلة العدالة االجتامعية ،وحاول أن يسدّ اهلوة التي تفصل بني حياة األغنياء
والفقرا ء ،وكتب عن املشاكل األرسية وسقوط الفتيان والفتيات يف مهواة الرذيلة ،وحذر الناس من
موبقات املدنية الغربية ،وندد باملحرمات الدينية ،ونادى بأن التعليم حق مجيع أفراد املجتمع ،دون
تفريق بني الطبقات الغنية والفقرية.



يم ّثل املنفلوطي يف األدب العريب احلديث قمة االجتاه الذي ظهر فيه النثر العريب املص ّفى ،متحررا من
قيود الصنعة والضعف الذي حلق به يف العهود األخرية.
بالغ املنفلوطي يف جتسيم بعض األمراض االجتامعية واألوبئة اخللقية كام فعل يف مقاله "أين الفضيلة"

بحيث يوحي املقال بأن املجتمع فاسد مجلة واحدة يف كل طوائفهّ ،
ولعل سبب هذا التهويل واملبالغة هو حرص
أي انحراف مهام صغر شأنه عن جادة الصواب يف املجتمع.
املنفلوطي الشديد عىل أالّ يشاهد ّ
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