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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث أ.
الفوضوية كاألعماؿ األخالقي االضلطاط على سليب تأثَت احلديث للعصر
السبب،جيبأفيكوفلدل كاألفعاؿادلنحرفةاليتأدتاىلالفراغالركحي.كذلذا
اإلنسافالقيمكاألخالؽكالدينليتمتطبيقهايفاجملتمع.كديكناحلصوؿعلىكل
اخلطب مثل ادلسموعة أك كالرسائل الكتب مثل ادلقركءة ادلصادر من القيم ىذه
كالدركسكغَتىا.كيفالثقافةاإلسالمية،علميعٌتعنايةبالغةبالقيمكاألخالؽاليت

 اصةيفىذاالعصر،أالكىوعلمالتصوؼ.ينبغيأفيتحلىادلسلمهبا،خ
منهَتهتصفيةالقلبكتطألنوـكجوىره،السإلالتصوؼيفحقيقةأمرهركحاك

 غَت عن كإخاهللرجاساتو كىجرال، الدنيا، كنبذ اجلسد، كٖترير لو، العبودية ص
العامل-أماالصوفيةيفرأممعركؼالكرخيُلذائذىا،كاخلشوعكالصمتكالتأمل.

 )ت ادلعركؼ ََِالصويف مهاف-ىػ( كجهاف الدنيا:لها يف إىل،الزىد كالنظر
التدينكعدـا إبراىيماسمأبوقكذىبِكتفاءبظاىرالتكاليفالشرعية.الحقيقة

األىواءكالبدعالتمسكبكتاباهللكالسنةكترؾىوأفمبدأالصوفيةإىلبنزلمدا

                                                              

 خولةُ كطار"، للطاىر بالدعاء يديو يرفع الطاىر الويل ركاية يف الصويف "الرمز كآخركف، الرسالة، شيباين
  ُٓـ(،صَُِٖمهيدم،جامعةالعريببن:)اجلزائر
 ُّنفسادلرجع ِ



 
 

ِ 

 

ادلعاذيرللخلقكادلداكمةعلىاألكرادكترؾارتكابكتعظيمحرماتادلشايخكإقامة
ّ.الرخصكالتأكيالت

رأ تقدـ لشلا إىلالباحث كنقلو القذارة من القلب بتطهَت يهتم التصوؼ أف
أنويعٌتّتوانبأكأبعادأثرلكالزىد،كالتوبة،كالشكركغَتىا. أما الطهارة.كما

يفالعديدمنموجودلكنو،فقطيفدائرةالصوفيةأفيوجديسإالالتصوؼفهول
األدبية أرأيضااألعماؿ ركاية إحداىا كغَتىا. القصَتة كالركايات الشعر ضمثل

النفاؽ.
ىذهالركايةكبعضاألبعادادلقصودة."أرضالنفاؽ"كقدكجدالباحثيفركاية

مليئةباألخالؽقصةشخصيةطموحةللغايةلتغيَتالنفاؽإىلشخصيةٖتكيعن
أكيلقببتاجرمغامرتوكبدايةلقاءهمعاجلدالعجوزتبدأالنبيلةادلوجودةيفبلده.

سلتلفةيفزللو،منهاالصربكالصدؽكاحلكمةقاألخالؽ.باعاجلدالعجوزمساحي
ك منافكغَتىا. اشًتل اجلدالرجل يقبلسلتلفة،ساحيقمذلك أف عليو كلكن

احلكايةيفركاية"أرضآخرحيتتومغارميف.مثاستمرالرجلبشركطاجلدالعجوز
ادلكالنفاؽ"، بارقة ساحقحاكؿأفيهدر قبلو آمالعلىاليتاكتسبها أفالبحار،

ركاية"أرضالنافق"النظريفإىلباحث.كىذامايدفعالبلدهمجيعالناسيفاجيرهب
ياةادلعاصرة.احلبادلشاهبةوانباجللوجود
 
 


                                                              

ّ كطار", الزكيللطاىر إىلمقامو يعود الويلالطاىر "إشتغاؿادلتخيلالصويفيفركاية مرادم، الرسالة مليكة
 ـ,ص.َُِِ)اجلزائريةالدديقراطيةالشعبية:جامعةالعريببنمهيدمأـالبواقي(,
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 مشكلة البحثب.  
بناءعلىماسبق،فإفادلشكلةاليتسيعاجلهاالباحثيفىذهالرسالةىيما

؟ىباعالسؽ"ليوسفاالصوفيةيفركاية"أرضالنفاألبعاد
 
 أغراض البحثج. 

ؽ"ليوسفاالصوفيةيفركاية"أرضالنفاألبعاددلعرفةمنأغراضىذاالبحث:
.يسباعال


 المصطلحات يمعاند. 

 الصوفيةاألبعاد .ُ
أما ك"الصوفية". "األبعاد" كلمتُت: من يتكوف كصفي تركيب الًتكيب ىذا

اتساعادلدل.كقالوا:إنولذكبعدأمذكرألعميق األبعادفجمع)بعد(،كمعناه
. ْكحـز

كأماالصوفيةفمنكلمة)الصوؼ(معناهالشعريغظىجلدالضأف،كديتازبدقتو
 كصوؼ ك٘توجو. علىكطولو يطفو احليواىن الصوؼ ىذا شكل على شيء البحر

كأشهر بالتصوؼ. كالعارؼ التصوؼ. طريقة يتبع من فهو )الصوىف( أما سطحو،
 ٓاألراءيفتسميتو:أنومسىبذلكألنويفضلليسالصوؼتقشفا.

 ركاية .ِ

                                                              

ِّص.ََِٖالقاىرة:مكتبةالشركؽالدكلية،معجمالوسيطكآخركف،إبراىيمأنيس ْ
 ِٗٓ  ص.ََِٖالقاىرة:مكتبةالشركؽالدكلية،معجمالوسيط،كآخركفإبراىيمأنيس ٓ



 
 

ْ 

 

من نوع األدبية.الركاية "ركاية"كاألنواع "ركلكلمة معناىا-مصدر يركم"،
كالركايةىيقصةنثريةطويلة،تشغلحيزازمانياكمكانيامعينا،ٔذكر".-لمح-"نقل

ٕتتضمنأطواراكشخصيات".
 أرضالنافق .ّ

يليفصىيركايةكتبهايوسفالسباعي،كسيأيتاحلديثعنهابشيءمنالتف
البابالثاين،إفشاءاهلل.

 دراسةىرمينيطيقية .ْ
التأكيل،كىوعبارةعننظريةتفسَتادلعاينأكفنعلمالتأكيلأكةاذلرمنيوطيق

"ىرمس"يوناينادلنشأ،كىومأخوذمنكلمةالحصطإلكىذاا .فلسفةتفسَتادلعاين
ا تعٍت اليتٌ إللو يف جاء حيث األالرسوؿ، أف اليونانية "ىرمس"ساطَت كاف  ىذا

ركيؤكؿرسائلا كبالتايلكافصلةةاليتعادةماتكوفغامضةكمبهمة،آلذليفس 
حينهابصددةوتكعاملالناسوت.كبذلك،كانتاذلرمنيوطيقالىكصلبُتعاملال

ٖ.قةبُتالنصوصكالباحثُتعنفهمهاالتقوًنالع

 السابقة اتالدراس ه. 

النافق"للكاتبيوسفضالباحثُتٖتليالنْتثيانحوؿركاية"أرمنأجرلعدد
:ي.منبينهمسباعال

                                                              

ّٕٗصََُِالقاىرة:ادلكتبةالوقفية،معجماللغةالعربيةادلعاصرةأمحدسلتارعمر، ٔ
 ْٔٗنفسادلرجعصٕ
 ُـصَُِٕ الشيخزلمدحسُتسلتارم"ٖتليلمبايناذلرمنيوطيقياعندشاليرماخر"، ٗ

 



 
 

ٓ 

 

ؽ"يفاالنفضيفركايةأرالؽاألخةمأزبعنواف"رسالتوزلمدأنورفردكسيف.ُ
ادلهمةناقشةادل.ككافزلورََِِجامعةموالنامالكإبراىيمالدكلةاإلسالميةعاـ

البحثىوشكلاالضلرافاتاألخالقيةيفركايةأر نظرإديانويلبالنافقضيفىذا
كانط.

نافق"يفجامعةلاضبعنواف"السجعيفركايةأررسالتوترمركفيداالفياينيف.ِ
يفىذاالبحثىوشكلاحملتولادلهمةناقشةادل.ككافزلورَُِٕمبلعاـأسناف

ؽ".منهجالبالجيةكخاصةنظريةالشعراليتىيارضالنفأالشعرمالوارديفركاية"
جزءمنعلمالبديع.

انبالصوفيةيفاألعماؿاألدبيةاألخرلكىناؾدراساتأخرلهتتمبإظهاراجلو
بعنوافمناسبها:

تافالبحثهىتماـيفىذإلايفركاية"الويلالطاىر".كمثَتةة"الرمزالصوفي.ُ
ىوأفحياكؿالباحثاإلجابةعلىاألسرارالصوفيةيفركايةالوايلباستخداـمنهج
يفسرد ادلستخدمة كادلعاين األنواع كأبرز ، الصوفية الرموز شكل لدراسة التصوؼ

السرداالو يف الرموز استخداـ أثر كمعرفة التسوؿ مع األيدم رفع يف الطاىر يل
.جلمالياتالنص

ركايةفيةيفوبعنواف"النزعةالصرسالتهمابعداشعيشةيفشريفسلمىك.ِ
ا لفت الدراسة ىذه الغطاف" جلماؿ ادلدينة استعماؿللإلشطو لطريقة ادلؤلف نتباه

نظريةالصوفيةيفدراستوالباحث.كْتثعنبدايةظهورالرمزالصويفيفأعماؿ
للصوفيةيف لغيتاين"أكماامؤلفاتومجاؿالغيطاينكمدلادلصطلحاتاالستبدادية

استثمرهيفالقاموسالصويف.
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 وطرقو والمصادر و. منهج البحث
 البحث ادلعلومات ستمراراتعٍتكلمة مجع عملية خالؿ من هبدؼ البحث
منهجالبحثادلستخدـك.ٗرلموعةالتحقيق تطويرالتحقيقأك ٖتسُتأكتعديلأك

َُهباادلبحوثوفعنطريقاألكصاؼ.يفىذاالبحثىومنهجكصفينوعياليتدير
وحصولتمفيةالركايىذهمصادربياناتالبحثيفشكلاالقتباساتالواردةيفأما

.الكتباليتتتعلقبالتصوؼمنالبياناتادلأخوذةمن
ك ادلكتبية الدراسة من البحث فيهااليتىذا كتبتوجد من كالظواىر الوقائع

ركايةأرضالنفاؽالبياناتادلوجودةيفادلكتبةيعٍتكتقرير،كيبدأىذاالبحثّتمع
نظريةالصوفية.كالركايةاليتاستخدمهافهمالباحثيكسَتتوحىت



 






 

                                                              
9 Nana Darna, Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian yang Tepat Bagi Penelitian Bidang 

Ilmu Manajemen”, Jurnal ekonologi Ilmu Manajemen, Vol. 5,  No. 1,  2018, hal 288 
10 Aditya Noorman Yudhawardhana, “Neo-Sufisme Dalam Kumpulan Puisi  Aku Manusia 

Karya Ahmad Mustafa Bisri”, Thesis, (Uiversitas Muhammadiyah Malang, 2019), hal 7 



 
 

ٕ 

 

 يالباب الثان
 السباعي ترجمة يوسف

 
  مولده ونشأتو . أ

،ُُٕٗيونيوعاـُٕكلديوسفزلمدزلمدعبدالوىابالسباعييف ـ
زلباألكالدهيوسفكزلمودكأمحد.حىتحصليوسفالسباعي"ككافأبوه"زلمد

الثانويةعاـعلىالبكالوريا ـ.يفمدرسةُّٓٗالقسمالعلميمنمدرسةشربا
الثانويةكافجييدالرسمكبدأيعدرللةيكتبهاكيرمسهاكٖتولتاجمللةإىلزللة شربا

التل ٔتجلة ادلدرسة إدارة أعجبت أف بعد السباعيللمدرسة زلمد يوسف ميذ
الثانوية(كنشرهباأكؿقصةيكتبهابعنوافكأصبحتتصدرباسم)رللةمدرسةشربا

أعادنشرىافيماكعامإُـككافعمرهُّْٗ)فوؽاألنواء(عاـ إلعجابوهبا
ـ.كأماقصتوالثانيةبعنواف)تبتيدأُْٗبعديفرلموعتوالقصصية)أطياؼ(

شرىالو"أمحدالصاكمزلمد"يفاجمللةاليتكافيصدرىاباسمأيبذلبكتب(ن



 
 

ٖ 

 

ـإىلجانبأمساءالدكتورطوحسُتكغَتهمناألمساءالكبَتةُّٓٗليت(عاـ)رل
ك اجليب(ُْٓٗعاـ مسامرات )رللة سبت يـو كل مصر يف تصدر كانت ـ

عم " اليتكانتترصاحبها اجليب( صاحب)دار أمُت" أيضاعبدالعزيز صدر
ُُ.ركاياتاجليب

.كتزكجيوسفابنة"طوالسابعي"الوزيريففًتةمنحياتوككافقريبامنعمو
عمو"طو"كرزؽمنهابإبنتو"يبسو"كابنوإمساعيل.ككافيلتحقبالفنوفاجلميلة

سنةقبلأينقدـأكراقولإللتحاؽبالكليةاحلربية،ٗترجالسباعييفالكليةاحلربيةيف
ذلكاحلُتتويلالعديدمنادلناصبمنهاالتدريسيفالكليةاحلربية.ذـ.منُّٕٗ
ـعملبالتدريسيفالكليةاحلربيةبسالحالفرساف،كأصبحمدرساَُْٗيفعاـ

ـُْٗٗـ،مثاختَتمديراللمتحفاحلريبعاـُّْٗعاـللتاريخالعسكرمهبا
ةعميد.كتدرجيفادلناصبحىتكصلإىلرتب

ـ،كرئيسمؤسسةاألىراـُّٕٗأديبمصرمشغلمنصبكزيرالثقافةسنة 
خرىاالعمرآرلموعةقصصيةكأصدرعشراتالركاياتِِكنقيبالصحفيُت.قدـ

كعدداكبَتإُّٗـ.ناؿجائزةالدكلةالتقديريةيفاآلدابسنةُّٕٗحلظةسنة
كافمنطرازخاصكسياسياعلىدرجةعاليةمناألكمسة.مليكنأديباعاديا،بل

الرسالةاجلديدةكآخرساعة.مناحلنكةكالذكاء رأسٖتريرعددمناجملالتمنها
كادلصوركجريدةاألىراـ.

دكر لألدب بأف مؤمنا يوسف فلسفة للتمهيدكاف سلتلفكبَت يف للسالـ
منبُتمناصبواليتالعصور،كمليكتبمنخالؿنظريةفنيةأكسياسيةكلوخَت
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ديسربُِ،المصري اليوميوسفالسباعيرحلةإبداعبدأتمن)سربا(كانتهتيف)قربص("، 
 .ُْ،صَُِِ
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توالىاكبُتاإلبداعاألديبألختارالكتابةكمافعلطواؿحياتو.مجعبُتالنشاط
العسكرمكالنشاطاألديب.ككافعلىحدتعبَتالدكتورزلمدمندكرمليقبعيفبرج
عاجيكإمنانزؿإىلالسوؽ.ملتكنلو)شلة(ثنائيةأكثالثيةكماكافعليواحلاؿ

كالده،كانتىناؾثالثية)زلمدالسباعيكعباسحافظكحسُتشفيقعلى أياـ
ادلصرم(.كىذهاستمرتألهناملتتعرضلصراعاتفيمابينهم،كثالثية)عبدالرمحن

القادر عبد كإبراىيم بفعلشكرم، ٘تزقت كىذه العقاد(، زلمود كعباس ادلازين،
مبارؾ(كىذه٘تزقتكبقيمنهایكکفياخلالفات.كثالثية)طوحسُتكأمحدض

كعاد معارؾ. لو كانت السباعي يوسف اف نقوؿ أف الصعب كمن حسُت. طو
كيف الزكبعة. أثار الذم العضو ىذا لتطرد اإلجتماع إىل الوفود كعادت يوسف

ـ.كافاإلجتماعيفُّٕٗإجتماعالكتاباآلسيويُتاإلفريقيُتيفسبتمربعاـ
السوفييتكحوالواعزلوفطرحالثقةبنفسوكفازبأغلبيةساحقة.مل)أدلاآتا(يفاإلٖتاد

يكنيفرضادلعارؾعلىاآلخرين.كافيسبحيفاحلياةكمايسبح)سبعالبحر(على
يفعاملالبحرالواسعادلئبالقصصكاألساطَتكعجائبطناحيحدتعبَتطاىرال

ُِف.احليوافكصراعالطبيعةلإلنسا
أغتيلويفقربص ـعنعمرناىزالستوفُٖٕٗفربايرعاـُٖيفصباحيـو

عاماأثناءقرائتوإحدلاجملالتبعدحضورهمؤ٘تراآسيوياأفريقيابإحدلالفنادؽ
ىناؾ.قتلورجالفيفعمليةأثرتعلىالعالقاتادلصريةالقربصيةكأدتٔتصرلقطع

خاصةباذلبوطيفمطارعالقاهتامعقربصكذلكبعدقياـكحدةعسكريةمصرية
حيثاحتجز السلطاتالقربصية، الدكيلللقبضعلىالقاتلُتدكفإعالـ الرنكا

منأعضاءالوفودادلشاركُتيفمؤ٘ترالتضامنكرىائنالقاتالفبعداغتيالوضلوثالثُت
                                                              

12 ، َُِِديسمربُِيوسفالسباعيرحلةإبداعبدأتمن)سربا(كانتهتيف)قربص(،ادلصرماليـو



 
 

َُ 

 

كاحتجزكىميفكافيتَتياالفندؽمهددينباستخداـالقنابلاليدكيةيفقتلالرىائنما
تستجبالسلطاتالقربصيةلطلبهمابنقلهماجواإىلخارجالبالد،كاستجابتمل

طراز من قربصية طائرة على إقالعهما كتقرر القاتلُت لطلب القربصية  السلطات

للسفرخارجقربصمنمطارالرنكا،كدارتمعركةبُتالقوةاخلاصةادلصريةكاجليش
الق من أفراد عدة مقتل إىل أدت الطرفُت.القربصي، من العديد كجرح ادلصرية وة

ُّ.كأهتمتالحقامنظمةأبونضاؿباجلردية

  لو السباعي يوسف السينماِِكأعماؿ يف بعضها قدمت قصصية رلموعة
كمنهمنائبعزرائيل أمةضحكتُْٕٗكالتليفزيوف، كأرضالنفاؽُْٖٗكيا

رتيبةَُٓٗكإينراحلةُْٗٗ كبُتأبوالريشُِٓٗكالسقاماتُُٓٗكأـ
ناميش َُٓٗكجنينة كآخركف زعرب ُِٓٗكالشيخ ليل يا ُّٓٗكفديتك

ُٔٓٗكطريقالعودةُْٓٗاألطالؿكردقليبكبُتُّٓٗكالبحثعنجسد
 َُٔٗكنادية الدموع ُِٔٗكجفت آخر لو الزمنُّٔٗكليل من كأقول
ىشفتيوكانتسامةعلَُٕٗكلستكحدؾُٗٔٗكضلنالنزرعالشوؾُٓٔٗ
رسكالعُُٕٗ ُّٕٗحلظة كأثنتإُْٗكأطياؼ امرأة كخباياُْٖٗعشرة

 ُْٖٗالصدكر رجال عشر ُْٗٗكاثنا اذلول موكب العاملُْٗٗكيف كمن
ُْ.َُٓٗكمبكىالعشاؽَُٓٗكىذهالنفوسُْٗٗاجملهوؿ
 


                                                              
ُّ  َُِِديسمربِّيوسفالسباعيرحلةإبداعبدأتمن)سربا(كانتهتيف)قربص(،ادلصرماليـو
ُْ  َُِِديسمربِْيوسفالسباعيرحلةإبداعبدأتمن)سربا(كانتهتيف)قربص(،ادلصرماليـو
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51أعمالو األدبية .ب
 سنة اإلصدار النوع العنوان

 ُْٕٗ ركاية نائبعزرائيل

 ُْٗٗ ركاية النفاؽأرض

 َُٓٗ ركاية إينراحلة

 ُِٓٗ ركاية بُتاألطالؿ

 ُِٓٗ ركاية السقامات

 ُّٓٗ ركاية البحثعنجسد

 ُّٓٗ ركاية فديتكيلليلى

 ُٔٓٗ ركاية طريقالعودة

 َُٕٗ ركاية لستكحدؾ

 ُُٕٗ ركاية ابتسامةعلىشفتيو

 ُّٓٗ ركايةيفجزاين ردقلىب

 َُٔٗ ركايةيفجزأين نادية

 َُٖٔ ركايةيفجزأين جفتالدموع

 ُْٔٗ ركايةيفجزأين ليللوآخر

 ُٗٔٗ ركايةيفجزأين ضلنالنزرعالشوؾ

 ُْٖٗ قصصقصَتة اثنتاعشرةامرأة

 ُْٖٗ قصصقصَتة خباياالصدكر

                                                              

ّأرضالنفاؽص ُٓ



 
 

ُِ 

 

 ُْٖٗ قصصقصَتة ياأمةضحكت

 ُْٗٗ قصصفصَتة اثناعشررجال

 ُْٗٗ قصصقصَتة يفموكباذلول

 ُْٗٗ قصصقصَتة منالعاملاجملهوؿ

 َُٓٗ قصصقصَتة ىذهالنفوس

 َُٓٗ قصصقصَتة مبكىالعشاؽ

 َُٓٗ قصصقصَتة بُتأبوالريشكجنينةناميش

 ُُٓٗ قصصقصَتة أغنيات

 ُُٓٗ قصصقصَتة ىذاىواحلب

 ُُٓٗ قصصقصَتة صورطبقاألصل

 ُِٓٗ قصصقصَتة مساراللياىل

 ُِٓٗ قصصقصَتة الشيخزعرب

 ُِٓٗ قصصقصَتة نفحةمناإلدياف

 ُّٓٗ قصصقصَتة ستنساءكسترجاؿ

 ُّٓٗ قصصقصَتة ىذهاحلياة

 ُّٓٗ قصصقصَتة ليلةمخر

 ُٓٓٗ قصصقصَتة مهسةعابرة

 ُٕٓٗ مقاالت أياـ٘تر

 ُٖٓٗ مقاالت منحياتى

 ُٗٓٗ مقاالت لطماتكلثمات

 ُُٔٗ مقاالت أياـمشرقة
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 ُُٔٗ مقاالت أياـكذكريات

 ُِٔٗ مقاالت أياـمنعمرل

 َُٕٗ مقاالت منكراءالغنيم

 ُُٕٗ مقاالت أياـعبدالناصر

 
 .ترمجةقصَتةعنيوسفالسباعىكمايتعلقبومنمولدهحىتكفاتةىكذا
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 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 
يتناكؿالباحثيفىذاالبابمبحثُتاثنُتمها:التصوؼكاذلرمينوطيقية

 التصوف أ.
 صوفمفهوم الت .5
لبسىوالتصوؼ على للداللة "صوؼ" من اخلماسيادلصوغ الفعل مصدر

الصوؼ،كمنمثكافادلتجردحلياةالصوفيةيسمىيفاإلسالـصوفيا.كينبغيرفض
ماعداذلكمناألقواؿاليتقاؿهباالقدماءكاحملدثُتيفأصلالكلمة،كقوذلمإف

كان النساؾ من فرؽ كىم الصوفية" "أىل إىل نسبة دكةالصوفية فوؽ جيلسوف و
يف ادلسلمُت صفوؼ من األكؿ الصف من أهنم أك النيب، لعهد بادلدينة ادلسجد
كىي "الصوفانة" إيل نسبوا أهنم أك بدكية، قبيلة كىي صوفة، بٍت من أك الصالة،
من مشتق اللفظ أف أك عليو، النابتة الشعرات كىي القفاء" "صوفة إىل أك بقلة،

ُٔصلصفا."صويف"مطاكعصايفكاأل
يقوؿابنخلدكفيفمقدمتوكأغلبالتعار يفاستفرتعلىأفالتصوؼكما

كاصلالتصوؼالعكوؼعلىالعبادةكاإلنقطاعإىلاهللتعاىلكاألعراضعنزخرؼ

                                                              

،صـُْٖٗ، دارالكتاباللبناينمكتبةادلدرسة، لبنان: "التصوف"ماسيتينوفكمصطفىعبدالرزاؽ، ُٔ
ُِ 
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لديناكزينتها،كالزىدفيمايقبلعليواجلمهورمنلذةكماؿكجاه،كاإلنفرادعناخللق
ُٕيفاخللوةكالعبادة.

بعضأراءالباحثُتيدافعأفالصوفيةيأسسمناإلسالـ.كمنهممنيقوؿأف
الشعورك با كيعرؼبدعالتصوؼمتعلقا ادلصادر. يؤخذمنأخر الصوفية منشأة
لفرحكاحلزفك با الوجداف,كمشبوتصريفاتوكاإلنفعاالت,كالنفسالذممصيبا

ك كالتعب جملاىدة با يتأثر حيت البغض ك متفقةاحلب إضلرافتها صار ك اإلجهاد
األمم ٔتنقدإضلرؼمن منحرفتو احلديثمتشبو ألمة بالسبب.كتكوفاإلضلرافات

ُٖالسابقة.
تصوفنشأة ال .ِ

لقدتنوعتآراءالباحثُتيفمنشأه،كذلكمنجهةسببكجػوده،كانتشػاره،
فبعضمنيدافععنكتشابواألفكارٔتاقبلومناألديافادلنحرفةكادلذاىباجلاىلية،

متلقى كأنو إسالمي، مصدره أف على يصر رسولوالتصػوؼ كسنة ااهلل كتاب من
ُٗصلىااهللعليوكسلمكالمصدرلوغَتمها

كيزعمبعضىؤالءأفبدايةالتصوؼىومعنزكؿجربيلبالوحيإىلالنيبصػلى
ؿصويف!!كبعضهمااهللعليوكسلم،كبعضهمجيعلالنيبصلىااهللعليوكسلمأك

النفرالذينأرادأحدىمأال جيعػلبدايػةالتصوؼعندبعضالصحابة،كأفالثالثة

                                                              

النزعةالصوفيةيفركاية"شطحادلدينة"جلماؿالغيطاين"،الرسالة، بعداشعيشة،" شريفسلمىك ُٕ
ُِـ(،صَُِٖبوضياؼادلسيلة.بسكرةجامعةزلمد :)اجلزائريةالدديقراطيةالشعبية

مضموناتالتصوؼيفالركايةحيابنيقظافالبنطفيل"،الرسالة،)جامعة مصباحالدينحسن،" ُٖ
ُُـ(،صَُِٔموالنامالكإبراىيمالإلسالميةحلكوميةماالنح،

الثاين"،الكويت:ككالةادلطبوعات،"تارخالتصوؼاإلسالميمنالبدايةحىتهنايةالقرفعبدالرمحنبدكم 19
ْْصُٕٓٗ
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من الصحابة كبار يعد من كمنهم يفطر، أال كالثالث يناـ، أال كاآلخر ، يتزكج
.الصوفيةكأيببكركعمركعثمافرضيااهللعنهم

لوؾالرسوؿصػلىااهللكمنهممنيقوؿإفالتصوؼاٗتذاألساساألكؿمنس
كالزىدكالتقشف علىأنفسهمبالعبادة الذينأخذكا عليػوكسلم،كبعضالصحابة

مكضعواالبذكراألكىلاليتانبثقتمنهاركحةاحلياةالركحية،هنكرلاىدةالنفس،أمأ
َِمثمنتكآتتأكلهايفحياةالتابعُتكمنتالىم
ا صلى الرسوؿ أحواؿ : الزعم ىذا ااهللفعلى رضي كالصحابة كسلم عليو اهلل

أكلئك جاء حىت األمة يف كادلقامات األحواؿ تنضج كمل ! أكلها تؤت مل عنػهم
يف ككلىذازلاكالتيائسةلتصحيحىذااالٕتاهالذماليشك ! اخللوؼادلنحرفوف

.سلالفاتوكبدعوكشطحاتو
،كأفلوعدةكمنالباحثُتمنيقوؿإفمصدرالتصوؼدخيلعلىاإلسالـ

ما لو الرأم كىذا ادلصادر ىذه أنواع عن احلديث كسيأيت منحرفة أجنبية مصػادر
 . مهتيؤيدهمنكاقعالصوفية،كمنأقواؿكبارىمككلما

 كىوأفبدعالتصوؼكاضلرافاتومتعلقةيفاألصل،كلكنينبغيمعرفةأمرمهم
متشا كاحدة اإلنسانية كالنفس كالوجداف، التصػرفاتهببالشعور جهة من ة

 كتتأثر كالبغض كاحلب كاحلزف الفرح يصيبها النفوس كسائر ىػدةباجملاكاالنفعػاالت،
كاضلرافا كاإلجهػاد منهتكالتعػب عجب فال كحينئذ السبب يف متفقة تكوف تكاد ا

. تشابومنحرفةالصوفيةمنىذهاألمةٔتناضلرؼمناألممالسابقة
كقدقاؿاهللعزكجل:

                                                              
صيفالعصراحلديث"،مصر:دارالدعوةاإلسكندرية،التصوؼكاالٕتاهالسلفي"زلمدمصطفىحلمي 20
ُٓ . 
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آيىةه تىٍأتًينىا اللَّويأىٍك ييكىل مينىا لىٍوالى يػىٍعلىميوفى الى الًَّذينى ًمٍنۗ  كىقىاؿى الًَّذينى قىاؿى ًلكى كىذىَٰ
ييوًقنيوفىۗ  تىشىابػىهىٍتقػيليوبػيهيٍمۗ  قػىٍبًلًهٍمًمٍثلىقػىٍوذلًًٍم  البقرة :ُُٖ)قىٍدبػىيػَّنَّااآٍليىاًتلًقىٍوـو

كقاؿاهللتعاىلعنتكذيبالكفارللرسوؿ:
(ّٓ:الذاريات)بىٍلىيٍمقػىٍوـهطىاغيوفىۗ  أىتػىوىاصىٍواًبًو

ملتعاًفبالوحيادلًتؿاضلرفتإىلأنواعمن يفالنفوسإذا فاألمراضالكامنة
الباطل،كاستحسنتالعقوؿالناقصةاألعماؿاجلاىليةباإلضافةإىلتزيُتالشيطاف

ألىلوكذلذإتدأفالثالثةالنفرالذينيفعهدالنيبصلىااهللعليوكسلمدلٌاذلك
ىذا يف فوقعوا ادلباحات عن كباالمتناع العبادة يف أنفسػهم على يشددكا أف مهوا

ىذا،اخلطأ كأبطل ادلنرب، على الناس كخطػب كسلم عليو ااهلل صلى النيب قاـ
احملمديةُِ،االضلراؼيفبدايتو ادللة كزلاسػنىذه الشريعة ىذه مساحة لتعلماألمة

.لالدنيامه كفضائلهافهيتزكيالنفوسكتصلحالدينكال
إذاعلمىذافيقاؿ:إفكوفالتصوؼنشأبسببمؤثراتخارجيةفقط،كأف 

حدثت أنو األقرب ك ادلبالغة، من شيء فيو : عنهم تلقى األمر أكؿ أحدثو مػن
 بسبببدايتو األمر كزاد تطورت مث التابعُت، عصر يف العباد بعض من باضلرافات

،االلتقاءبُتبعضالعبادكبعػضالرىبافكضالؿفارسكاذلندكغَتذلكمنادلؤثرات
. فاجتمعفيواألمراف

فاألديافكادلللالسابقةذلاأثريفإذكاءاالضلرافاتكزيادتوكتأصيلويفالقلوب.
ادلؤثراتيكادالباحثيقطعبأفذلاأثرانعظيمانيفإحداثبعضالبدعكبعضىذه

ِِ.فمثالبدعةاالٖتادكاحللوؿليستإالنتيجةدلؤثراتفلسفيةكفارسيةكبوذية

                                                              
.44، ص  2010أحمد بن عثمان المزيد "أفضل وسيلة للتعريف على رسول هللا محمد من خالل أقوال"  دون المكان .21

ّٓ،صََُِ،،دون المكان "نشأة بدع الصوفية"فهدبنسليمافالفهيد، ِِ
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  األبعاد الصوفية .3
أفأألبعادىيالقيمةاليتتوجدمنمقاماتكماذكرالباحثيفبابالثاين

الصوفيةيفالركايةأرضالنفاؽ.فأماادلقاـىوآلةاليتدائمةيستطيعادلرءأفيبلغ
منهادرجةمعنويةجهدا،كادلقاماتىيادلراحلادلوصلالسالكإليهاعلىالدرب

ما،ىذاالنظرمأيضاالزىدكاألخالؽ،كالرجاءمنوألداءكلالفركضمقاماأداءتا
السالكأفيًتؾمقامادكفأفيؤدمكلمقتضياتو،كاألحواؿاليتتأتيوسوؼ حـر

أفتتغَتطبقاللمقاماتاليتيعيشها.
ذلذهادلقاماتذلاثالثتقسيماتادلختلفوىي:

قاؿذكفالنوف:
قاماتالثالثةاإلديافكاخلوؼكالطاعةكالرجاءكاحملبةكاألملكالتوكل،كقيلإفادل

األخَتةمسيتالتحَتمثاإلفتقارمثاإلتصاؿ.
كمعاصرهالشابحيِتبنمعاذيعددادلقاماتىفتسلسلقريبمنالشكلالعاـ

ادلتعارؼعليوكمايلى:
التوبةمثالزىدمثالرضامثاخلوؼمثالشوؽمثاحملبةمثادلعرفة.

كماسردسهلالتسًتمالذمكافيصغرحيِتبنمعاذبعدةسنواتتسلسل
 ادلقاماتكمايلي:

كادلعرفة كالتفكر كالشباب كاخللوة كالعفو كالتوبة اهلل إىل كالتوجة النداء إجابة
ِّكالكالـكاإلصطفاءكالصحبة.



                                                              

.ُُٓ،صـََِٔ، منشورات الجمل"األبعاد الصوفية في اإلسالم وتاريخ التصوف"،آنامارممشيل ِّ
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 وما تتعلق بها الهرمينيوطقية .ب
  مفهوم الهرمينيوطقية. 5

تعٌتبقواعدفنالتفسَتكفهمالنصوصيففقواليتاذلرمينيوطيقيةىيادلدرسة
للداللة الدراسات يف ىرمنيوطقيا مصطلح كيستخدـ األديب كالنقد كاالىوت للغة
علىدراسةكتفسَتالنصوصالدينيةكالدنيويةكيفالفلسفةىيادلبدأادلثايلالذممن

ية)كرٔتاأيضااحلقائقالطبيعية(رموزاأكنصوصاخاللوتكوففيواحلقائقاالجتماع
ِْكاليتبدكرىاجيبأفيتمتفسَتىابدالمنكصفها.

لإللواليتتعٍتا»ىرمس«يوناينادلنشأ،كىومأخوذمنكلمةالحصطإلكىذاا
كيؤكؿرسائلريفسفىذاكاً"ىرمس"أفةطَتاليونانيألساالرسوؿ،حيثجاءيفا

ىوتالدةماتكوفغامضةكمبهمة،كبالتايلكافصلةكصلبُتعاملالةاليتعاآلذلا
قةبُتالنصوصالكعاملالناسوت.كبذلك،كانتاذلرمنيوطيقاحينهابصددتقوًنالع

،يفرلاؿتفسَتالنصوصاكافأكىؿطرحدلسألةاذلرمنيوطيق.ككالباحثُتعنفهمها
،تاليتهتدؼإىلفهمادلرادمنالنصوصالأميفاجملا بناءعلىي أمفهمالنصن

توسعتدائرةمفهومهالتشملكلمالومعٌتكيقبلالتفسَت القصدادلندؾفيو،مثٌ
 ِٓ.كالتأكيل
 
 
                                                              

.ٕص،ـَُِٖ،دكفادلكاف،"الهرمينيطقيا"أمحدصالحالقزكيٍت، ِْ


ع.ُِس."،مباني الهرمينيوطيقا عند شاليرماخر""تحليل الشيخزلمدحسُتسلتارم،ِٓ

.ُص،ـَُِّٕٔ




 
 

َِ 

 

 ميدان النظرية الهرمينيوطقية. 7
يجتماعاكيفيةتفسَتنصكالسيكيأككاقعىي ميدافالنظريةاذلرمينيوطقية

علىشلتلكاتالليفادلاضي ٘تامنا الذينيعيشوفيفزمافكمكافناسيكوفغريبنا
التأكيليةةسلتلفكعادة األنشطة إف لذلك مواضيع. بثالثة يتعلق فيما ثالثية تكوف

تشملادلوضوعاتالثالثةادلشارإليهاعاملالنصكعاملادلؤلفكعامل .ادلتعلقةدائما
.كافدكامةخاصةهباكتدعمبعضهاالبعضيففهمالنصكلكلمنهانقطةئالقار

سلتلفة. أقساـ ستة إىل تنقسم ىي احلديث عصر ىذا يف اذلرمينيوطقية علم رلاؿ
 أساسمنهجالعلـو اللغة، فهم عامية، اللغة فقو منهجية التفسَتية، النظرية منهم:

إما التأكيل نظاـ الوجود، فهم ك الوجود ظاىرة recollectif  اإلنسانية،  أك
iconoclastic.ِٔ 

 امراحل تطور علم الهرمنيوطيق .3
ا مراحلها يف اذلرمنيوطيقا كتتوخىألكانت الدينية، النصوص إىل ناظرة كىل

قهاالالكشفعماكراءالنصوصادلقدسةمنادلعاينادلبهمة.مثجرلالتوسعيفإط
العلممنحىذلا.دبية،كأمثاألعممنالدينية،كاأللتشملالنصوصا كقدسلكىذا

ش مع الآخر حوؿ(،Schleiermacher)يرماخر اذلرمنيوطيقية مباحثو ٘تركز بسبب
جديدا طريقا فتح حيث الفهم، آراؤهلألظاىرة كأصبحت القادمة، جياؿ

،خرينآلاذلرمنيوطيقيةٔتنزلةاحملرضكادلنطلقلطرحمباحثجديدةمنقبلادلفكرينا
امَت.نظَت:ىايدغر،كغاد

                                                              

،)جامعةالرسالةمضموناتالتصوؼيفالركايةحيابنيقظافالبنطفيل"، مصباحالدينحسن،" ِٔ
ُٖـ(،صَُِٔموالنامالكإبراىيمالإلسالميةحلكوميةماالنح،

  



 
 

ُِ 

 

اذلرمنيوطيق علم بو مر الذم التارخيي ادلنحى تقسيم ديكن ثةكعليو ثالإىل
ىي:مراحل
  methodologyادلنهجية()مرحلة ما. أك بػ عليو مرحلة"يصطلح

."الكالسيكيةةاذلرمنيوطيق
 مرحلةنظريةادلعرفةepistemology))اذلرمنيوطيق"أكمايسمىبػ ةمرحلةٌ

. "الركمانسيةأكالركمانطيقية
  الوجود"مرحلة  Ontology "علم يسمىبػ ما اذلرمنيوطيق:أك ٌةمرحلة

 .الفلسفية
 
 
 
 
 
 










 
 

ِِ 

 

 الباب الرابع
 األبعاد الصوفية في رواية أرض النفاق

 
 لمحة عامة عن الرواية و ملخص عن رواية أرض النفاق . أ

قصةشخصيةطموحةللغايةلتغيَتالنفاؽإىلشخصيةأرضالنفاؽٖتكيركاية
مليئةباألخالؽالنبيلةادلوجودةيفبالده.منذبدايةمغامرتوكبدايةلقاءهمعاجلد

يف العجوز سلتلفة مساحيقشجاعة العجوز باعاجلد األخالقي. يالقببتاجر أك
ك الكثَت. كغَتىا كاحلكمة كالصدؽ الصرب منها ازللو، الرجل بدنوإف من شًتل

الرجل استمر مث العجوز. اجلد بشركط يقبل أف عليو كلكن الشجاعة مساحيق
اآلخر حيت ككصلو اسلوقت مغارمتو مركر بارقة،مع يهدر أف حاكؿ النهاية كيف

الشجاعةعلىْتارمفتوحةليأملأفجيربمجيعالناسيفبلدهمسحوؽالشجاعة
اليتاكتسبهاقبلو.

سببكتابةىذهالرسالةىي:كأما
ذلذاالسبباألكؿيفبلدالنفاؽ.منافقايفأفيكوفلشاباألكؿ:عدـإرادةا

يبُتأفيوسفلومبادئاحلياتنفسو،ككافمبادئوىوعدـأداءالنفاؽكمنفيقيف
  علىعاداتالذمككجدشكلالنفاؽبلده. ا تأثَتسليبكبَتجدن لو يفالدكلة
أفأكوفادلنافقاألكؿيفمنطقةادلنافق.الأريدالأريدكماقاؿلو:"احمليط.اجملتمع

الأريدكأفأدعياحملظوراتاليتحيظرىااآلخركف،بينماأفعلبنفسيماأحرموأ
علىالرغممنأنٍتنسيتنفسي. صاحلُت، بدالنمنأفأمنعهممنأفيكونوا

لعمالبسالنفاؽيفمنطقةنفاؽ،حىتأبدكخيؿمنذلك،أريدأفأجعلنفسيأك
".ادلتغطرسةكاألنانيةكنتكما



 
 

ِّ 

 

إماالقصدلسببالثاينىوِٕحياتو. ألحًتاـيفآخرا:خشاعلىعدـالثاىن
بالتحدم.أ مليئة حياتو هناية من خاؼ "نو لو: قاؿ نفسيكما أحًـت أف أردت

ك عندما تاحيانت نفسي. أخوؼ منما ادلوت. بعد إال اآلخركف حيًتمٍت مل إذا
اتفوقناللناسالذينمازالواعلىالأمةٖتبادلوتى.أنناناحيةأخرل، احلياةنرلأبدن

زلت ما بينما العامل، ىذا يف شيء كل أريد األرض. أحشاء يف دفنهم يتم حىت
 كالتاريخ كالذاكرة اخللود أما ْتاجيلىيفوقها. تنيتست يفعندما عظامي هار

األرضكدفنجسدميفقرب.الأحتاجإىلتقديراآلخرينعندماأكوفبُتاجلثث.
ماقنوعاحينمايفاآلخرة.قلعٍتكنتلستْتاجةإىلأفيقوؿأحدامسيعندما

".زلتبينكممجيعنا.قلإنٍتكاتبعظيمكقومكشعيب.قلإنٍتعبقرمذكيكرائع

 لصوفية في رواية أرض النفاقالتحليل عن األبعاد ا . ب

يفركايةةوجودادلالصوفيةقيمةىيااتضحيفالبابالثالثكماألبعادالصوفية
أرضالنفاؽ"ركايةيفىنامقاماتالصوفيةادلوجودةدرسالباحثيسك.أرضالنفاؽ

 كالتواضع.الزىد،كالتوكل،كالذكر،كالتوبة،كالقناعة،كالصرب،كالرضا،كالشكر،كىي
)سالك(.يتجوؿُتأنفسهمٔتتجوليلقبعادةالصوفيوفأكأتباعالصوفيةكاف

 فحاالالصوفيوف منٓتحاال )الطريقة( شلارستهم يف )مقامات( معينة مراحل الؿ
أجلٖتقيقىدؼاالٖتادمعاحلقاحلقيقي،كىواهلل)فنايفاحلق(.كىذاماجيعل

ليس الصوفية شلارسة أفتوجدسهلأنو بلالبد لعيش، إىلالنضاؿاجلاد حاجة
كانت الصوفية كاإلصلازات التجارب أف ذلك، عن النظر بصرؼ الصوفية. تعاليم

                                                              

ِٕ سيكولوجية"، ٖتليلية دراسة السباعي ليوسف النفاؽ أرض ركاية يف "أنا راشد، خليل الرسالة زلمد
ُّـ،ص.َُِٖبراىيم( جامعةموالنامالكإ)



 
 

ِْ 

 

ِٖسلتلفة. بعض فيها كجد انو النفاؽ أرض ركاية الباحث قرء كما أبعادكىذه
الصوفيةادلختلفةاليتسوؼيتناكذلايفىذاالبابالرابعمنها:

 التوبة.ُ
التوبةىيالرجوعاإلختيارمعنالسيئةإيلالطاعةكالعبودية،إفالتوبةتتحقق
إيلاالختيار،كمنمستولاالختيارىياحلياةالدنيا،كالمكاناإالمنانتخابكل

كمنهايعربيوسفعنذلكيفِٗمنطريقيالصالحكالطالحكالسعادةكالشقاءفيو.
ركايتوعلىالصفحة.

))"ككانتالساعةقدبلغاحلاديةعشرةككجدتصاحيبيسألٌت:"أينستصلي
صليتها كاهلل اجلمعة؟ صليت أف لك يسبق أمل اجلمعة... أجل اجلمعة؟؟ اجلمعة؟
ككسل كشيقنة.. كشقاكة عقل.. قلة كمل؟ فال! اآلف أما الزماف.. من ماضي فيما

ال كلكن أنا؟ أصليها أف أستطيع أين إذف أفكصهينة. من دينع من ىناؾ أجد
َّأصليهامعك..كلتكنىذهالبدايةالعودةإىلالصالةكبدايةاذلداية"((

يوسف كل كصف عن بالتخلي التوبة حياكؿ عظيم شاب رحلة ركايتو يف
الفواحشكأعماؿالشر.علىالفور،كافالشابعلىكشكألداءصالةاجلمعةمع

جلمعةمنقبل.كذلذكافصديقوشجعالشابصاحبو،لكنوشعرأنومليؤدصالةا
ىذه كلتكن معك.. أصليها أف من دينع من ىناؾ أجد ال "كلكن بقولو: بسركر

البدايةالعودةإىلالصالةكبدايةاذلداية".

                                                              

28 Ahmad Syuja’i, “Susisme Dalam Novel 3 Wali 1 Bidadari”, Tesis, ( 
Universitas Jember), hal 14.  

ُـ(،صَُِٖجامعةالعريببنمهيدم،:)اجلزائر المجلة،"مصطلحاتكمفاىيمقرآنية"،ِٗ
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ِٓ 

 

حضر إذا حيت السيئات يعملوف للذين التوبة )كليست : تعايل اهلل قاؿ كما
نديوتوفكىمكفارألئكاعتدناذلمعذاباأحدىمادلوتقاؿإينتبتاآلفكالالذي

ُّ.(ُٖأليما()النساء:
 الزىد .ِ

ستة عن كبًتؾ جهدا اهلل" سول ما أك"ترؾ الدنيا عن االنصراؼ ىو الزىد
كادلاؿ. كادلنكح كاألثاث كادلسكُت كادللبس ادلطعم ىي اجلوزمِّشواغل ابن كقاؿ

 شيءٕٗٓ)ت عن الرغبة انصراؼ عن عبارة "الزىد خَتمنو،ىػ(: ىو ما إيل
كشركطادلرغوبعنوأفيكوفمرغوبابوجومنالوجوه،فمنرغبعنشيءليس
مرغوبافيوكالمطلوبايفنفسومليسمزاىدا،كمنترؾالًتاباليسميزاىدا.كإنو
ليسالزىدترؾادلاؿكبذلوعليسبيلالسخاءكالقوةكاستعمالةالقلوبفحسببل

.ّّدنياللعلمْتقارهتابالنسبةإىلنفاسةاألخرةالزىدأفيًتؾال
كىذاكماعربهيوسفيفركايتو:))"إينالأقصدالصياـعناألكل،بلأقصد
الصياـعنالغيب..كالصياـعنالنعيم..أجل،جيبأفيفرضعليكلإنسافأف

جنيهات. أربعة عن يزيد ال بدخل فيو يعيش السنة، يف شهرا الغٍت عن .يصـو
ّْيقضيهباكلحاجتوكأسرتومنمأكلكملبسكمسكن"((

منىذهضلايةصارتالركايةقصعنمعٌتالصياـاحلقيق.الكلمة"الصياـ"ىنا
ليسمنصياـاألكللكنالتمسكالنفسمنالغناكالنعمة،كغايةمنىذاالطريقة

                                                              

.ٗ،صـُْٗٗدارالكتابالعريب،،القاىرة:"التوبة واإلستغفار ،"أمحدبنعبداحلليمبنتيميةُّ
.ِٔ،صـََِٕمنشوراتاجلمل، األعمال الصوفية"، ،"النفرم ِّ
.ُِّـ،صََِٖ، مؤسسةالكتبالثقافية بَتكت:، كتاب الزىد" "عبدالرمحافعبداجلبارالفريرائى ّّ
.ّٔأرضالنفاؽص ّْ



 
 

ِٔ 

 

بدأفيقضيكلليسإاللشعوراحلياةباألجرةالزيدمنأربعةجنيهات،كهباال
حاجتوأسرتومنمأكلكملبسكمسكن.

لعبكذلوكزينةكتفاخربينكم، الدنيا احلياة امنا قاؿاهللتعايل:)اعلموا كما
فًتاه يهيج، مث نباتو، الكفار أعجب غيث كمثل كاألكالد، األمواؿ، يف كتكاثر

كتعاىل سبحانو مناآلياتكمساىا )متاعالغركر(مصفرا،مثيكوفحطاما(كضلوىا
كهنىعناالغًتارهبا،كأخربناعنسوءعاقبةادلغًتبُت،كحذرنامثلمصارعهمكذـ
منرضيهباكاطمأفإليها،كقاؿالنيبصلاهللعليوكسلم))مايلكللدنيا،إمناأنا

ّٓكراكبقاؿيفظلشجرةمثراحكتركها((.
 التوكل.ّ

قاؿ أنو العلـو جامع يف رجب ابن اعتمادكاف صدؽ ىو التوكل )كحقيقة :
القلبعلىاهللعزكجليفاستجالبادلصاٌفكدفعادلضارمنأمورالدنياكآلخرة
كلها،ككلةاألموركلهاإليو،كٖتقيقاإلديافبأنواليعطيكالدينعكاليضركالينفع

ّٔسواه(.
بأصلُتمها:علمالقلوبكعمل و،كقدأشرحالتوكلعلىاهللعزكجلإتوقـو

علم أصلُت: جيمع )التوكل قاؿ: أنو اذلجرتُت طريق يف األصلُت ىذين القيم ابن
القلبكعملو،أماعلمو:فيقينوبكفايةككيلو،ككماؿقيامؤتاككلوإليو،كأفغَتهال

مقامويفذالك.  ّٕيقـو

                                                              

.ُِٔص،ََِٖ، مؤسسةالكتبالثقافية بَتكت:، كتاب الزىد" "عبدالرمحافعبداجلبارالفريرائى ّٓ
.ُٗصـ،ََِٗ دارالبشائر،: بَتكت، التوكل على اهلل" "عبداهللزلمدعبيدالبغدادم ّٔ
.ُِ،صادلراجع ّٕ



 
 

ِٕ 

 

ٗتليصبعضامنكجهةنظريةاخلرباءأفالتوكلإىلاهللىيمالباحثكمارأ
توكل قيمة صار كحده. اهلل إىل كاآلخرة الدنيا أموره كل لتسليم اإلنساف القلب
كالديكنأفيرلالتوكلإال باهلل، إديانو تسمية الشخصأفنرلمنمستولأك
من عالمات أك خصائص رؤية ديكن األخرل كجهة من العامل. اخلالق اهلل بنظرة

مليتوللتوكلعلىاهلليفحياتو.يعتمدعلىاهلليفشؤكنومنطريقةع
قاؿيوسفيفركايتو:))"مسعترجالّتانيبيهمسيفأذين))االمُتالعاـ((،
ك٘تلكتٍتالرىبة..كاحسستٓتشيةمنادلوكبمظهرهالفخم..رغمتلكالشجاعة
ادلوكبالذليتقدمو ىذا اليتكانت٘تألنفسى..كسالتالرجلّتوارل:"كما

أتساءؿ:كيتبعو؟! كعدة دىشة يف حاجبىب كرفعت "ْترسونو." !..كمل؟" "حراس
ّٖحرصواهللكصانو،كابقىحايتو..شلنحيرسونو؟كشلنخيشوفعليو؟"((

الذمزلراسةبكاملةمساعدينقصدا يرليوسف يفىذهادلرحلةعنشخصن
باالرتب كشعر عفوم بشكل احلاؿ ذلك يوسف يقبل كمل األذل. من اؾ.حلمايتو

كلمة معٌت أما كحيفظها؟". حياتو اهلل حيفظ "أمل أخرل مرة يوسف سأؿ لذلك
"حيمي"ك"احلارس"فهوضركرةاهللسبحانوكتعاىلحلمايةاإلنسافمنكلشيءإما

 ىفالدنياأكاآلخرة.
 الصرب.ْ

الكلمةالصربىوادلنعكاحلبس،فالصربىومنعالنفسعناجلزعكاللسافعن
التذمر،كاجلوارحعنلطماخلدكدك٘تزؽالثيابكضلومها،كيقاؿ:صربيصربصربا،

ّٗ(.ِٖكصربنفسو،قاؿتعاىل:)كاصربنفسكمعالذينيدعوفرهبم()الكهف:
                                                              

ِٓأرضالنفاؽص ّٖ
 .ُٓ،صـَُِٔ دارابنكثَت،: بَتكت، عدة الصابرين" ،"زلمدابنأيببكرّٗ



 
 

ِٖ 

 

فسديتنعبومنفعلماالحيسنكالكأماالصربلغةىوخلقفاضلمنأخالؽالن
جيمل،كىوإحدلالقوةمنالنفوساليتهباصالحشأهناكقواـأمرىا،ككافاجلنيد
بنزلمدسئلعنوفقاؿ:))ٕترعادلرارةمنغَتتعبس((كقاؿذكالنوف:ىوالتباعد
الفقر حلوؿ مع الغٌت كإظهار البلية غصص ٕترع عند كالسكوف ادلخالفات، عن

َْبساحاتادلعيشة.
العامل ىذا للجيالين بالنسبة األكىل احملاكمة ٖتصل عندما ىو احلقيقي الصرب

كاففيوضيق)الفتح النعمكالاتساعإالإذا النعمماعدا كمصيبة بادلعاناة مليء
 ص مساكيةُْ(.ِٗالرباين يعادؿ القرآف يف الصرب موقع أف الطبيعي من ، إذف

بالصالة.فقطأكلئك"اخلشوع"الذينيكفلهماهلليفوقوفالصربكالصالة.
من الصعب الوضع فيها كاالستمرار كالرغبات ادلشاعر كبح موقف ىو الصرب

إلي علىالتحكميفنفسككالذميينظر القدرة الصربىو الشكول. وخالؿعدـ
أيضناعلىأنوموقفلوقيمعاليةكيعكسقوةركحالشخصالذمديلكها.كلمازاد
صربالشخصلديك،سيكوفأقوليفالتعاملمعمجيعأنواعادلشاكلاليتتنشأ

حيدثيفاحلياة.
كيظهرالصربيفركايةأرضالنفاؽعندقولو:))"تعتربمعركةاخلادمةبالنسبت

ليستاكثرمن"إ برتيق"ككنتأعرؼأهناىفالناىيةستحملٌتمسؤليةكلماذلا
أنا كأكوف مل٘ترضبعدذلكعقباخلناقة.. أثيما.. حدثكستجعلمٌتسلطئا
مسؤكالعنمرضها.كعلىذلكفقدكافاألمرلينتهىىبىفكلمرةإىلالسكوت

                                                              

 .ُٓادلرجع،ص َْ
41 Siti Mutmainah, “Sufisme Dalam Novel Khidir Karya Wiwid Prasetyo Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter”, jurnal.unej.ac.id, 2018, hal240.  



 
 

ِٗ 

 

ف"احلياد"))الصهينة((كإىلأفأكتبغضىبفأحتملبكاءاخلادمةكأفأٗتذموق
ِْكاكفىخَتلشرل..كأنطولىفحجرتىحىتتنتهىعمليةالضراب.((

ظهرالطبيعةالصبورةليوسفيفىذهالقصةعندمايتعُتعليواختيارالصمت
فهي غضيب" أكبح أف "علي مجلة أما كالدتو. قبل من خادمو معاقبة يتم عندما

يفذلكا غضبو يوسفالحتواء مليكنادلريضشكلمنأشكاؿجهود لوقت.
الذمقاـبوىورلردرغبتويفالدفاععنكالدتو،كلكنالسياسةاليتقررىاحىتال

 يصبحمذنبنايفاحلادث.
 التواضع .ٓ
ىػ(أفالتواضع"أفيلتقىُٕٓرألابنالقيماجلوزيةرمحواهلل)ت

فيوتصرؼسلطافاحلقباخلضوعلو،كالذؿ،كاإلنقياد،ْتيثيكوفاحلقمتص رفا
ّْادلالكىفشللوؾ،فبهذاحيصلللعبدخلقالتواضع".

كيعدالتواضعدليالعلىطهارةالنفسكسالمةالقلبمنأمراضالتكرب
الفردكسلوكوكونويدعوإىلأحسن مهماىفتكوينشخصية كاخليالء،كديثلركنا

اخللق.
كماعربيوسفيفركايتو:))"ككانتعالقىتبالرجلعلىخَتمايراـ،

كقدالأكوفمبالغاإذاماقلت:إنٌتكنتأحبادلوظفُتإليو..اللقدرتىىفالعمل
لتفوقىعلخَتمنالزمالء..بلألىنإستطعتأفأفهمو.كالواقعإىنالأرلفضال

                                                              

ّّأرضالنفاؽص ِْ
.ٗ،صـَُٗٗمكتبةاإلسكندرية التواضع" ،"رلدلفتحىالسيد ّْ



 
 

َّ 

 

يعين أف قدر عبده على اهلل بو ينعم أف يفهمديكن أف على يعينو أف على و
 ْْرئسسو((

منىذهالقصة،فإفالكلماتاليتينطقهباالشابيعٍت"كالواقعإىنالأرل
فضالديكنأفينعمبواهللعلىعبدهقدرأفيعينوعلىأفيعينوعلىأفيفهم
من جاء اليت التواضع معٌت ذلا اليت اهلل بقوة اإلعجاب إحدل من ىي رئسسو"

السليم.التواضعىوسلوؾالىتكافصعوبقيامو،كلكنسهوؿقولو.بعنادالقلب
 احملمودة.الشابيفركايةأرضالنفاؽيذكرأنوقادرعلىقياـىذهالصفة











 



                                                              

.َٕأرضالنفاؽص ْْ



 
 

ُّ 

 

 الباب الخامس
 نتائج البحث والتوصيات

اليتحصلت الباحثأفيسجلاخلالصة تريد العملية، الرسالة ىذه يفختاـ
عليهاالباحثيفمركركتابةىذهالرسالةالعملية.

 الخالصة
بعدماحللالباحثعمايتعلقبادلشكلةىذهالرسالةفوصلالباحثإىلنتائج.

كىي:كأمااألبعادالصوفيةيفركايةأرضالنفاؽتنقسمإيلمخسةأقساـ
يفركايتورحلةشابعظيمحياكؿالتوبةبالتخليعن كصفيوسف"التوبة"أكال

صالة ألداء كشك على الشاب كاف الفور، على الشر. كأعماؿ الفواحش كل
اجلمعةمعصاحبو،لكنوشعرأنومليؤدصالةاجلمعةمنقبل.كذلذكافصديقو

مندينعمنأفأصليهامعك..شجعالشاببسركربقولو:"كلكنالأجدىناؾ
كلتكنىذهالبدايةالعودةإىلالصالةكبدايةاذلداية".

منىذهضلايةصارتالركايةقصعنمعٌتالصياـاحلقيق.الكلمةزىد"لثانيا"ا
كالنعمة،كغاية ليسمنصياـاألكللكنالتمسكالنفسمنالغنا "الصياـ"ىنا

احلياةباألجرةالزيدمنأربعةجنيهات،كهباالبدمنىذاالطريقةليسإاللشعور
.أفيقضيكلحاجتوأسرتومنمأكلكملبسكمسكن

 "التوكل" يوسفثالثا بكاملة يرل زلراسة الذم شخصن عن ادلرحلة ىذه يف
عفوم بشكل احلاؿ ذلك يوسف يقبل كمل األذل. من حلمايتو قصدا مساعدين

رةأخرل"أملحيفظاهللحياتوكحيفظها؟".أماكشعرباالرتباؾ.لذلكسأؿيوسفم
معٌتكلمة"حيمي"ك"احلارس"فهوضركرةاهللسبحانوكتعاىلحلمايةاإلنسافمن

كلشيءإماىفالدنياأكاآلخرة.



 
 

ِّ 

 

 "الصرب" عليورابعا يتعُت عندما القصة ىذه يف ليوسف الصبورة الطبيعة ظهر
ومنقبلكالدتو.أمامجلة"عليأفأكبحاختيارالصمتعندمايتممعاقبةخادم

يوسفالحتواءغضبويفذلكالوقت.مل غضيب"فهيشكلمنأشكاؿجهود
يكنادلريضالذمقاـبوىورلردرغبتويفالدفاععنكالدتو،كلكنالسياسةاليت

.قررىاحىتاليصبحمذنبنايفاحلادث
تاليتينطقهباالشابيعٍت"منىذهالقصة،فإفالكلماخامسا"التواضع"

كالواقعإىنالأرلفضالديكنأفينعمبواهللعلىعبدهقدرأفيعينوعلىأفيعينو
علىأفيفهمرئسسو"ىيمنإحدلاإلعجاببقوةاهللاليتذلامعٌتالتواضعاليت
جاءمنالقلبالسليم.التواضعىوسلوؾالىتكافصعوبقيامو،كلكنسهوؿ

الصفةقول ىذه قياـ على قادر أنو يذكر النفاؽ أرض ركاية يف الشاب بعناد و.
احملمودة

 
 
 
 
 








 
 

ّّ 
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مرادم إشتغال المتخيل الصوفي في رواية الولي الطاىر يعود إلى ".مليكة
جامعةالعريببناجلزائريةالدديقراطيةالشعبية:،",الرسالةمقامو الزكي للطاىر وطار

َُِِ.مهيدمأـالبواقي
"أنا في رواية أرض النفاق ليوسف السباعي دراسة تحليلية .زلمدخليلراشد

 َُِٖ.براىيم موالنامالكإجامعة:الرسالة،سيكولوجية"
النزعة الصوفية في رواية "شطح المدينة"  ".بعداشعيشة شريفسلمىك

جامعةزلمدبوضياؼ اجلزائريةالدديقراطيةالشعبية:،الرسالة،لجمال الغيطاني "
 َُِٖ.ادلسيلة

مضمونات التصوف في الرواية حي ابن يقظان البن  ".مصباحالدينحسن
َُِٔ.جامعةموالنامالكإبراىيمالإلسالميةحلكوميةماالنح:الرسالة،طفيل"

دارالكتاباللبناينمكتبة نان:لب ،"التصوف"ماسيتينوفكمصطفىعبدالرزاؽ،
 ُْٖٗ، ادلدرسة

 .جائزةكتاراللركايةالعربية. "يوسفالسباعي|جائزةكتاراللركاية"أبت،
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 ـََِٔاجلمل
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 ـَُِٖدكفادلكاف،،"الهرمينيطقيا"أمحدصالحالقزكيٍت،
"،"تحليل مباني الهرمينيوطيقا عند شاليرماخر"الشيخزلمدحسُتسلتارم،

 .َُِّٕٔع.ُِس.
جامعةالعريببنمهيدم،:اجلزائر ،اجمللة،مصطلحات ومفاىيم قرآنية"

 ـَُِٖ
دارالكتابالقاىرة:،"التوبة واإلستغفار ،"أمحدبنعبداحلليمبنتيمية

 ـُْٗٗالعريب،
 ـََِٕمنشوراتاجلمل، األعمال الصوفية"، ،"النفرم

مؤسسةالكتب بَتكت:، كتاب الزىد" "عبدالرمحافعبداجلبارالفريرائى
 ـََِٖ، الثقافية

ََِٗ دارالبشائر،: بَتكت، على اهلل"التوكل  "عبداهللزلمدعبيدالبغدادم
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 ـَُِٔ دارابنكثَت،: بَتكت، عدة الصابرين" ،"زلمدابنأيببكر
ـَُٗٗمكتبةاإلسكندرية التواضع" ،"رلدلفتحىالسيد
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