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ABSTRAKSI 

Skripsi ini berjudul “Cerita pendek “S{a>h{ibul H{a>n” Karya T{aha H{usein 

Kajian psikologi Humanis Abraham Maslow”. Skripsi ini mengkaji peristiwa- 

peristiwa yang mempengaruhi psikologi tokoh utama cerpen S{a>h{ibul H{a>n serta 

proses pemenuhan kebutuhannya berdasarkan teori kebutuhan bertingkat yang 

diusung Abraham Maslow. Peneliti tertarik mengkaji cerpen ini karena 

didalamnya terdapat beberapa fenomena psikologi seperti konflik batin yang 

dialami oleh tokoh utama “pemilik warung” adanya tekanan dari luar dirinya 

sehingga membuat dirinya terpaksa kehilangan hak-hak sebagai individu yang 

utuh. Selanjutnya, ada dua masalah mendasar yang ingin dijawab peneliti dalam 

skripsi ini, yaitu peristiwa apa saja yang mempengaruhi psikologi tokoh utama 

dalamcerpen tersebut serta bagaimana dia melakukan proses pemenuhan 

kebutuhannya?  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif analitis yang berpegang pada teori psikologi humanis Abraham 

Maslow yang membahas tentang kebutuhan bertingkat. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik library research (kajian kepustakaan), diawali dengan 

membaca serta memahami isi serta tema cerita. Kemudian melakukan pendataan 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fenomena psikologi dan melakukan 

analisis serta mengklasifikasikan peristiwa yang telah didapatkan ke dalam lima 

kebutuhan bertingkat. 

Dengan menggunakan teori tersebut terungkap masalah-masalah yang 

terdapat dalam cerpen S{a>h{ibul H{a>n yakni berupa adanya tekanan serta ancaman 

dari wilayah kekaisaran romawi akan kebebasan beragama. Untuk proses 

pemenuhan kebutuhan yang dilakukan tokoh utama ditemukan empat dari lima 

proses pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis (mata pencaharian), 

rasa aman (tekanan kekuasaan romawi), cinta dan memiliki (persahabatan), serta 

kebutuhan akan harga diri (rela berkorban jiwa demi agamanya) 

 

Kata kunci: T{ah{a H{usein, S{a>hibul H{a>n, Psikologi Sastra, Psikologi 

Humanis, Kebutuhan Bertingkat. Abraham Maslow. 
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 كلمة شكر وتقدير 

بسماهللالرمحنالرحيم

ا هلل نعموحلمد على طاعتو،حنمده على أعدائو،ونستعينو على ،ونستنصره
وأشهدأنالإلوإالاهللوحدهالشريكلو،ونتوكلعليومفوضُتإليو،ونؤمنبوحّقا

،وأشهدأّنحممدعبدهورسولوبعثوعلىفًتةمنالرسلودروسالعلموإدبارمنالدنيا
ونصح،ونذيرابُتيديعذابأليم.فبّلغالرسالة،املقيموإقبالمناآلخرةبشَتابالنعيم

فعلىالنيبصالةورمحة،أااهاليقُتفأّدعناهللوعدهووعيدهحىت،هللاألمةوجاىديفا
وسالم.

البحث بإمتامىذا اهللعلّي أرجوأناليكلٌتإىلنفسيطرفة،فقدمّن ومنو
أنجيعلعمليمباركافيوونافعاإنوجّوادكرًن.عُتوأنميّدينبروحمنعندهواوفيقو

لديهمفضليفإمتاموحتقيق ويسرينأنأقدمالشكروالتقديروالعرفانإىلالذينكانوا
ىذاالبحثومليبخلأحدىمبشيئطلبتومليكونوايعطونإالالعملاجلادواملخلص.

العلمواكميلبعضالشروط البحثألجلخدمة للحصولعلىاللقبفقدمتىذا
 اآلداب كلية يف وأدهبا العربية اللغة لقسم وأدهبا العربية اللغة علم يف والعلومالعاملي
حتتاملوضوع احلكوميةجبوكجاكراا اإلسالمية جبامعةسونانكليجاكا القصة "الثقافية

)دراسة تحليلية نفسية إنسانية عند ابراهم  القصيرة "صاحب الحان" لطه حسين
نفعامباركاللباحثولكلمنيقرأه.عسىانيكونىذاالبحث "(ماسلو
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عنالكمالوالتمامبدوناوفيقاهللوعنايتويعتقدالباحثأّنىذاالبحثبعيد
األخرين. ومساعدة واشجيعهما والدّي املشرفُتاملخلصُتوبدوندعاء إرشاد وبدون

روحيًةكانتأمماديًة.فمنهم:هداعلىذلكيقدمشكراجزيالإىلمنيساعداواعتم

،والديّ .1 أّمي و وارفع،أنصاريأيببنتمعاونة وارمحهما اغفرهلما اللهم
 جتهماإنكواسعاملغفرةوأرحمالرامحُت.أمُت...ادر
كعميدكليةاآلدابوالعلوم،املاجيستَتيألوانخَترالدكتواألستاذالفضيل .2

 سالميةاحلكوميةجوكجاكراا.جاكااإلسونانكاليالثقافيةجبامعة
وأدهبا،املاجستَتاندوسمصطفىالفضيلالدكتور .3 العربية كرئيسقسماللغة

 جامعةسونانكاليجاكااإلسالميةاحلكومية.بكليةاآلدابوالعلومالثقافية
كمشرفالبحثالذيبذلجهدهعلى،املاجستَتالفضيلالدكتوررضوان .4

 ومراقيبيفإمتامىذاالبحث.يفالقيامبإشرا
ذيكمشرفاألكادميال،املاجستَتهنضّيُتنالفضيلالدكتوراندوسخَتا .5

 قدأرشدالباحثطوالالدراسةيفقسماللغةالعربيةوأدهبا.
أعلم .6 مل ما علموين قد املدرسُتواملدرساتالذين بذلوا،مجيع قد الذين

 موثقافةومعرفة.جهدىميفاعليمالطلبةذويعل
كمريبالفضيل .7 واألسرة، الوعُت نعيم اإلسالميكياىي اللقمانية ةمعهد

 أنعمواهللطولالعمروالعافية.،ٍتالسلفيةجوكجاكراا،الىتقدربّ
البيت .8 كمل زىرية حىت كانتوروحية مادية يوم، كل حتّثٍت ازال ال اليت

 األيفىذاالبحث.
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وعمالخملصاواجعل،اللهمارزقهمعلمانافعا،يفىذااملعهدمجيعاملعلمُت .9
 خلفائهمخَتامنهم.

جّهدأصحايب .11 قد الذين وأدهبا العربية اللغة قسم يفوايف اجلهد كل
 بعلومكم.لكمنفعنااهللالدراسةمعي.

قدأصحايب .11 الذين جوكجاكراا السلفية اإلسالمية اللقمانية املعهد يف
 ىنيففهماحلياة.وعداس
عدينيفإمتامىذاالبحثوبذلاشريفهباءالدينمضارع،الذيقدس .12

 إيلقواووأفكاره.
 فلكلمنهمجزاءخَتاجلزاء.،أذكرأمسائهمأستطيعأنكلمنال .13

وقداجتهدالباحثبقدرالكدوالتعبحسبطاقتوالفريدةإلمتامىذا
البحثالبحث ىذا خيلو وال ا. والنقصانمن الباحث،ألخطاء فَتجو
ندعواهلللعلىذاالبحثنافعا،حاتمنالقراءإلاقانووإلمتامو.وأخَتااإلصال

مباركالكلمنيقرأه.اللهماجعلعلومناعلمانافعايفأمورالدنياوالدينحىت
األخَتة.آمُت...

7112سأغسط11،جوكجاكراا

،الباحث
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 للباب األو ا

 مقدمة 

 

 خلفية البحث  .أ 

والسرور  ،اخليبةو  ،كاحلزن  ،موضوع للمؤلف يف تعبَت عاطفو عمل األديبالإن 

لو األدبية. والبد اعمأف قراءه إىل جتربتو الباطنية عرب ادلؤل ويدعووغَت ذلك. 

  1والشخص من األشخاص كاملة. ،والطبيعة ،اهارة للتووير الوورةمن ادلللمؤلف 

وىو مفاهوم باطالع الطبيعة من  ،لعلم النفسادلوضوع بويعد العمل األديب 

أوادلسرحية بانتفاع علم النفس كي  ،ة القوَتةأوالقو ،األشخاص ادلوجودة يف الرواية

  2شخاص اما يشرخ يف نررية النفسية.نال تووير طبيعة األي

 ،واألفكار من أشخاص القوة ،وسلسلة احلدث ادلتعلقة بتطوير الطبيعة

 3وتقدًن نرام البحث معينة قوة عمل األديب. ،وادلشاكل ادلواجاهة

                                                           
1

  Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar Sastra (Bandung: Angkasa, 1895), hlm. 139-

138 
2
  Yudiono, Kritik Sastra Indonesia (Bandung: Angkasa, 1881), hlm. 58 



2 
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 ،يات بكل ادلشكالتشخو. وذلم اويشكل ادلؤلف طبيعة األشخاص خيالي

)البيئة(.  اجتماعيا وتلك ادلشكالت إما شخويا )باطنيا( أو كما كان يف احلياة.

إن طبيعة األشخاص  ،لةوانتاهاء. وجبانب تلك ادلشك ،وقمة ،ولكل ادلشكلة سبب

مة بالبحث فيو. وأحد ادلؤلف ادلتمكن حبضور األشخاص مع ماهيف القوة 

 ألديب ىو طو حسُت. اشخوياهتم يف العمل 

وىو  4قريب من مدينة مغرغى امور. ،يف قرية الكل 1889نوفمرب  14ولد 

 ،الشخص اجلديل يف زمانو. وىو معروف بأفكاره العلماين حىت يف الثقافةبمعروف 

ومن أعمالو العلماين:  ،وقد جلبت أعمالو العامل 5واألدب. ،والسياسي ،والتعليم

يف الشعر اف . واا خووصا من العلماء احمل ،عمالن احلاصد اإلعًتاض من القراء

لو   ،وىو أيضا أىل احلكم ومؤرخ  6(.1938مستقبل الثقفة يف مور )و اجلاىلي 

 ،لعمل يف األدب. ومن ادلمكن أن أعمالو حتتوى قيمة التاريخ والقدوةكثَت من ا

 ،فلذلكلقراءة. ل ابأسلوبو البسيط وادلقتود الذي جيعل احلبكة مناسب ،عربة لنا

رلتذب للبحث فيو. وىو يكتب الرواية ورلموعة القوة كثَتا. أعمالو األديب 

                                                                                                                                                               
3

 Fananie Zainuddin, Telaah Sastra (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2112), hlm. 

84 
4

  Marjoko Idris, Kebangkitan Intelektual Mesir (Studi Biografi dan Pemikiran Thaha 

Husein), (Yogyakarta: Teras, 2119), hlm. 13 
5
  Syahrin Harahap, Al-Qur‟an dan Sekularisme (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 

1884), hlm. 63 
6
  Marjoko Idris, Kebangkitan Intelektual Mesir, hlm. 56 
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ة. وىو رلتذب قوة قوَت  25حتتوى  على ىامش السَتةوإحدى رلموعتو ىي 

لكثرة قراءه وىي حيمل قيمة التاريخ. وكثَتا ما من القوة القوَتة فياها للبحث فيو 

سيبحث يف القوة القوَتة  ،مبحوث بالنقد النووص األدب. لكن ىذا البحث

  ".صاحب احلان"

" موافق بالبحث فيو امركب مشكلة صاحب احلانالقوة القوَتة "وىذه 

. وىي يسَت بالقراءة واإلتباع كالشخص الرئيسي فياهاصاحب احلان  ادلواجاهة إىل 

 وشخويتوشخوية احليي يف القوة. صاحب احلان ادلسَتة. وشخوية  ابأسلوهب

وىو زلكي كواحب احلان ادلشاهور  رلتذب يف البحث بتحليل النفسية اإلنسانية.

بسروريتو وحسن خدمتو على الضيوف، بل يعده شباب قريشي إخوة ذلم. وأنو 

حيب أن اشتغل بالنقود، وادلاهم عنده حضور الضيوف يف احلان تعمَتا لو.  الأيضا 

ويف الليلة، كان يبدو يف وجاهو احلزن ومل يكن مثل ليايل األخرى. فإذن يتحدث 

سباب القراشي معو عن حالو. فيعرف الشباب علة حزنو. وكان باطنو مضطربا، 

  .بآذلتوة وارتفعت رغبتو يف دينو السابق، واشتاق إىل ادلعاشر 

ويف تلك الليلة، حيكى عن آذلتو ادلختلف بأذلة القراشي الساكت سكوتا. 

وكانت آذلتو يعاشر معو اكثر. فاحلاجة إىل اآلذلة عنده كاحلاجة إىل اجلّو، والطعام 

حاجتنا إلياهم كحاجتنا إىل اذلواء اب. كما قد كتب يف القوة: "حاجتنا إلياها والشر 
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الذي نقيم بو أودنا، وإىل الشراب الذي ننقع بو الغلة  الذي نتنفسو، وإىل الطعام

ونبلُّ الودى،" وىذا يؤثر شباب القريشي الذين يسمعونو. ويف هناية القوة، يبدو 

 الشك يف صدور شباب القريش عن عريم آذلة األصنام اليت يعبدوهنا.  

ليلية رلتذبة للبحث فياها بنررية حت والعواصف الباطنية الكائنة يف ىذه القوة

نفسية. وفياها، أن ما يواجاهو صاحب احلان موافق للبحث باستخدام نررية نفسية 

إنسانية ألبراىم ماسلو. فعنده، أن طبيعة اإلنسان أكثر مؤكدا اميلو على إشباع 

احلاجة أغراضاهم يف احلياة بكثرة الشعادة. وبُت ماسلو نرريتو ادلتدرجة وىي: 

واحلاجة إىل احلب واإلنتماء، واحلاجة إىل الفيسيولوجية، واحلاجة إىل األمن، 

ومن مث فسيعرف كيف كان إشباع احلوائج  7، واحلاجة إىل حتقيق الذات.اإلحًتام

ان. ىل كلاها مشبعة أم ال؟ فلاهذا سيوف ىذا البحث شخوية لواحب احل

 صاحب احلان وإشباع حوائجو أساسا على نررية نفسية إنسانية ألبراىم ماسلو. 

 

 

 

 
                                                           

7
  Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra , Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2111), hlm.291 
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  تحديد البحث  .ب 

 : واا ،ادلبحثُتعلى  السابقة فحّدد الباحث أساسا على خلفية البحث
صاحب ة القوَتة "يف القوالشخص الرئيسي على اي األحداث ادلؤثرة  .1

 "؟ احلان
يف القوة القوَتة لشخص الرئيسي حلوائج ادلتدرج لإشباع اكيف كان  .2

 "؟صاحب احلان"
 

 أغراض البحث وفوائده  .ج 

 ىي:  ،فأعراض ىذا البحث ،أساسا على خلفية البحث وحتديده
األحداث ادلؤثرة على الشخص الرئيسي يف القوة القوَتة وصف  .1

 و حسُت مناسبا بنررية أبراىم ماسلو"صاحب احلان" لط
إشباع احلوائج ادلتدرج للشخص الرئيسي يف القوة القوَتة وصف  .2

 "صاحب احلان" يف مناسبا بنررية أبراىم ماسلو
 

 فاهي:  ،وأما فوائده

زاد ىذا البحث خزينة العلم يف نقد األدب بُت يدي طالب اللغة  ،نرريا .1

بتحليل نفسية إنسانية. وىذا من البيان العربية وأدهبا خووصا اما يتعلق 

 أن العبم النفس واألدب متعلق بعضو بعضا. 
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أعطى ىذا البحث معرفة يف التحليل النفسية اإلنسانية يف القوة  ،عمليا .2

 وخووصا بنررية حاجة ادلتدرج ألبراىم ماسلو. ،القوَتة

 

 تحقيق المكتبي  .د 

إىل معرفة نتائج الدراسة إنو ماهم بالقيام بو قبل البحث. وىو ياهدف 

السابقة اليت تتناول ادلواضيع اليت حبثت ودرست. أما يتعلق بادلواد الكائن لفحواها، 

أن ىذه ادلواد مل يبحث أحد من الباحثُت يف وقت سابق حيث  باحثفقد يقنت ال

حتليلية نفسية يتعلق بالكائن )نررية  فبماأن ىذا البحث يستحق أن يستمر. 

بعض نتائج البحوث السابقة  باحثالرمسيا يف ىذه الدراسة، جتد  لو(سبراىم ماأل

 : فاهي ،النررية نفس اليت تستخدم

البحث "الشخوية الرئيسية "غادة" يف الرواية مل أعد أبكى لزينب  ،األول

 ،حفٌت )دراسة حتليلية سيكولوجية إنسانية عند أبراىم ماسلو(" كتبو على أمريل

ثقافية جبامعة سونان كاليجاكا جوكجاكرتا. يبحث يف طالب كلية األدب والعلوم ال

 واألحداث ادلؤثرة تطوير ،طبيعة شخوية الرئيسة غادة بنررية أبراام ماسلو

شخويتاها. ونتيجة ىذا البحث: ىناك أحداث يؤثر شخوية غادة كالطالق بُت 
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والدياها والضغط من أبائاها ادلتسلط. وىي تقف كل ما حدث موقفا جيدا غيجابيا. 

وىذا يدل على أهنا متلك الشخوية والوحة النفسية الطيب احلسن مناسبا بوفاء 

وىي نررية  ،ومناسبتو ىي النررية ادلستعملة 8تدريج احلاجة من نررية أبراىم ماسلو.

 واتالفاها ىي ادلوضوع.  ،النفسية اإلنسانية

يف القوة التارخيية شوق احلبيب إىل احلبيب لطو  البحث "األشخاص ،الثاىن

كتبو حنفي أكرب.   ،دراسة حتليلية سيكولوجية إنسانية عند أبراىم ماسلو(حسُت )

استخدم الباحث مقارنة حاجة متدرج نفسية ألبراىم ماسلو لتحليل شخوية زلمد 

جيد الباحث احلوائج ادلوصول إليو مناها: زلمد ابن  ،ابن عبد اهلل. وعرب ىذه التحليل

أبراىم ماسلو من احلاجة اجلسمية إىل عبد اهلل قد وصل إيل كل احلاجة الذي قوده 

لكن فيو نررية زائدة وىي نررية  ،ومناسبتو ىي النررية ادلستخدمة 9حتقيق الذات.

 فإنو مل تستخدم يف ىذا البحث. ،روبرت ستانتون

حتت  ،2003البحث كتبو أغوس باسوكي من جامعة ساناتا دارما  ثالث،الو 

احلّث لوراع الباطن شخوية حنن يف الرواية امحّر األمحر إليوان سيماتوفاع ادلوضوع "

                                                           
9
  Ali Amril, Al-Asykhas fil Qissah at-Tarikhiyyah Syauq al-Habib ila al-Habib Li Taha 

Husain (Dirasah Tahliliyyah Sikulujiyyah Insaniyyah „Inda Abraham Maslow), skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2113. Tidak diterbitkan) 
8
  Hanafi Akbar, Al-Asykhas fil Qissah at-Tarikhiyyah Syauq al-Habib ila al-Habib Li 

Taha Husain (Dirasah Tahliliyyah Sikulujiyyah Insaniyyah „Inda Abraham Maslow), 

skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2115. Tidak diterbitkan) 
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ومناسبتو ىي النررية ادلستخدمة وحتليل الشخوة  10دراسة حتليلية النفسية األدبية".

كاحلاجة األساسية واحلاجة الزائدة   ،. فإذا كان فيو احلاجة تنقسم إىل نوعُتالرئيسية

 إهنا تنقسم إىل مخسة حوائج.  ،ففي ىذا البحث

قوَتة "الوفاء ادلّر" الثاىن، البحث " الشخوية الرئيسية أمساء يف القوة ال

عند أبراىم ماسلو(، كتبتو نورليلى  لطو حسُت )دراسة حتليلية نفسية إنسانية

مقارنة حاجة متدرج نفسية ألبراىم ماسلو لتحليل  باحثسفيًتي. استخدمت ال

قد أمساء شخوية أمساء. وعرب ىذه التحليل، جتد الباحة احلوائج ادلوصول إليو مناها: 

الذي قوده أبراىم ماسلو من احلاجة اجلسمية إىل حتقيق  كل احلاجة  ت إىلوصل

 ومناسبتو ىي النررية ادلستخدمة. 11الذات.

 ،اختالفات ىذا البحث مع الدراسات السابقة ،سابقاوصفت قد كما 

ىذا البحث الشخوية من الشخوية الرئيسية بنررية أبراىم ماسلو.  باحثفحدد ال

ع إعطاء ادلعرفة يف نررية نفسية إنسانية وىذا البحث مكمل لدراسة ما قبلو ويستطي

 عند أبراىم ماسلو.

 
                                                           

11
  FX. Agus Basuki, Motivasi Konflik Batin Tokoh Kita dalam Novel Merahnya Merah Karya 

Iwan Simatupang Sebuah Pendekatan Psikologi Sastra, (Yogyakarta: Sanata Dharma, 

2113. Tidak diterbitkan) 
11

  Nurlaila Safitri, Al-Syakhs ar Ra‟isiyyah Asma fil Qissah “al Wafa al Murr”Li Taha 

Husain (Dirasah Tahliliyyah Nafsiyyah Insaniyyah „Inda Abraham Maslow), skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2117. Tidak diterbitkan)  
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 اإلطار النظري  . ه

 الطبيعة في العمل األدبي  .1

( 2( بادلاهارة وطاقة اإلجتماع )1قال ىال ولينزي: الشخوية مفاهوم )

واثر القوية، الذي ظاهرىا احد إىل األخر )مثل الذي يعد كاذلجومي أو 

العمل األديب، فموضوعو أشخاص الرئيسية ليس  الساكت(. فإذا كان جيرى يف

 12إنسانا.

أن الطبيعة ىي نرام ادلعتدل يف شخوية أحد ، قدم ديرليغا و جونس

فة الثابتة. وقد قدم أيضا وودوورتح النفسية، ادلساهم على الفكر والشعور والو

أهنا قيمة اإلنسان عن صفتو اجململة. والطبيعة يف العمل األديب مودرة من صفة 

  13األشخاص وزلادثتاهم.

ومل يكن أبراىم متعلقا بالشخوية. وعنده، نرام الشخوية يعاد إىل 

ب يف طبيعة اإلنسان. واحلراكة ىي سلسلة حتقيق كفائة درجة احلاجة كالسب

  14اإلنسان.

                                                           
12

  Yusuf Syamsu LN & A. Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2117), hlm. 3 
13

   Yusuf Syamsu LN & A. Juntika Nurihsan, hlm. 3 
14

  Ki Fudyantantra, Psikologi Kepribadian: Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamik, 

Organismik-Holistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2112), hlm 399. 
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احلاجة األساسية الضرورية يف احلاجة الفيسيولوجية، وىي رلموعة  األوىل

وفائاها، ألنو متعلق امحافرة بيولوجي واستمرار احلياة. فاهي حاجة إىل الطعام، 

وىذه احلاجة ىي احلاجة الضرورية  15.والنوم، واجلوّ واجلماع،  وادلكان، ،والشراب

بإشباع ىذه احلاجة، فاإلنسان مل ينتبو  تشبع. فإذا مل إشباعاهاوىي مقدمة يف 

وذىب ادلعتدون إىل أن الدفاع الغارزي يف اإلنسان ىو فيسيولوجية.  احلاجة األعلى.

، فودرت احلوائج األخرى، فاهذه احلوائج الغالبة على ىذه احلاجة فإذا قد اشبعت

  16اإلنسان، وليس حاجة الفيسيولوجية.

فودرت من اإلنسان احلاجة ، اشبعتفإذا كانت احلاجة الفيسيلوحية قد 

ألمن. وىي احلاجة الثانية، احلاجة إىل ا اإلشباعالغالبة الذي حتتاج إىل األخرى 

 والذي ال يأمن نفسو، حيتاج إىل النرام واإلستقرار إسرافا، وىو سيحاول زلاولة على

  17.اإلعًتاض من العجم الذي اليرجى

. واإلنسان يرجون عالقة احلب بعضاهم ، احلاجة إىل احلب واإلنتماءةوالثالث

 فرهتم، وىو حياول كل اجلاهد بعضا غالبا، وخووصا شعور ملك ادلكان بُت يدي

على الوصول إليو. وعّرف كارل روغَتس أن احلّب ىي احلالة ادلفاهومة عميقا 

                                                           
15

  Frank G. Goble, Madzhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, trj. A. 

Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 1884), hlm. 71. 
16

  Frank G. Goble, hlm. 72. 
17

  Frank G. Goble, hlm. 73. 
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وعند ماسلو، تتعلق احلّب على العالقة الوحيحة والرمحة بُت  19وادلقبولة قبوال.

وكل الدفاع  اليوجد اخلوف،اثنُت، وحتتوى على الثقة. ويف العالقة احلقيقة 

  18.ستزىق

أن لكل الناس اثنان من حاجة  . ووجد ماسلو، احلاجة إىل اإلحًتامةوالرابع

إىل اإلحًتام، األول ادلروءة والثاىن اإلحًتام من غَته. وحتتوى ادلروءة على الثقة، 

 ءة. وأما اإلحًتام من غَتهوالكفائة، والتولية، والكفاية، واإلندازات، وادلعلقة، والربأ

  21اجلاه، واإلعًتاف، والشاهادة، واإلحًتاز، وادلرتبة، والذكر، واإلحًتم. حيتوى على

احلامسة، احلاجة إىل حتقيق الذات. الشرح يف احلاجة الفيسيولوجية للتنمية، 

وقد صور ماسلو ىذه والتطوير، واستخدام الكفائة يسمىو ماسلو حتقيق الذات. 

 21احلاجة كالعزمة ليكون إنسان كامال بكل القدرة حسب طاقتو.

 

 النفسية األدبي  .2

أن لنفسية األدب أربع موطلحات.  تشرح يف كتاب نررية األدب

األوىل، حتليل نفسية ادلؤلف كالشخص. والثانية كيفية اخلالق. والثالثة حتليل 

                                                           
 
19

 Frank G. Goble, hlm. 74. 
18

  Frank G. Goble, hlm. 75. 
21

  Frank G. Goble, hlm. 76. 
21

  Frank G. Goble, hlm. 77. 
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الرابعة حتليل أثر األدب  22أحكام النفسية ادلستخدمة يف العمل األديب.جنس و 

كية النفس، ادلستخدمة لشرح الرواية احملوطلحة ادلوالعمل اخلياىل، على القراء. 

والعاطفة، والذىٍت من األشخاص بكثرة التحليل يف الطبيعة وليس يف احلبكة أو 

 23احلدث.

وحتاول األديب النفسي إعطاء ادلعارف إىل القراء عرب فاهم األشخاص، 

ويفاهم اجملتمع التغيَتات، واإلعًتاض، واإلستطرادات الواقعة علياها وخووصا 

   24.دلتعلقة بالنفسيا

 25.واىتّم األدب النفسي على مشاكل النفسي احملتوية يف العمل األديب

توجد  اهمفي انية يف األشخاص اخليالية، ألنوادلبحوث يف ىذا الباب وجو اإلنس

نفسية األشخاص كما يف الواقع. واألدب النفسي ولد كأحد حتليل العمل 

األديب لقرأة وتفسَتىا، ومؤلفاها، وقرائاها بكل طريقة وإطار نررية ادلوجودة يف 

ومل واجملتذب من األدب النفسي مشكلة اإلنسانية ادلتوورة النفسي. 26النفسية.

   27يراهر رلرد نفس أحد، لكنو أيضا يوكل نفس األخر.

                                                           
22

  Rene Wellek dan Austin Warren,Teori Kesusasteraan, trj. Melanie Budianta, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1885).  hlm 81. 
23

  Albertine Minderop, hlm 53 
24

  Nyoman Kuta Ratna,Teori,Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2111), hlm. 343 
25

  Nyoman Kuta Ratna, hlm. 343 
26

 Wiyatmi, Psikologi Sastra, (Yogyakarta:Kanwa Publisher, 2111), hlm. 1 
27

  Albertine Minderop, hlm 58. 
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التحليل األديب النفسي ينشأ يف القرن العشرين، وىو متعلق بالتحليل 

وقرر  29سيغموند فزيداة(.اخلاّص يف الفكر، أي بوجود نررية التحليل النفسي ل

تطوير ىذه النررية سلتلف بالنررية اإلجتماعية يف ( على أن 2011:341راتنا )

 سريع التطوير، كانت ىذه النررية زلددة ويقّل اهتمام الطالب على استخداماها. 

نفس، والعمل األديب النفسي موطلح ادلستخدم لشرح الرواية احملكية ال

والعاطفة، والذىٍت من األشخاص بكثرة التحليل يف الطبيعة وليس يف احلبكة أو 

 28احلدث.

 

 النفسية اإلنسانية ألبراهم ماسلو  .3

ورأى ماسلو ان اإلنسان سللوق الطيب يف احلقيقة، فلاهم احلقوق لتحقيق 

إلنسان على اإلشباع والتعبَت طاقتاهم ذاهتم ووصل إىل التحقيق الذايت. وحياول ا

. وللوصول على التحقيق الذايت، رّمز 31وكفائتاهم، وكان اجملتمع حيددىم ودينعاهم

ماسلو حوائج اإلنسان. وكثَتا ما دافع واذلمة يف أحد متعلق بيناهما. وحيّث 

                                                           
29

 Albertine Minderop, hlm 55. 
28

 Albertine Minderop, hlm 53. 
31

  Albertine Minderop, hlm 49. 
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ومل يتغَت، ويودر من  اإلنسان بكل احلاجة األساسية ادلتسوية لكل اجلنس،

 31مودر الوارثة أو الفطرية.

كاستخدام أو انتفاع الكامل على ادللكة،   حتقيق الذات وصّور ماسلو

واإلستطاعة، والقوة وغَت ذلك. واشخص ادلتحقق مثل التام لإلنسان، وكيل 

والشخص الفشل يف إشباع  32الفرقة ذكره ماسلو "الغاية النامية اجلاذبة".

ية فريدا ادلقدم أن عوابا ىو زلاولة ذكره ماسلو عوابا. وىذا سلتلف برأحوائجو 

على إشباع احلاجة الفشل، والشخص اليقدر على تفريق احلوائج الوحيحة 

داء. واإلعتداء حراكة والفشل يف إشباع احلاجة ستفعل اإلعت 33وغَت الوحيحة.

 34النفسية األساسية. على الفشل وغَت اإلستطاع على إشباع احلاجة

وعّد ماسلو أن اإلنسان احملقق ذاتو إنسان كاملة ألهنم كانوا إنسانا  

كامال. العالمة الغالبة مناهم استطاعتاهم على النرر بالسليم، ومتجرد. وىم يف 

من إضالل رايتاهم. وذلم أيضا كفائة عالية على التقييم األخرين  سبيل احلقّ 

  35ويفاهم الزيفة.

                                                           
31

  Frank G. Goble, hlm. 49 
32

  Frank G. Goble, hlm. 49 
33

  Frank G. Goble, hlm. 128 
34

  Frank G. Goble, hlm. 135 
35

  Frank G. Goble, hlm. 51 
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سديد ذلم معرفة صرحية يف الوحيحة واخلطاء. وىم أكثر وىم أيضا 

مناسبا يف تووير األحداث الىت ستقع. ومثل ىذه األشخاص يسكطيع على 

وميزان حتقيق  36ادلتحَتة سريعا من غالبو. الكشاف والنرر الةاقعية ادلكتومة

الذات: براءة من مرض النفسي، وىم يف سلسلة احلاجة، ويرفع قيمة احلياة 

  37ادلؤبدة، ويشبع حوائجاهم يف الناهماء والتطوير ولكن ما يرجوه.

وإذا مل تشبع أحد احلوائج األساسية مؤثرة على ادلشكلة. وعدم اإلشباع 

يسبب على عدم الغذائية، والتعب وغَت ذالك.  يف ىذه احلاجة الفيسيولوجية

لشعور ان اخلاطرة معيد، والشعور بغَت األمن، والوعيد على أحد سيسبب على ا

واخلوف الشديد. وإذا مل تشبع احلاجة إىل احلب واإلنتماء فوار أحد دافعا، 

ومعتدا، ومتحَتا يف اجملتمع. ونقوان اإلحًتام يسبب نشأة الشك، وعدم 

اإلحًتام والثقة. وإذا مل تشبع احلاجة إىل حتقيق الذات تؤثر على ادلشكلة 

 39وعرف ماسلو على أنو عدم القيمة، واإلجنازات، وزوال معٌت احلياة. النفسية.

 

 

                                                           
36

  Frank G. Goble, hlm. 52 
37

  Feist, jess, dan Gregory J. Feist,Teori Kepribadian, diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Handriatno, (Jakarta: Salemba Humanika, 2111), hlm. 343 
39

  Feist, Jess, dan Gregory J. Feist, hlm. 341 
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 منهج البحث  . و

طرق ادلستعملة يف البحث احملتوية عملية التفكَت والعمل لنيل مناهج البحث 

ومودر  ،وطريقة مجع البيانات ،وفياها موضوع البحث 39غرض البحث ادلعُت.

 وطريقة حتليل البيانات.  ،البيانات

 موضوع البحث  .1

 ،وىذا البحث حبث مكتيب. وىذا البحث يقام جبمع ادلعلومات من الكتب

 40وادر ادلتعلقة هبذا البحث.وادلقالة وادل ،واجمللة

 طريقة جمع البيانات  .2

 ،ىا كالكتبتيب جبمع ادلعلومات من موادر حبث مكويف ىذا البحث 

 41واجمللة. ،واجلريدة ،والوحيفة

 مصدر البيانات  .3

األول مودر  ،وأما ادلوادر البيانية يف ىذا البحث تنقسم إىل نوعُت. األول

لطو على ىامش السَتة " يف رلموعة القوة صاحب احلانوىو القوة القوَتة "

                                                           
38

  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Nasional (Bandung: Mondari Maju, 1886), 
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Seksi Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 
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 ،كالكتاب النفسية اإلنسانية  ،حسُت. والكتب الذي تتعلق بنررية أبراىم ماسلو

البيانات الثنائية ادلأخوذ من ادلراجع  ،حتفيز النفس والشخوية وغَت ذلك. والثاين

 ،والبحث ،والوحيفة ،واجملالت ،ادلقاالتو  ،ادلتعلقة بالبحث بقراءة الكتابات

 وغَت ذلك.  ،واألطروحة

 
 طريقة تحليل البيانات  .4

تقام بوصف الواقعية  ،الوصفالنوعي طريقة حتليل البيانات ادلستعملة طريقة 

  42مع حتليلاها.

 

 نظام البحث ز. 

 كما يلي:   ،البحث إىل أربعة أبواب باحثال قسم ،ويف تأليف ىذا البحث

أغراض  ،حتديد البحث ،زلتوية على خلفية البحث ،الباب األول: مقدمة

 البحث. ونرام  ،مناهج البحث ،اإلطار النرري ،التحقيق ادلكتيب ،البحث وفوائده

وسلتور  ،رلموعة القوة القوَتة لو ،الباب الثاين: ترمجة احلياة لطو حسُت

 . صاحب احلان قوة القوَتة

                                                           
42

 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2113) 

hlm. 53 
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يشرح التحليل بنررية نفسية إنسانية عند أبراىم  ،: حبثالباب الثالث

 ماسلو جوابا على ادلسائل ادلوجودة يف الباب السابق. 

ات ادلاهمة ذلذا البحث والكلمة واإلقًتاح ىذا البحثخالصة الباب الرابع: 

 اإلختتام. 



 

 

 الباب الرابع

  ختامال

 

 الخالصة 

ة صاحب  ااححنص ى  حبىى القصة القصية اومجوجةة القصة القصي 

لطو بسني. وىذه على ىحمس السية يف جممجعة القصة القصية 

ة من أعمحل أةي  مصر وىج طو بسني. وبعى قيحم البحث اجملمجع

بنظرية بحوة متىروة ألبراىم محسلج، وى  من حتليل األةب النفس ، 

ىح، فيجى البحبث أمجرا مهمة يعىن بقرأة النص، والرتمجة، ويفهم معنح

 متعلقة بنفسية شخص الرئيس ، كمح يل : 

 األبىاث اومؤثرة على نفسية شخص الرئيس  ى :
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الشخص الرئيس  يف ىذه القصة القصية ىج احب  ااححن  .أ 

الذي من الروم. وبنتقل حىل بلى العرب لضغطة بحكم الروم 

و الذي ال النصحرى، وىج أيضح ظحمل على رعيتو. ويعذب رعيت

 يىخل ةين النصراين

الشخص الرئيس  ىج الفحر حىل بلى العرب على ةين األانحم  .ب 

وكحن تطجر  واألوثحن، مسحعح على قصة ووجة ةين األوثحن فيهح

تطجرا ويىا وسالمح، وحيّر السكحن على أي ةين كحنجا. وجبحن  

 ذلك أنو قى مسع قصة أبراىحه اومهتلك عنىمح يريى ىىم مكة. 

وبعى واجلو حىل مكة، وقع الشخص الرئيس  على اخليبة  .ج 

واإلضطراب. ألنو يفشل يف حبثو عن األلو، وىج من أغراض 

انتقحلو حليهح. حن أهلتو وأهلت قريش خمتلفة يف أكثر األمجر، وبعى 

 ان يطلع حىل تحرخيهح، فهج ال جيى التسحوى. 

البيت  ااحزن الكحئن يف قلبو يصىر من وىيى بعى ان ىىم .ة 

العظيم لقريش. وكحن قى نقص رحبو يف بيع اخلمر. وىج أيضح 

يذكر بشجقو حىل أهلتو السحبق. وكحن يفكر أهلتو الىت سينقل حىل 

مكحن أخر، عنىمح بىث اهلىم على البيت. لكن شبحب قريش 
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يضحكجن عليو ويعىوه ال يليق على الكالم يف األلجىية، ألنو 

 بحئع اخلمر. 

أسحسح على نظرية ااححوة  خص الرئيس  يف حشبحع ااحجائجوىذا ىج طريقة ش

حشبحع ااححوة لشخص الرئيس  يف القصة  5اومتىروة ألبراىم محسلج. وووى البحبث 

 القصية صاحب  ااححنص لطو بسني. فهجكمح يل : 

 حشبحع ااححوة الفيسييجلجوية  .أ 

وقى أشبع الشخص الرئيس  على بحوتو الفيسييجلجوية على 

ألطعمة، والشراب وغيمهح بطريقة كسبو عرب بحنو، البحئع شكل ا

 اخلمر واوملهى. 

 حشبحع ااححوة حىل األمن  .ب 

عنىمح كحن يف الروم، يعبى األانحم واألوثحن سرّا، وىذا إلشبحع 

 بحوتو حىل األمن. 

فألن شىة ضغطة القيصر الروم حىل رعيتو الذين ال يقينجن بإديحن 

فأخذ يشبع بحوتو حىل األمن بحنتقحلو حىل النصراين، وكحن منهم. 

 بلى العرب. وكحن فيو حترير العبحةة والىين. 
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 حشبحع ااححوة حىل ااح  واإلنتمحء  .ج 

، فبىأ بكسبو بحاححن. وىج -الروم -وبعى انتقحل احب  ااححن

يبيع فيو اخلمر واوملهى. وإلشبحع ااححوة حىل ااح  واإلنتمحء، 

عميليو. وىذا لبنحء العالقة حيحول على بسن خىمة حىل 

 الصىيقية القريبة بينو وبني عميليو. 

 حشبحع ااححوة حىل اإلبرتام  .ة 

وشكل حشبحع ااححوة حىل اإلبرتام يف ىذه القصة القصية 

مقحومة احب  ااححن على جميئ ةين النصراين يف بيحتو. 

وومىافعة ةينو عن ةين النصراين، فهج مع غيىم يرضجن بنحر 

م. وجبحن  ذلك أن انتقحلو حىل بلى العرب ىج حمحولتو أنفسه

على حشبحع بحوتو حىل اإلبرتام. وىج خيتحر مغحةرة الروم من 

 اإلنقيحة على ةين النصراين.  

 ااححوة حىل حتقيق الذاتحشبحع  .ه 

على البحث عن ااحّق يف حلو انمو، بطريق حبثو يف  وىجحيحول

التحريخ أانحم القريش. ومن مث فهج يعلم أن آهلتهم ليس بآهلتو، 

  وى  خمتلف، وال تجوى عالقة بينهح وبني آهلتهم.



اجعثبت المر   
 

 

 اللغة العربية :

 . القاىرة: دار اإلعتصام.حياتو وفكره ىف ضوء اإلسالم .1799انوار اجلندى. 

  .. بريوت: دار اجليل1اجلامع ىف تاريخ األداب اعريب ج. . 1791حنا الفخورى. 

 ىرة: دار املعارف.القا األداب العربية املعاصار ىف مصر. . 1711 شوقى ضيف.

 مصر: دار املعارف.  .1ج.  آلياما .بال سنة. حسنيطو 

 .القاىرة: ىنداوى .ى ىامش السريةعل. 2112 .طو حسني
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 صاحب الحان
 بقلم: طه حسين

 

وتقطب  أنكر شباب قريش من صاحب الحان إعراضه عنهم، وما ظهر من انقباض وجهه

واشتغال  وشرود الخاطر، جبينه، وما أحسوا وراء ذلك من فتور النفس، وجمود القلب،

 البال.

 

ا  وكان هؤالء الفتيان املترفون من شباب قريش قد تعودوا من صديقهم هذا الرومي
ً
نشاط

 على اللهو إذا أقبلوا عليه، ومشاركة في اللذة إذاأخذوا فيها، قد 
ً

للشراب إذا نشطوا له، وإقباال

ألامور بينهم وبينه ميسرة  بحتُمحيت بينهم وبينه الفروق، ورفعت بينهم وبينه الحجب، وأص

كما تجري بينهم وبين أنفسهم، أو  هينة، تجري على املودة وإلالف، وعلى السذاجة وإلاسماح،

عليه مصبحين، ويقبلون عليه ممسين، ويقبلون  خيًرا مما تجري بينهم وبين أنفسهم. يقبلون 

  عليه في أي ساعة من ساعات النهار
ً
 والليل، فال يرون منه إال نشاط

ً
ا، وإال إقباال

ً
ا وانبساط

في شرابهم، وأقبلوا على لذاتهم، واستمعوا ألولئك املغنيات  عليهم وإيناًسا لهم. فإذا أخذوا

بالصوت واللحظ، وبغير الصوت واللحظ من أسباب الفتنة وألوان  الروميات الالتي كن يفتنهم

جر الذي ُيغري بتجارته ويرغب الرومي معهم على هذا كله، ال إقبال التا إلاغراء، أقبل الخمار

املخلص في حب اللهو، املسرف في إيثار اللذة، املتهالك على أن يأخذ نصيبه من  فيها، بل إقبال

 قبل أن يدفعه املوت إلى تلك الطريق التي يعرف أولها ثم يجهل من أمرها بعد ذلك كل الدنيا

 ش يء.

 

فكانوا يشربون  من فتيان قريش هؤالء،وكانت الكلفة قد ارتفعت بين هذا الرومي وبين زواره 

لم يجدوا بذلك بأًسا،  ويطربون، ويؤدون إليه ثمن لذاتهم إن حضرهم املال، فإذا لم يحضرهم

ولهو. ولم ُيظهر لهم صديقهم  ولم يمنعهم ضيق ذات أيديهم أن يمضوا فيما يحبون من عبث

يريدون، ال ألنه كان واثًقا بأن  كانوا الرومي تجهًما وال تلكًؤا، ولم يبطئ عليهم في ش يء مما

قد أحب هؤالء الفتيان وأنس إليهم. ولوال  حقوقه ستؤدى إليه كاملة فحسب، بل ألنه كان



وترده إلى الصواب والحزم، الندفع مع هذا الحب  بقية من أصله الرومي كانت تضبط أموره

 .الفتيان من أشراف قريش كل حساب إلى غير حد، وأللغى بينه وبين هؤالء

 

تعودوا أن  فلما أقبلوا عليه من ليلتهم تلك لم ينشط ملا كانوا ينشطون له، ولم يلقهم بما

لم يلبثوا أن أحسوه  يلقاهم به من البشر وطالقة الوجه، وإنما استقبلهم في ش يء من الفتور 

بينهم وبين ما أحبوا من شراب  وشعروا به، ولكنهم لم يظهروا مما أحسوا شيًئا. وخلى الرومي

يرددن عليهم أصواتهن الغريبة العذبة،  ولذة، ومن مجون وعبث، واندفعت املغنيات الثالث

يسمعون ويعجبون، ويفتنون وال يفهمون،  ويوقعن لهم ألحانهن الشجية الحلوة. وجعلوا

في الشراب، والاستباق إلى إلاكثار منه، مسرفين في  وجعلوا يستعينون على هذا كله باإلغراق

بعضهم لبعض: لن يتأخر قدوم العير بما تقدم إليها الخمار  كين على الدعابة، يقول املزاح، متهال

الشام وفلسطين، فال ينبغي أن ننصرف عنه الليلة حتى نستنفد ما  في أن تحمل إليه من نبيذ

وكانوا يلمحون له بدعابتهم، ويلحون عليه بمزاحهم، ويحرضونه على  عنده من نبيذ قديم.

ون منه إصغاء إليهم وال انتباًها لهم، فيمضون في أمرهم متكلفين أن يلقوا يجد مشاركتهم، فال

ال  بإعراض، وجفاء بجفاء. ولكنهم ال يلبثون أن يحسوا كأن شيًئا ينقصهم، وكأن اللهو إعراًضا

وال يشكون   يستقيم لهم، وكأن نفوسهم ال تستجيب لهذه اللذات التي تدعوها فتلح في الدعاء.

من حرج وضيق،  ذا الرجل الرومي عما ينبسطون له هو مصدر ما يجدون في أن انقباض ه

ألالحان وأصوات الغناء،  ومبعث هذا الفتور الذي أخذ يسعى إليهم شيًئا فشيًئا، فيلهيهم عن

 الانتظار. ويكاد يصرفهم عما بين أيديهم من هذه ألاقداح التي لم تتعود

 

يجدوا منه  ألامر، ثم ملحين في اللوم. فإذا لمهنالك يقبلون على صديقهم الرومي الئمين أول 

وا له ورفقوا به، وتحولوا إليه عن شرابهم
ُّ
وغنائهم، وجعلوا  عناية بهم أو استماًعا لهم رق

وما ألم به من مكره.  يسألونه سؤال الصديق عما عرضله من أمر، وما نزل به من خطب،

بين هؤالء الفتيان من أشراف  له، ويتصلويبلغ رفقهم هذا الحلو قلب الرومي فيتأثر به ويلين 

ال ينقض ي إال وقد كاد الليل ينجلي عما  قريش وسادتها وبين هذا الخمار الرومي حديث غريب

  كان قد غمر من ألاودية والبطاح.



 

عزيز عليَّ أن ألقاكم بما لقيتكم به من  “ ر الرومي ألصدقائه من شباب قريش:قال الخما

ا. وعزيز عليَّ أن أقصر عما تقدمون عليه الفتور، وقد عودتكم أن  أكون لكم مكرًما، وبكم حفي ٍّ

من هذه اللذات التي كنت أسابقكم إليها فأسبقكم، وأنازعكم الاستمتاع بها فأكون أوفركم 

ا وأعظمكم منه نصيًبا. وعزيز عليَّ أن ُيعديكم هذا الفتور ويبلغكم هذا القصور، 
ٍّ
منه حظ 

 
ُ
ون عما تحبون، وت ه، أقدم على ذلك راغًبا فيصرفون عما تألفون. ولكن ِثقوا أني لم فُتَصدُّ

 ”وإنما دفعت إليه مكرًها عليه.

 

عرض لك فإنا ما نشك في أنك لم تلقنا بهذا إلاعراض والفتور إال وقد “قال صفوان بن أمية:  

خفي من ألامر ما اضطرك إلى ذلك. وقد عودناك أن نفض ي إليك بأسرارنا وجلية أمورنا، ال ن

نكون عند ما تحب من  عليك منها شيًئا. فأفض إلينا بدخيلة نفسك وجلية أمرك! فلعلنا أن

 ."املعونة لك والترفيه عليك 

 

 " فإني أخش ى أشد الخشية أال تملكوا لي من هذا ألامر الطارئ شيًئا."قال صاحب الحان: 

 

فلسنا ي هذه اللذة إنك ضيفنا وجارنا وصديقنا، وصاحب لذتنا وشريكنا ف":  قال صفوان

ا إن بخلنا عليك باملعونة، أو آثرنا أنفسنا باألمن والراحة والنعيم من
ً
دونك. وإنك  لقريش إذ

 ."للحقوق  لتعرف من قريش قراها للضيف، ووفاءها للجار، وبرها بالصديق، وأداءها

 

يف أدري كفإن هذا ألامر الطارئ ليس مما تظنون في ش يء، وإني ال " : قال صاحب الحان

تردوه عن الضيف  أباديكم به وأتحدث إليكم فيه، ولو أن الذي عرض لي كان مما تعودتم أن

آخر من ألامر لم تتعودوا  إنبائكم به وإظهاركم عليه. ولكنه لون  والجار والصديق ملا أبطأت في

وما أدري أتفهمون عني إن تحدثت   أن تروه، وضرب آخر من الخطب لم تتعودوا أن تشهدوه.

ما ألقى إليكم من الحديث أم تشخطون!  م بما عرض لي! وما أدري أترضون إن فهمتمإليك

ا! ا! غريب حقٍّ الرومي وترك هؤالء الفتيان من شباب قريش وقد ثم أطرق " فإنه أمر غريب حقٍّ



ا  أخذهم ش يء يسير من الوجوم بهذا
ً
الحديث الغريب، وجعلوا يتقارضون فيما بينهم ألحاظ

إليهم رأسه، فلما رآهم على هذه الحال ابتسم لهم رفيًقا بهم،  فع الروميقصاًرا سراًعا. ثم ر 

صرفوا عن أمر لذتكم إلى هذا ألامر الذي ما أراه "بعيد:  وقال في صوت هادئ
ُ
ما أحب لكم أن ت

قريب أو بعيد، فعودوا إلى ما كنتم فيه موفورين. ولو استطعت لشاركتكم في  يعنيكم من

اوألعنتكم عليه، و  اللهو، ٍّ
 " !لكن نفس ي محزونة منذ الليلة حق 

 

نعلم علمك، فإنا لن نتحول عنك إلى لذتنا، ولن ننصرف عنك إلى بيوتنا حتى " قال صفوان: 

بعض ما نريد.  وحتى نرى أقادرون نحن على أن نعينك أم عاجزون عن أن نبلغ من ذلك

خفيه فتمعن في ت فاقصص علينا أمرك وال تبطئ! فإنك قد شوقتنا إلى حديثك هذا الذي

  ". إخفائه وتلتوي به علينا أشد الالتواء

 

ألامر في نفس ي إني ال أخفي عليكم شيًئا، وال ألتوي عليكم بش يء، ولكني أدير هذا ": قال الرومي

 ." وال أعرف كيف أباديكم به

 

فإني أخش ى فبادنا به كيف شئت وعلى أي وجه أحببت! "قال صفوان وهو يتكلف الضحك : 

ما يضطرب فيه  ك هذا الصمت وألح عليك هذا الالتواء أن نشق عن صدرك لنرى إن طال ب

 ." فيه من حديث لنظهر على ما تدير فيه من رأي وما تجيل من عاطفة، ونشج رأسك

 

ا للصديق":  قال الرومي وهو يبتسم
ً
ا للجار، وأرعاكم إذ

ً
 ."ما أوفاكم إذ

 

وطال منا  رًها! فقد طال منك الصمت،فإنك مظهرنا على أمرك طائًعا أو كا"قال صفوان: 

نسألك ونلح  إلالحاح، وقد تقدم الليل، وإنا خليقون أن نبقى حولك حتى يدركنا الصبح

 "عليك؛ فأرح نفسك وأرحنا من السؤال وإلالحاح.

 



فإن ": عظيم قال الرومي وهو يظهر تردًدا شديًدا، ويأخذ نفسه بالعنف ألنه ُيقِدم على أمر

 ."ي ال يتصل بي وإنما يتصل بكمألامر الذي أهمن

 

 "فذلك أجدى أن تبادينا به وتظهرنا عليه.": قال صفوان

 

الحانوت أو  فإنه ال يتصل بحياتكم حين تأوون إلى بيوتكم، أو تهرعون إلى هذا": قال الرومي

 ." تضطربون في ألارض، وإنما يتصل بآلهتكم

 

غليظ  حتى اندفعوا إلى ضحك ولم يكد هؤالء الفتيان من قريش يسمعون هذه الجملة

املنكر ملا سمع،  متصل، ثم سكت عنهم الضحك بعد حين، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض نظر

أن يمأل لهم أقداحهم. ثم  الساخر منه، في ش يء غريب من الفرح واملرح، وفي إشارة إلى الغالم

 نظر صفوان إلى صديقه الرومي نظرة ال تخلو من استهزاء

 

على قد كنا نحسب أن التفكير في آلالهة والحديث عنهم أمر مقصور ": قاليشوبه إلاشفاق و 

يخوضون  نفر من قريش تقدمت بهم السن وتقلبت عليهم الحياة، وفرغوا لهذا العبث، فجعلوا

قريش إلى جيراننا  فيما ليس للناس أن يخوضوا فيه. ولكن ألامر قد تجاوز هؤالء الشيوخ من

تك العدو  ا؟ أَوجعلت تصبو إلى ما يصبو إليهمن الروم. أَوَمسَّ
ً
هؤالء النفر من شيوخنا،  ى إذ

وإنفاق الجهد فيما ال ينبغي أن زون به من التحرج والتكلف، وتحرص على أن تمتاز بما يمتا

ت حلوقنا يا غالم، فأسرع ينفق فيه الجهد؟!  إلى هذه ألاقداح فامألها، وأسرع إلى لقد جفَّ

نفسه قد ظمئت، وما نرى إال أن ظمأ إال أن نفسه قد من شراب، فما نرى موالك بش يء 

 اضطرها إلى هذا الحديث."

 

ألشد مما  أما إنك قد قلت الحق وأنت ال تدري! فإن نفس ي لظمئة، وإن ظمأها ": قال الرومي

 ."تظن

 



 "تظمأ وعندك أكرم ما جادت به َبْيسان من نبيذ! ": قال صفوان

 

 

الظمأ ولكن لخمر كما تصدف عنها آلان. إني لشديد ما صدفت نفس ي قط عن ا": قال الرومي

 ."إلى ش يء آخر ما أرى أنكم تفقهونه أو تفطنون له

 

بن عمرو!  إنك لظمئ إلى ما كانت تظمأ إليه نفس زيد": قال صفوان وهو مغرق في الضحك

لم الدم الزكي الذي  فقد طلبته جاهدة فلم تظفر به، ولم ترو ظمأها باليقين، وإنما روته بهذا

تظمأ له نفس ورقة بن نوفل  نثأر له بعد، والذي ال بد من الثأر له. وإنك لظمئ إلى ما كانت

بعيد فتحوْل إليه واستمع له! فقد  وعثمان بن الحويرث! فإن ورقة بن نوفل ليقيم منك غير

من سخف الروم. ولكن ال تنس أن تخلي  ُيروي نفسك بما وعى من علم النصارى، وما حفظ

ثم  ".فيما ستقدم عليك به العير بعد أيام ن ما بقي لك من خمر، وأن تحكمنابيننا وبي

 ثم ردوها ولم يذروا فيها شيًئا.تضاحك القوم ورفعوا ألاقداح إلى أفواههم، 

 

ستفهمون عني فأما وأنتم تفقهون أمر هؤالء النفر من قريش، فما أشك في أنكم ": قال الرومي

فمعذرة إليكم. لقد  ألامر. ولقد أسأت بكم الظن، إن حدثتكم بما يضطرب في نفس ي من

إال على ما يقبل عليه لداتكم  رأيتكم ال تحفلون إال بما يحفل به أترابكم من اللهو، وال تقبلون 

 ."من اللذة والنعيم

 

 تستطيع أن ترقى إلى حكمتك العليا. ولكن": قال صفوان
ً

ما رأيك في  فإن لنا على ذلك عقوال

آلالهة، وما ينبغي لغير ا! فإنا لم نأتك لتتحدث إلينا عن ه الحكمة، راغبة عنهأنها زاهدة في هذ

خليًقا أن تعرف من أمرنا يش. ولقد أطلت فينا املقام، فكنت قريش أن يتحدث عن آلهة قر 

عمرو، وقد كان أوسطنا نسًبا،  أكثر مما عرفت. وما نظنك إال أدركت شيًئا مما لقي زيد بن

فما كنا لنكره ذلك من شيخ قرش ي ثم  في حديث آخر غير حديث آلالهة.وأرفعنا حسًبا! فخذ 

 ."الخمر وُيسمعنا الغناء نرضاه من رومي غريب أقبل علينا ليسقينا



 

يسوءكم حديثي،  ألم أقل لكم إني كنت مشفًقا أن : "قال الرومي وقد ظهر عليه بعض الحزن 

 !"وإني كنت راغًبا عن أن أوذيكم

 

على هذا  فإنك لم تؤذنا وإن حديثك لم يسؤنا، وإنك لم تظهرنا بعد ": قال فتى من القوم

الشراب، فامض  الحديث. ولكن في صفوان حدة وسرعة إلى الغضب وال سيما حين يثقل عليه

ر سيرتك منذ الليلة  ."في حديثك راشًدا، وأشركنا في هذا الهم الذي غيَّ

 

أخذت في  يسؤني ولم يؤذني، وإنماما أدري ماذا عرض لي؛ فإن حديثك لم  : "قال صفوان

، فامض  الدعابة حين سمعتك تتحدث عن آلالهة، فما أسرع ما استحالت الدعابة إلى  
جد مرٍّ

 ."في حديثك وخالَك ذم

 

 ." الليل أقبلوا على شأنكم، وخذوا في لهوكم، أو تفرقوا إلى بيوتكم فقد تقدم : "قال الرومي

 

والتلطف  الغضب والخوف، فعادوا إلى الرفق به وأحس القوم أن نفس الرومي مقسمة بين

 في أن يتمه. له، حتى ردوه إلى ألامن والهدوء، ثم مضوا يسألونه عن حديثه، ويلحون عليه

 ؟" أتعرفون أني نصراني : "قال الرومي

 

  : "قال صفوان
ً

على الدين،  نعرف أنك نصراني كغيرك من الروم، لكنا لم نَر منك قط إقباال

 ."في النسك وال إمعاًنا

 

ا، أو اعلموا أني لم أخلص للنصرانية قط،: "قال الرومي وأني لم  فاعلموا أني لست نصراني ٍّ

الغناء، وإنما  أقدم على بلدكم هذا النائي البعيد من بالد الروم ألسقيكم الخمر وأسمعكم

في إخفائها  الروم، وأجد أقبلت إليكم مهاجًرا بهذه الوثنية التي كنت أخفيها في بالدي من أرض



الرومي عجبوا له، وشغفت فلما سمع القوم من حديث ." جهًدا ال يحتمل، وعناء ال يطاق

 نفوسهم بالقصة فأصغوا أشد إلاصغاء.

لتجهلون وثنيتنا  إنكم ال تعرفون من أمرنا نحن الروم إال أقله وأيسره. وإنكم : "قال الرومي

مما تعلمون لكان  علمتم من أمرنا أكثرالقديمة كما تجهلون نصرانيتنا الحديثة. ولو قد 

والسذاجة بحيث ترون ما  فهمكم عني أعمق وأصدق. إن وثنيتنا القديمة ليست من اليسر

، وأنباء
ً

غريبة، تكلف بها النفوس،  أنتم عليه من دين؛ فإن آللهتنا القدماء أخباًرا طوالا

ا بنا، ومعاشرة لنا،  وتألفها القلوب، وتصبو إليها الطباع. وقد كان آلهتنا القدماء
ً
أشد اختالط

ا معنا في جد الحياة وهزلها من آلهتكم. فال
ً
ن حبها في قلوبنا، واختلط  واشتراك

َّ
جرم تمك

كحاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه، وإلى الطعام  بنفوسنا، وجرى مع دمائنا، وكانت حاجتنا إليهم

نبلُّ الصدى، وإلى املعرفة التي نغذو بها ننقع به الغلة و  الذي نقيم به أودنا، وإلى الشراب الذي

ي بها قلوبنا، ِ
ٍّ
وننقي بها طباعنا من ألاوضار وآلاثام. فلما جاء الدين الجديد، ضقنا  عقولنا، ونرق

ونفرنا منه أشد النفور، وقاومناه أعنف املقاومة وأقساها، وضحينا في سبيل  به أشد الضيق،

ا من النفوس وا آلهتنا ٍّ
 لدماء وألاموال أكثر مما تستطيعون أن تتصوروا.القدماء بكثير جد 

انهزمت  ولكن إلاله الجديد كان أقوى من آلهتنا وأعظم سلطاًنا؛ فلم تثبت له آلالهة، وإنما

ألولئك آلالهة  أمامه وفرَّت من معابدها وهياكلها، وأذعن أكثرها لهذا إلاله الجديد، َوَوفى أقلنا

آلالهة، والتي كانت  ه ألاسر التي توارثت الوفاء ألولئكاملشردين. وقد نشأُت في أسرة من هذ

ألاموال، فإذا خلت إلى نفسها تؤدي له الضريبة التي يفرضها على تؤدي النصرانية لقيصر كما 

من التحرج والاحتياط أقص ى ما  وفْت آللهتها، وأخلصت لها الدين محتاطة متحرجة، بالغة

دينه. ولم يكتف من رعيته بالطاعة  د فيكانت تستطيع أن تتحمل. ولكن قيصر قد اشت

وضمائر القلوب، وأن يحاسب الناس على ا أراد أن يخلص إلى دخائل النفوس الظاهرة، وإنم

من ذلك جهًدا أشد الجهد، وعنًتا أعظم العنت، حتى  آرائهم كما يحاسبهم على أعمالهم. فلقينا

ا عن  من حب آلهتنا. وإنا لفي ذلك تحول كثير منا عما كان يضمر
ً
العناء وإذا أنا أسمع حديث

ويدفعني إليه، ويخيل إليَّ أن آلهتنا قد هاجروا من بالد الروم إلى العرب،  بلدكم هذا يغريني به

 ."وفرغوا ألهلها يبسطون عليهم من سلطانهم العذب ما كانوا يبسطونه على الرومفأقاموا فيها،

 ؟"وما ذاك الحديث : "قال صفوان



 

ليهدمه  يث ذلك الجيش النصراني الحبش ي الذي أقبل على بلدكم هذاحد : "قال الرومي

عنه أقبح الرد  ويدمره، مقدًما بين يديه فيله العظيم. فما كاد يدنو من حرمكم هذا حتى ُردَّ 

 ."وأشنعه، وحتى سلطت عليه تلك الطير التي مزقته تمزيًقا

 

 ."عجًبا د في ذلك غرابة والفإن رب الحرم قد ذاد العدو عن الحرم، ما نج : "قال صفوان

 

لناه ألواًنا  أما نحن فقد وجدنا فيه الغرابة كل الغرابة، والعجب كل العجب، : "قال الرومي وأوَّ

والرهبان أن هذه آية  من التأويل. فأما رهباننا وأحبارنا فقد فهموا منه شيًئا آخر. ظن ألاحبار

ألاحبار والرهبان أن أمور  خطًرا. وظن قدمتها السماء بين يدي آيات أخرى أكبر منها وأعظم

من الدين سيتم في هذا البلد الذي  الناس ستتغير وتتبدل، وأن ما أنزل على اليهود والنصارى 

هاجروا إلى هذا البلد، وأنهم قد ردوا  ُرد عنه الفيل. وظننا نحن كما قلت لكم أن آلهتنا قد

د اليونان منذ قرون. وتمتلئ نفس ي عن بال  جيش الحبشة والروم عنه، كما ردوا جيش الفرس

وتحدثني نفس ي بالهجرة إلى بالدكم أللقى فيها  بحب آلالهة، وتطمئن نفس ي إلى هذا التأويل،

ا، وأتقرب إليهم، مظهًرا ذلك ال مستخفًيا به وال  آلهتنا، وألرى فيها تماثيلهم، وألعبدهم حر ٍّ

ا فيه. وأفكر في الرحلة إلى
ً
ياة التي سأحياها في هذا البلد، وفي رزقي هذه ألارض، وفي الح محتاط

بالذين كانوا يفدون على بالدنا من تجاركم، فأعلم منهم علم هذه البالد  كيف أكسبه. فأتصل

فيها من الناس، وأقدم مع بعض قوافلكم تاجًرا أسقيكم خمر الروم، وأسمعكم  ومن يعيش

 أخفي عليكم أني لم أبلغ بالدكم ولمالروم. وإن لي في بالدكم ألرًبا غير هذا وذاك. وما  غناء

والرهبان  أستقر في أرضكم حتى أدركتني خيبة ألامل، وحتى جعلت نفس ي تحدثني بأن ألاحبار

آلهتكم، ورأيت  ربما كانوا أدنى مني إلى الحق، وأقرب مني إلى الصواب؛ فقد رأيت تماثيل

نفس ي على صنم من  عطفسيرتهم فيكم وسيرتكم فيهم، فلم أعرف من هذا كله شيًئا، ولم ت

ْب ضميري في  هذه ألاصنام القائمة، ولم يمل قلبي إلى وثن من هذه ألاوثان
َ
املنصوبة، ولم َيْرت

بالد العرب، ولكنهم مضوا إلى وجه من  أن آلهتنا قد هاجروا من بالد اليونان ال ليستقروا في

 ألارض أو من السماء ال نعرفه وال نهتدي إليه.



 

هذه  في مكة كما كنت أخفيه في طَرسوَس، وأظهرت لكم نصرانيتي هنالك أخفيت أمري 

أسقيكم  الرقيقة كما كنت أظهرها في أرض قيصر، وفرغت للتجارة واستثمار املال، فجعلت

 كثيًرا. ولكنكم أخذتم منذ حين في
ً

هدم بيتكم هذا  الخمر، وأسمعكم الغناء، وأفيد منكم ماال

 ." ن الاضطراببنائه، فكان ذلك مصدر ما أنا فيه م

 

 ؟"وما ذاك: "قال صفوان

 

ما عس ى  ألم تفكروا في أصنامكم هذه القائمة حول هذا البيت واملسندة إليه : "قال الرومي

 ؟" أن تصنعوا بها أثناء الهدم والبناء

 

كنت تريد أن  وماذا : "هنالك نظر بعض القوم إلى بعض نظرة ال تخلو من معنى. وقال صفوان

 ؟!"صنعنا نصنع بها غير ما

 

 "لم أكن أريد شيًئا، وإنما كنت أنتظر : "قال الرومي

 

تبهرنا بانتقالها إلى  كنت تنتظر كما كنا ننتظر أن تتحول آلالهة عن أماكنها، وأن: "قال صفوان

تنتقل فنقلناها. وإذا تم  حيث تأمن معاول الهادمين. ولكن آلالهة لم تتحول فحولناها، ولم

 ." ذلك؟! إنا لم ننكر منه شيًئا ه منها إلى أماكنها ألاولى. فماذا تنكر منالبناء فسنرد ما نقلنا

 

 ؟"فقد كنتم تنتظرون من آلالهة مثل ما كنت أنتظر : "قال الرومي

 

ا
ً
أفنكره  ولكن آلالهة لم تحقق آمالنا، ولم تفعل ما كنا ننتظر منها. ”: قال صفوان ضاحك

 ."حلوقنا فامأل ألاقداحآلالهة على ما ال تريد! يا غالم! قد جفت 

 



ي نفسك بأيسر ألامر وأهونه. إن أخص  : "ثم التفت إلى الرومي وهو يقول  ِ
ما يميز إنك لُتعنٍّ

 ."آلالهة أنهم يفعلون ما يريدون هم ال ما نريد نحن

 

 ."ولكنهم لم يفعلوا شيًئا : "قال الرومي

 

 ." افمن حقهم أال يفعلوا، كما أن من حقهم أن يفعلو  : "قال صفوان

 

ترتد إليها على  فإذا أتممتم بناءكم وبدا لكم أال تردوا آلهتكم إلى أماكنها، أفتراها : "قال الرومي

 ."رغمكم

رأيت آلالهة قد  ما أدري وما يعنيني من ذلك ش يء. انتظر حتى يتم البناء؛ فإن : "قال صفوان

أيتنا نحن نردها إلى أماكنها ر  ارتدت من تلقاء نفسها إلى أماكنها فقد ظهرت لك جلية ألامر. وإن

عليه. وإن رأيتها قائمة حيث وضعناها  كما حولناها عنها، فاعلم أنها قد أخذتنا بذلك وأرادتنا

وتطمئن إلى أماكنها الجديدة. وأرح نفسك كما كها حيث هي فاعلم أنها تريد ذلك، ورأيتنا نتر 

نفسنا عن أمور آلالهة بأمور واشغل نفسك كما نشغل أ نريح أنفسنا من التفكير في آلالهة،

بحركات هؤالء إلاماء الثالث الالتي يوقعن ويغنين فيكلفننا من  الناس، وعن حركات آلالهة

ا
ً
 ." أمرنا شطط

 

ليقول لبعض:  وتفرق هؤالء الفتيان من قريش عن صاحبهم الرومي آخر الليل، وإن بعضهم

آلهتنا أو نسخر منها،  نحن أن نشك في ويلكم! لقد فطن هذا الرومي ملا فطنتم له. ولئن جاز لنا

ويلكم! ارفعوا ذلك إلى املأل من   فما ينبغي أن يجوز ذلك لرومي يسقينا الخمر ويسمعنا الغناء.

التدبير، وليحتاطوا أن يشيع هذا الشك  قريش! ليدبروا أمرهم وأمر آلالهة! فإنه في حاجة إلى

   ين يملئون مكة من الفرس والحبش والروم.الذ في عامة الناس وضعفائهم، وفي هؤالء ألاجانب

 

يجدوه ولم يستأنفوا عنده لهوهم ولذتهم، فلم ولكنهم راحوا على صاحبهم الرومي من الغد ل

  فيها فضل من شراب. يجدوا إماءه الثالث، وإنما وجدوا حانوًتا خالًيا إال من دنان وزقاق كان



قريش أم  أدري أتحدثوا به إلى املأل من واستقر حديث الرومي في نفوس هؤالء الفتيان، وما

يتم بناء البيت،  أخفوه عليهم، ولكنهم لم ينسوه على كل حال، وإنما جعلوا ينتظرون أن

عس ى أن يصنع آلالهة  ويتساءلون إذا التقوا، كما يسأل كل واحد منهم نفسه منفرًدا: ماذا

أم ينقلون إلى هذه ألاماكن  ا،ليعودوا إلى أماكنهم؟ أيسعون إلى هذه ألاماكن ليستقروا فيه

ألايدي وألاعناق حين أخذت  محمولين على ألايدي وألاعناق كما حولوا عنها محمولين على

 قريش في هدم البيت؟

 

وانتظروا  وليس من شك في أن املأل من قريش قد فكروا في هذا ألامر كما فكر فيه الشباب،

أن يظهروا من  كانوا أمكر وأمهر من من آلالهة مثل ما انتظر الشباب. ولكن شيوخ قريش

الشباب وضعاف  تفكيرهم شيًئا. وكانوا أضبط ألمورهم وأملك لعواطفهم من أن يظهروا

رأوا آلهتهم ينقلون كما  الناس على ما خالط قلوبهم من ريب، وشاع في نفوسهم من شك، حين

ن من ش يء فقد أتمت ومهما يك  ينقل املتاع، ويرصون في أماكنهم الجديدة كما يرص ألاثاث.

 إلى  قريش بناء البيت، وانتظرت باآللهة يوًما ويوًما، فلما
ً

لم تجد منها إرادة وال حركة وال تحوال

ا، وحملتها ٍّ
. واستقر في نفوس الشيوخ والشباب شك  أماكنها ردتها إلى تلك ألاماكن رد 

ً
إليها حمال

ا هو أبعد من الشك والريب، أولئك الشيوخ والشباب إلى م عظيم. وربما ظهر ألامر ببعض

 وأدنى إلى الجحود وإلانكار.

 

القلوب،  ولكن محنة قريش في آلهتها لم تقف عند هذا الحد الذي قد يفطن له أذكياء

ويجل عن أن  وأصحاب العقول النافذة وألاحالم الراجحة، ولكنه يخفي عادة على الدهماء

عظيًما وافتضاًحا  فيه قريش خطًبا تعرفه عامة الناس، وإنما جاوزته إلى ش يء خطير رأت

قريش من آلهتها إلى البيت ما  منكًرا ملا لم يكن ينبغي أن يفتضح من أمر آلالهة. فقد أسندت

وخيل إليها أن قد فرغت من هذا  أسندت، وأقامت قريش من آلهتها حول البيت ما أقامت،

السادة في أن شغلوا عامة اجتهد ألاشراف و  الجهد الشاق، وخلصت من هذا العناء الثقيل. ثم

وقصورهم، فأقاموا ألاعياد، وأكثروا من  الناس ودهماءهم عن التفكير في جمود آلالهة

الفقراء والبائسين، وألحوا في ذلك وقاموا عليه  التقريب لآللهة، وأسرفوا في أموالهم ليطعموا



وا يقدمون على يضرب حولها من ألاعراب الذين جعل حتى تجاوز كرمهم أهل مكة إلى من كان

هذه إلابل والشاء التي كانت تقرب إلى آلالهة في غير انقطاع.  مكة، يلتمسون فيها حظوظهم من

ا تصبح ذات
ً

ن قد يوم فتغدو على البيت فترى، ويا هول ما ترى! ترى آلهتها مجدلي ولكن قريش

ومنهم البيت تصريًعا، منهم املستلقي على ظهره، ومنهم املنكب على وجهه، صرعوا حول 

على أحد جنبيه وما أصف لك شيًئا مما مأل قلوب قريش من الروع والهلع! فأنت  املضطجع

 على تصور ذلك إذا قدرت إعظام العامة آللهتها، وحرص الخاصة على ما ينبغي لهؤالء قادر

 آلالهة من جالل ووقار.

 

وتستخير وتدبر  شيروتقبل قريش على آلهتها فتردهم إلى أماكنهم، وتقرهم في مواضعهم، ثم تست

عما نحر لهم من ضحايا  بينها ألوان الرأي، ثم يستقر ألامر بينها على أن آلالهة لم يرضوا بعد

أخذت تعرضعنه من التضحية  وما سفك حولهم من دماء. فتستأنف قريش ما كانت قد

 الفقراء ينعمون بعيش رغد وسعة والتقريب، وهذه إلابل تنحر، وهذه الشاه تذبح، وهؤالء

ا تصبح من الغد فإذا آلهتها
ً

 مجدلون حول البيت، قد فعلت بهم ألافاعيل! متصلة. ولكن قريش

 

املخلص، ومنهم  ويعظم لذلك همُّ قريش، وتمتلئ لذلك قلوب قريش حزًنا وأس ى، منهم الصادق

التضحية، ويستشيرون  املشفق املاكر، ولكنهم على كل حال يقيمون ألاصنام، ويجددون 

يمكرون باآللهة، ويدبرون للحرم  ون في البحث والاستقصاء، لعل في مكة قوًماالكهان ويجدُّ 

النهار، فلم يَر الحراس شيًئا ينكرونه. د أقاموا الحراس حول البيت أثناء وأهله كيًدا. وق

ا ينتظرون، ولكن انتظارهم لم  وأقاموا الحراس حول البيت آناء الليل، فقاموا
ً
حذرين أيقاظ

ذلك شيًئا، وإذا بضجيج يسمع، وأصوات تقرع  تصاف الليل وتقدمه بعديطل وإنما هو ان

آلالهة وقد صرعوا حول البيت تصريًعا،  -هول ما يرون! ويا --آلاذان. وينظر الحراس فيرون 

 واستأثر بهم الفزع.  فيفرون وقد ملكهم الخوف

 

الدماء فما  لهوقد أشار الكهان على قريش بأمر عظيم وقفت له القلوب فما تخفق، وجمدت 

في البيوت،  تجري، ووجمت له النفوس فما تستطيع روية وال تفكيًرا، وهلعت له النساء



ا عظيًما! فقد زعم الكهان لقريش أن
ً
لحوم إلابل والشاء  وأشفق منه سكان مكة جميًعا إشفاق

وأعيد  وبعد أن هدم بيتها ودماء إلابل والشاء ما كانت لترضياآللهة بعد أن حولت عن أماكنها،

يقنعهم بأن عبادهم من قريش ال  بناؤه! وال بد من أن يقرب إلى آلالهة لون آخر من القربان

باألنفس أيًضا. وقال الكهان لقريش: يجب  يجودون عليهم باألموال وحدها، وإنما يتقربون إليهم

 
ً

على  وامرأة قد تقدمت بهما السن حتى أشرفا أن تقربوا آللهتكم من أجيالكم الثالثة رجال

ا وصبية من ألاحداث. فإن لم تفعلوا فما ندري ماذا  املوت، وفتى في نضرة الشباب، وصبي ٍّ

آلان أكثر من أن قدموا إليكم النذر، فأسرعوا إلى إرضائهم!  يصنع آلالهة؛ فإنهم لم يفعلوا إلى

م وأن تصبحوا فال تروا آلهتكم بينكم، وأال تمض ي بعد خروجه فإنا نخش ى أن تسوء العاقبة،

عليكم شر عظيم. ولو استمع املأل من قريش ملا كانت تضطرب به  عنكم أيام حتى يسلط

وعامة الناس ألطاعوا أمر الكهان، ولتقربوا إلى آلهتهم بهذا إلاثم املنكر. ولكن  نفوس الدهماء

ا ذات املأل من  قريش كانوا أمكر من ذلك وأمهر، وكانوا أحزم من ذلك وأعزم! فقد خلصوا نجي ٍّ

قد تالوموا أمرهم بينهم. وليس من شك في أنهم ة في دار ندوتهم، وجعلوا يتشاورون ويديرون ليل

البناء، ولكنهم كانوا  وتالحوا، وألقى بعضهم على بعض تبعة ما كان من هدم البيت وتجديد

إلى آلهتهم أبناءهم وبناتهم  مجمعين أمرهم على أال يذعنوا ملا يأخذهم به الكهان، وال يقدموا

التجارب ألهون من ذلك وأيسر. ولكن  ن أمر آلالهة في نفوس هؤالء الشيوخ الذين عركتهموأ

ينكرونه، ثم ال يلبثون أن يعرفوه، شيخ قد  املأل من قريش ينظرون فإذا بينهم رجل غريب

يكن بينهم حين اجتمعوا ولكنه ظهر فيه فجأة، ال  تقدمت به السن، واتخذ زي النجديين، لم

منه  على الباب حراًسا يمنعون أن يقتحمه أحد أو يدنو أقبل وهم قد أقامو يدرون من أين 

رأوا هذا الشيخ النجدي ذات يوم حين أمض ى ألامين حكمه أحد. ولكنهم يذكرون أنهم قد 

الركن ألاسود في موضعه من البيت. رأوه يريد أن يشارك في البناء  فيهم، وحين وضع ألامين

ا ٍّ
ال يظهرون له على أثر. يظهر السخط ويعلن النذير، ثم يستخفى فعنيًفا، ف فيرد عن ذلك رد 

 من تلك الليلة أقبلوا عليه يسألونه من أين جاء؟ ومن عس ى أن يكون؟ فال يرد علىفلما رأوه 

  لقد أخذت النذر تتحقق يا : "سؤالهم هذا جواًبا، وإنما يقول لهم في صوت نحيف بعيد

،معشر قريش. ألم أنهكم عن أن تحكموا 
ً

ا، وأقلكم ماال  كان أصغركم سن ٍّ
ً

وأشدكم  بينكم رجال

تفعلوا،  إعراًضا عن آلهتكم، وأبعدكم من الاحتفاء بهم وإلاكرام لهم! فقد أبيتم إال أن



شيًئا،  وغضبت آلالهة مما فعلتم. وما أرى أن أموركم تستقيم إال إذا نقضتم بناءكم

أمركم الكهان أن  تضحوا آللهتكم بمن فأخرجتم الركن من موضعه، ثم رددتموه إليه بعد أن

وال قدرة لكم عليها. والخير  تضحوا بهم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من آلالهة، ال قبل لكم بها

إن أبقيتم عليه لم يبق عليكم، وإن  يا معشر قريش أن تريحوا أنفسكم من هذا ألامين؛ فإنكم

 ."مددتم حياته لم يلبث أن يجذم حياتكم جذًما

 

وهموا أن  مع املأل من قريش حديث هذا الشيخ مرتاعين له، حتى إذا انقطع الصوتويس

 إليهم. يحاوروا صاحبه نظروا فلم يجدوه بينهم، وكأنه لم يدخل عليهم ولم يتحدث

 

هذا الشيخ:  هنالك تمتلئ قلوب القوم حيرة، ويكادون يصرفون عما كانوا فيه إلى السؤال عن

 : "هادئ مطمئن ون ولكن الوليد بن املغيرة يقول في صوتمن أين جاء؟ ومن عس ى أن يك

ويصرفكم عما ألفتم  ويحكم يا معشر قريش! ما أرى إال أن الشيطان يريد أن يعبث بكم،

الشيطان يا معشر قريش،  وعما ألف الناس فيكم من الحزم والعزم، ومن ألاناة والوقار. إنه

قد أنذركم بالشر، ودعاكم إلى  ليكم. وإنهما أشك في ذلك! إنه قد ظهر بينكم ثم استخفى ع

موضعه، تستطيعون أن تردوه دون  أمر فظيع. أرأيتكم يا معشر قريش إن أخرجتم الركن عن

وينصب بعضكم لبعض الحرب، ويدعو  أن يشجر بينكم الخالف، وتستيقظ فيكم الفتنة،

ير الخائن، والنصيح قريش إن استمعتم لهذا املش بعضكم بعًضا إلى القتال؟ هل أنتم يا معشر

اطعون البطش به، إال مضيعون للحق، مهدرون للرحمة ق الغاش، فبطشتم باألمين أو حاولتم

واملعروف باملنكر! فقد حقن ألامين دماءكم، وهذا الشيطان للرحم، تجزون الخير بالشر، 

أن  وقد أقر ألامين فيكم السلم، وهذا الشيطان يدعوكم إلى  يدعوكم إلى أن تهدروا دمه.

الحرب. ال وهلل ما دلكم هذا الشيطان إال على الغي، وال دعاكم إال  تثيروا بينكم وبين قومكم

فضل أحالمكم، وال تكبروا من أمر هذه ألاحجار غير كبير. إني وهلل ما  إلى إلاثم. ردوا عليكم

 قريشتعدل قطرة من هذه الدماء التي ترادون على أن تسفكوها. أي أسرة من أسر  أراها كلها

هذه  تريدون أن تفجعوها في كبيرها أو صغيرها؟! أيكم تطيب نفسه يا معشر قريش عن

عبد هلل،  التضحية بابنه أو بنته، وبأبيه أو أمه؟! إنكم لم تنسوا بعد قصة عبد املطلب وابنه



ترادون آلان على أن  لقد كدتم تبطشون به؛ ألنه كان يأبى إال أن يضحي بابنه لآللهة. فإنكم ال

خيركم. ال تسمعوا لهذا  ضحوا بواحد من قريش، وإنما ترادون على أن تضحوا بستة منت

تظنون، ومما يخيل إليكم  اللغو! وأمر هذه ألاحجار أيسر عليكم وأهون في نفوسكم مما

 يا وليد! إنك لتقول  : "قال أمية بن خلف."  الشيطان
ً

الحق، وتدعو إلى الرشد. ولكن  مهال

ا، وألامر  على الناس هذا الحديث! فإنه خفض من صوتك، ولنكتم إن ذاع لم ينتج لنا إال شر ٍّ

الناس عن آلهتهم وهم قائمون، ثم يغدوا  بعد ذلك في حاجة إلى التدبير. فما ينبغي أن يروح

 ." عليهم وهم مجدلون 

 

ووسائل  ما أرى إال أن هذا الشيطان يعبث بنا وبهذه ألاحجار، يتخذها أسباًبا: "قال الوليد

 ."كيد يدبره، وشر يقدره. يقيمها أثناء النهار، وينيمها إذا جن الليلل

على أن يظلوا  فاقترح علينا وسيلة نخلص بها من كيد الشيطان، ونكره بها آلالهة : "قال أمية

 ."ويبيتوا كما عرفهم الناس قائمين، غير نائمين وال مجدلين

 

وا إليَّ أمر هؤالء آلالهة، فع : "قال الوليد
ُ
يَّ أن أجد لكم منه مخرًجاِكل

َ
 ."ل

 

على ذلك  وتفرق املأل من قريش وهم ال يدرون ماذا يريد الوليد أن يصنع. ولكن الوليد غدا

ا صريًحا في هذه  البناء القبطي الذي أقام لهم البيت، فاستشاره في ذلك، وأفضىإليه برأيه جلي ٍّ

صنعتم بآلهتكم ما  هال : "بتسًماثم قال م. أطرق شيًئا، "  باخوم" فلما سمع منه .ألاحجار

 !"نصنع نحن بما نريد تثبيته من البناء

 

 ؟" وما ذاك : "قال الوليد

 

 ." الرصاص شدوا آلهتكم إلى أماكنها بأسباب من : "قال باخوم وهو ال يملك نفسه من الضحك

 

 !"هو ذاك : "قال الوليد



 

الحيلة، وعجزت  عها بعد هذهوالغريب أن أصنام قريش ثبتت في أماكنها واستقرت في مواض

إال قائمة مكانها، حتى اصية تلك، فلم ترها قريش بعد ذلك عن أن تخلص من قيودها الرص

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل يام رأتها فيه وقد حطمت تحطيًما. كان يوم من ألا 

ابن عباس، قال: الزهري، عن عبيد هلل بن عبد هلل، عن  الرواية في إسناد له عن ابن شهاب

يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت  دخل رسول هلل صلى هللا عليه وسلم مكة

: النبي صلى هللا عليه وسلم  «جاء الحق، وزهق الباطل إن  أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل

اه، وال فما أشار إلى صنم منها في وجهه إال وقع إلى قفبقضيب في يده إلى ألاصنام ويقول  يشير 

ا»أشار إلى 
ً
قفاه إال وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إال وقع. فقال تميم  . الباطل كان زهوق

 بن أسد الخزاعي في

 ذلك:

 ملن يرجو الثواب او العقابا  وفي ألاصنام معتبر وعلم 
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