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Penelitian ini berjudul Azmah Al-hājātu Al-Insāniyyah Fī ughniya “ Abki „Ala Syamil 

Hawa”limishari rashidi Alafasy (Dirāsah Sīkūlūjiyyah). Penelitian ini focus pada apa saja bentuk 

-bentuk krisis kebutuhan manusia didalam lirik lagu abki alas yam al hawa karya mishary al 

afasi. Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan psikologi humanistic Abraham maslow. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada lima bentuk krisis didalam lirik lagu, yaitu :1) krisis kebutuhan 

fisiologis, 2) krisis kebutuhan akan rasa aman, 3) krisis kebutuhan pemikiran dan cinta, 4) krisis 

kebutuhan untuk dihargai, 5) krisis kebutuhan aktualisasi diri. 
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 الباب ألاول 

 املقدمة

 خلفية البحث .أ 

 مظخىي  ؽلى إلاوظاهُت املؾاهاة فيها جيىن  خالت هي إلاوظاهُت ألاشمت

 هطاكا وحغطي املدً، ؽلى إلاوظان زفاهُت ؤطاطُاث جيىن  خُث ؽاٌ،

 ؽلى. آلخس وكذ مً الغهىز  في مدظخمسة عاهسة إلاوظاهُت ألاشمت 1.واطؾا

ً، الخادي اللسن  ًدخل الؾالم ؤن مً السغم  ال إلاوظاهُت ؤشمت والؾشٍس

ت ججخاح جصاٌ  فيها جخدلم ال خالت بظبب إلاوظاهُت ألاشمت جددر. البشٍس

ألاطاطُت، طىاء املادًت ؤو  إن الخاحاث ,لإلوظان ألاطاطُت الخلىق 

ت، مىصىص ؽليها بىصفها خلىكا ؤطاطُت في إلاؽالن الؾالمي  املؾىٍى

الخاحاث ال ًلبل الخدلم إال مً ؽلى ؤن إشباؼ هره ، لخلىق إلاوظان

لت حظاؽد ؽلى ججدًد  خالٌ مشازهت ألافساد واملجخمؾاث املؾىُت، بطٍس

وخفػ وجدظحن البِئت جدظِىا فؾاال، وجىمُت املىازد، فظال ؽً هفالت 

 .2ؤفظـل

اث ؤنها مفخلس ي زخمه هللا بلىله: " مؾنى الخاحؽسفها إلامام الشاطب

إلى  ما ٌظبب إليها مً خُث الخىطؾت وزفؿ الظُم املؤدي في الغالب

لترب حؾٍسف " ؤخمد وافي " مً  إلاخساج واملشلت الالخلت بفىث املطلىب، ٍو

حؾٍسف الشاطبي هما حاء في مىخدي الجمؾُت الخىوظُت للؾلىم الشسؽُت، 

خُث ؽسف وافي الخاحت بإنها "ما ًدخاحه ألافساد ؤو جدخاحه ألامت للخىطؾت 

وزفؿ الظُم 
                                                           

1
Anifa Lutfiani, Abu Bakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarto "Krisis Kemanusiaan dan 

Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya", Jurnal Universitas Jember, Vol.  4, 

Tidak.  2, Mei-Agustus 2017, hal.  82 
: املدلع الىطىني اللثلافت ذ)اليٍى"سكىلىحيه اللغة واملرض العقلي"د.حمؾت طُد ًىطف,2
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ى امليلفحن ؽلى إما ؽلى حهت الخإكُذ ؤو الخإبُد فئذا لم جساؼ دخل ؽل

 3الجملت الخسج واملشلت وكد جبلغ مبلغ الفظاد املخىكؿ في الصسوزة.

ؤهىاًؽا مخخلفت مً ألاشماث ، وطُىاحه  الىول إوظان  طىف ًىاحه 

إوظان الى الخاٌ كد ال ًخم الظُطسة ؽليها، وعسوف ال ًمىً جىكفها ؤو 

مىؾها. ألاشماث هي حصء مً الخُاة ًجب مىاحهخه وال ًمىً ججىبه ، و هثحر 

يشإ هرا إلافتراض  مً الىاض ٌؾخبرون ألاشمت واززت ًمىنها كمؿ الخُاة ، ٍو

 4.س بها ال ًفهم ألاشمت وال ٌظخطُؿ الخؾامل مؾهألن الصخص الري ًم

الؾدًد مً ألاشماث التي جىاحه املجخمؿ إما بصفت دوزٍت ؤو بصفت  و 

ؽشىائُت وبالىغس إلى هره ألاشماث هجد إنها كد حظببذ في املاض ي في خظائس 

حخماؽُت ؤو الظُاطُت ؤو فسد واملجخمؿ طىاء مً الىاخُت إلا وؤطساز هثحرة لل

ت. وال ًخفي ؽلى ؤخد ؤن حؾسض املجخمؿ لألشماث يهدد إلا كخصادًت وإلاداٍز

بصىزة ؽشىائُت ومظخمسة في هفع الىكذ الخىمُت طىاء في حاهبها املادي ؤو 

البشسي خُث حظبب ألاشماث بمخخلف ؤهىاؽهاخظائس في امليشأث واملسافم 

ت والطبُؾُت وجللل ول هره ا لخظائس في الؾامت واملمخلياث والثرواث البشٍس

فسص الخلدم في مظاز الخىمُت خُث جؤزس بصىزة مباشسة ؤو غحر مباشسة 

ت للمجخمؿ وما جمثله مً زهحزة ؤطاطُت مً زوائص الخسهت  ؽلى الثروة البشٍس

ت 5.الخىمٍى
 

 

                                                           
للتىمية ثقدير الاحتياحات ألاساسية للسكان املحليين كمدخل ؤ.د/ ؽبدالىهاب حىدة الخاٌع ,3

 ۵(, ص ۵۱۰۲,) ٢,الشاملة: " رؤي هظرية ومىهجية "
4
Ramot Peter, Memahami Dan Mengatasi Krisis Menjadi Peluang, Jurnal Humaniora, 

Vol.4 No.2, Oktober 2013 Hal.1055 
  22(, ص ۵۱۰۲),  ۵, مجلة البحىث املالية و التجارية إدارة ألازمات,,طامذ ؤخمد شوى الخفنى5
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الؾفاس ي هي  جديي  ؽً  زاشد ملشازي  الهىي  شامؤغىُت ؤبيي ؽلى   

ألاغىُت الخصن، الغسوف التي ٌؾِشها ؤهل الشام. خُث جصف هره 

واللمؿ، والىظاٌ الري ٌؾِشه هؤالء ألاشخاص، في ذلً البلد هثحر مً 

اللخل وهثحر مً الدماز، بدُث ؤصبذ مً الصؾب للغاًت جلبُت حمُؿ 

إخخُاحاتهم وطُيىن املظخدُال جلبُتها، ألن خطس الظسز مىحىد في ول 

وظاهُت، ميان، وبظبب خسب وطفيا للدماء، فددر ؤشمت  في إخخُاحاث إلا

والفلدان مجٌز للمإوي وزاخت، وصؾىبت في الخصٌى ؽلى الطؾام، وكلُل 

فلد  مً ألامان، وفلدان مً ألاخبائهم، ختى ألاطفاٌ ًفلدون حؾلُمهم ٍو

 الىالدان مً ؽملهم.

لرلً، يهخم الباخث بدزاطت ؤؽمم لىُفُت جلبُت إخخُاحاث الشؾب 

الؾفاس ي  بىغس ؽلم  زاشد ملشازي  الهىي  ؤبيي ؽلى شام الظىزي في ؤغىُت

الىفع إلاوظاوي ألبساهام ماطلى. وفلا ؽلم الىفع إلاوظاوي ؤبساهام ماطلى 

ا وفًلا  فىس مفاد ؤن إلاخخُاحاث املىحىدة لدي البشس ًخم جسجُبها فطسًٍ

اث حظمى الدظلظل الهسمي لإلخخُاحاث، وهره إلاخخُاحاث ًخم  ملظخٍى

 6.طلى الهسميجسجُبها في حظلظل هسمي ٌظمى حظلظل ما

خخُاحاث في حظلظل ًخم جسجِب هره إلا خخُاحاث،وفُما ًخؾلم بال 

لظم  ماطلى الدظلظل الهسمي هسمي ٌظمى حظلظل ماطلى الهسمي.ٍو

اث ؤطاطُت لإل خخُلإل  خخُاحاث.ول مظخىي ًىمً احاث إلى خمظت مظخٍى

ا مً خالٌ حجخه.  وزاء املظخىي ألاؽلى الخالي، وهىرا.  ٌؾبر ماطلى ؽً هر

خخُاحاث إلاوظاهُت ألاطاطُت مىغمت في حظلظل هسمي هرا ٌؾني ؤن إلا 

 لإلمياهُاث اليظبُت.

                                                           
6
Koeswara,  Teori-TeoriKepribadianPsikoanalisis, Bevaviorisme, Humanistik (Bandung: PT. 

Eresco,1991), Hlm.118 
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اث الخمظت ؽلى الىدى  بشيل ؽام، ًصف ماطلى هره املظخٍى

خخُاحاث ، وهى ؤهم إلا   الخاحت الفظُىلىحُت( املظخىي ألاٌو مى۰ 7الخالي:

ظُطس ؽلى البشس إلى ألاهسجحن والغراء واملاء وما  مثل الخاحت, ألاطاطُت َو

خخُاحاث ن. بؾد جلبُت إلا امالا  إلى ( املظخىي الثاوي هى الخاحت2إلى ذلً. 

خخُاحاث ؤخسي ًمىً جصيُفها ؽلى ؤنها إجغهس  البُىلىحُت اليظبُت،

( 4. الاهخماء والخب ( املظخىي الثالث مً الخاحت3ن. امالا الخاحت إلى 

،فؾىدما ًخم إشباؼ  طاطُت لخلدًس الراثألا املظخىي السابؿ هى الخاحت 

دل  ألاطاطُت لخلدًس الراث الخاحت ت، ٍو ا، جظؾف اللىة الخدفحًز ًُ وظب

هره ،جدلُم الراثإلى ( املظخىي الخامع 5خترام الراث. إمدلها دافؿ 

خخُاحاث املروىزة ؤؽاله.  الخاحت ؤؽلى ذزوة لإلهجاش البشسي بؾد جلبُت إلا 

زحر ؽلى الغسوف الىفظُت التي جصداد ؤًًظا،مثل إن جدلُم الراث له جإ

 .8الخغحراث في إلادزان،والدافؿ للىمى والخطىز دائًما

اث ألاخسي ؽً إلا و   ت الخدفحز خخُاحاث مثل هالؾدًد مً الىغٍس غٍس

ت إلا  اث ؤخسي.ومؿ ذلً خخُاحاثوالىغافت وهغٍس ، فئن الثالزت وهغٍس

ت ؤبساهام ماطلى الهسمُت باليظبت  الباخثحن مهخمىن حًدا بدزاطت هغٍس

ت ؤبساهام ماطلى ألاهثر مالءمت لدزاطت ؤغىُت ؤبيى ؽلى الشام الهىي  لىغٍس

ت للغاًت لللسآن والىاطُِد. وفي فهى جالوة شغىفملشازي زاشد الؾفاس ى التي،

خصن في بالد الشام ؽً غىُت جصف في هره ؤبيي ؽلى الشام الهىي ؤغىُت ؤ

هل الشام هفظه ؤًظا ما ٌشؾس به ؤالتي جخؾسض لللمؿ وحظخمس في الىظاٌ و 

شؾسون بمىث هثحر في ول ميان  في بلدهم، بدُث ال ًمىً جلبُت و شمان َو

 الري ؤصبتهم. خخُاحاتهم بظبب التهدًداث وألاطساز إحمُؿ 

                                                           
7
HendroSetiawan , ManusiaUtuh (Jogyakarta:Kanisum,2014) Hlm. 39 

8
Abraham H.maslow,Motivation and Personality (Motivasi Dan Kepribadian) Terjemahan: 

NurulIman,(Jakarta: Gramedia,1984) Hlm. 39 
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الشام خخُاحاث إلاوظان في ولماث ؤغىُت ؤبيي ؽلى ؤماباليظبت ل 

ت في هرا البدث  الهىي التي هي مدىز هرا البدث،فلد اطخخدمذ الىغٍس

فمهمت ؤبساهام طُيىلىحُت لبساهام ماطلى،ؤما باليظبت  ى طُيىلىحُته

 الخؾبحر للبشس ًمىً بدُث إلامياهاث، ًدزنمظاؽد البشس ؽلى  ى ماطلى ه

ت إلاوظان ًمىً ؤن ٌشؾس  ،وألافؾاٌ لألفياز وجظُِم خدود دون  بدٍس

ٌؾخلد ماطلى ؤن  9خخُاحاث.باليامل وهرا هى مفهىم الدظلظل الهسمي لإل 

الصخص طِشؾس بظؾادة ؽمُلت ؽىدما ًصل إلى مظخىي جدلُم الراث، 

والغسض مً هرا البدث هى فدص الاخخُاحاث الىازدة في ولماث ؤغىُت 

ؤبيي ؽلى الشام الهىي باطخخدام مىهج ؽلم الىفع إلاوظاوي ألبساهام 

بيي ؤجخدلم )ؤشمت( الىازدة في اغىُت  اطلى،ؤال وهى للخؾبحر ؽما جدخاحه لمم

 هىي ملشازي زاشد الؾفاس ى.الام شؽلى 

ؤما باليظبت للدزاطاث الظابلت التي دزطذ الخماطت الىطىُت في  

ؤغىُت ؤبيي ؽلى الشام الهىي ملشازي الؾفاس ى دزاطت جدلُلي وصفُت.  لىً 

ؤغىُت ؤبيى ؽلى الشام الهى ملشازي زاشد  لم ٌظبم ألخد ؤن حؾل مىطىؼ

ولماث ، خاصت فُما ًخؾلم باخخُاحاث إلاوظان في مادة بدثُت الؾفاس ى

 اشُد الؾفاس ى، لرلً ًسغب الباخثملشازي ز ؤغىُت ؤبىىؾلى الشام الهىة

في فدص اخخُاحاث إلاوظان في ولماث اغىُت ابيي ؽلى الشام الهى ملشازي 

ت  الاوظاهُت ابساهام ماطلى لىً  ظُيىلىحُتالالؾفاس ي باطخخدام الىغٍس

الباخثت جسهص اهثر ؽلى الاشمت املىحىدة في الخاحاث الاوظاهُت في ولماث 

ت اغىُت ابيي ؽلى الشام الهى ملشازي زاشُد الؾفاس ى باطخؾماٌ  الىغٍس

 الىفظُت الاوظاهُت ألبساهم ماطلى.

                                                           
9
Ahmad Zinal Mustofa, Nurus Syarifah, Psikologi Humanistik Abraham Maslow Pada 

Tokoh Utama Dalam Kisah Nabi Ibrahim A.S. Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, Vol.6, No.2, 2020, 

Hal. 197 
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 في إلاوظاهُت ألاشمت" مىطىؼب ؤما باليظبت للدزاطاث الظابلت التي دزطذ

 وؤما". ؤدبُت طُيىلىحُت لدزاطت جىفُم خالد ألخمد" ًىجىبُا" زواًت

 الري املىهج وؤما. ًىجىبُا زوٍت في إلاوظاهُت ألاشمت الباخثت  التي املشيلت

 في الباخثت خصلتها التي الىخائج وؤما. الخدلُلي الىصفي املىهج فهى حظخؾمله

 الاخخُاحاث مثل ألاطاطُت الفظُىلىحُت الاخخُاحاث ؤشمت: ؤوال: هي زواًت

 الخم ًخدلم مثل ألامً إلى الخاحت ؤشمت: زاهُا. واملىً واملالبع الغراء إلى

 بحن خب الًخدلم خُث الخب إلى الخاحت ؤشمت :زالثا. والخماًت ألامً في

 الصخصُت ؽلى ًخدلم ال خُث الراث، اخترام وؤشمت: زابؾا الىاض،

لىً لم ٌظبم ألخد ؤن حؾل مىطىؼ ؤغىُت ؤبيى ؽلى  .السواًت في السئظُت

، خاصت فُما ًخؾلم مادة بدثُت الشام الهى ملشازي زاشد الؾفاس ى

اشُد ز  ملشازي ولماث ؤغىُت ؤبىىؾلى الشام الهىةباخخُاحاث إلاوظان في 

في فدص اخخُاحاث إلاوظان في ولماث  الؾفاس ى، لرلً ًسغب الباخث

ت  اغىُت ابيي ؽلى الشام الهى ملشازي الؾفاس ي باطخخدام الىغٍس

الاوظاهُت ابساهام ماطلى لىً الباخثت جسهص اهثر ؽلى الاشمت  ظُيىلىحُتال

ى املىحىدة في الخاحاث الاوظاهُت في ولماث اغىُت ابيي ؽلى الشام اله

ت الىفظُت الاوظاهُت ألبساهم  ملشازي زاشُد الؾفاس ى باطخؾماٌ الىغٍس

 ماطلى.

 

 مشكلة البحث .ب 

د الباخثت في هرا املىطى ومشيلت البدث   ؤشمت وهي:ماؼ التى جٍس

ُت"ؤبيي ؽلى الشام"ملشازي زاشد الؾفاس ى ىوظاهُت فى ؤغخاحاث إلاال

ت ؽلم الىفع إلا  بساهم ماطلى؟وظاوي ل باطخخدام هغٍس
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 الغرض البحث .ج 

هشف ؤشمت الخاحاث إلاوظاهُت في ؤغىُت "ؤبيي   بدثتهدف هره ال

 ملشازي زاشد الؾفاس ى.ؽلى شام الهىي " 

 

 

 معاوى املصطلحات .د 

د الباخثت ؤن حشسح مؾاوي هخابت السطالتكبل  الىصٌى الى  ، جٍس

 .مصطلخاث التي جخظمً في هره السطالت

 

 ؤشمت .1

 ؤشمت ؤما 12.واملفؾٌى مإشوم ؽلُه ؤشم ؽلى ًإشم, ؤشما, فهى آشم,

 بحن تالفاصلو  غت الخاطمتالخ هي والظُاس ي الؾظىسي  خاال صطالا 

ٌ  بحن الؾالكاث جإشم  ؽىد ,والخسب مالظل  خالت لع , جيشإ فيالدو

 برشج" خُث ؽاث متراهمت,ساصل هدُجت ،ازطخلس ؽدم الا و  خىجسال مً

 11".الصساؼ فيها فجسًى التي ألاخحرة املسخلتؽىد  تألاشم

 

  الخاحت .2

 الؾسبُت واللغت الىطُط املعجم كامىض في خاحت حؾٍسف ؤما

 ؽسبي كامىض. املدُط واللامىض الؾسب ولظان والسائد املؾاصس
                                                           

, )بحروث : مىخبت املصطلحات العربية في اللغة وألادبمعجم دض, مجدي وهبه ووامل املهى 12

  88, ص.2( ط.1983لبىان, 
حىان فاطمت الصهساء، ؤشمت الخظازة إلاطالمُت في زواًاث هجُب الىُالوي دزاطت وصفُت  11

جدلُلُت، شؾبت الدزاطاث ألادبُت والخظازة إلاطالمُت ؤطسوخت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه 

ت:  ۰۰، ص 2216حامؾت ؤبي بىس بللاًد(،  )ٌ.م.د(,)الجصائٍس
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 12.واملإوي  الطؾام مثل البشس لخُاة الظسوزي  الش ئ هي خاحت: ؽسبي

 و والفلسة واملإزبت املهمت و إلاخخُاج بمؾنى ؽسفذ لغت الخاحت

 الاشدهاز، لخدلُم خلا البشس ًدخاحه ش يء هي الخاحاث 13.الظسوزة

 فظِشؾس صخُذ، بشيل الاخاحاث هره جلبُت ًخم لم إذا لرلً

 الخاحاث هفع لديهم شخص ول 14.مصدهسة لِظذ خُاجه ؤن الفسد

. مخخلف ؤًظا هرا والخاحاث الثلافت بظبب ولىً ؤطاس ي، بشيل

اث مؿ والخىُف إلاوظاهُت، الخاحاث جلبُت في  15.الخالُت ألاولٍى

 

 وظاهُتإلا .3

 اطم مؤهث ميظىب إلى إوظان" مؤطظتظ/ ؤؽماٌ ؤوظاهُت".

مصدز صىاعي مً إوظان: مجمىؼ خصائص الجيع البشسي التى 

  16اللسبُت, طد البهُمُت ؤو الخُىاهُت.جمحزه ؽً غحره مً ألاهىؼ 

 وفلا بِىما إلاوظان حؾني التي" إوظان" ولمت مً إلاوظاهُت جإحي

 "humanitas" الالجُيُت اليلمت مً ًإحي هفظه" إلاوظاهُت" ملصطلح

ت التربُت) طلم( البشٍس  الري الخؾلُم paideia:  الُىهاهُت في ؽليها ٍو

دون  الرًً البشس ًدؽمه  ؤو همادة اللُبرالُت الفىىن  امليان ًٍس

                                                           
12

مجمع اللغة العربية. معنى حاحة. مكتبة الشرق , املعجم الىسيط ,خسونؤهِع وآ ُمهإبسا 

 158هـ(, ص. 2215/12/17)العاملية
13

 2224بحروث , ، الحاحة الشرعية حدودها وقىاعدهااخمد وافي 
14

Heru Juabdin Sada, Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 

8, No II 201, hal 213 
15

 Kasiati. Ni Wayan Dwi Rosmawati, Kebutuhan Dasar Manusia 1, (Jakarta: Pusdik SDM 

Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Desember 

2016), hal 4 
16

, )بحروث : مىخبت معجم املصطلحات العربية في اللغة وألادبجدي وهبه ووامل املهىدض, م 

 ٣١١, ص.٢( ط.٣٨٩١لبىان, 
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ت. زئِظُت وطُلت ت هي إلاوظاهُت الىغٍس  ؤن ؤوظىت إلى تهدف هغٍس

 وفهم هفظه الصخص كبل مً جددًده ًخم شخص ول طلىن

  17.وؤهفظهم البِئت ؽً البشس
 

                                                           
17

 M. Jamhuri, Humanisme Sebagai Nilat Pendekatan yang Efektif dalam Pembelajaran 

dan Bersikap, Perspektif Multikulturalisme di Universitas Yudharta Pasuruan, Universitas 

Yudharta Pasuruan, Jurnal Pendidikan Agama Islam Pasuruan, Volume 3, Nomor 2, Juni 2018, hal.318 
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 الباب الثاوى

 إلاطار الىظري 

 

 مفهوم السيكولوجيةأ.

 logos و الىفس ي بمعنى التي Psyche ولمت مً مظخمدة طُيىلىحُت

 ًدزض الري العلم أو الىفع علم هى لغت الظيىلىجي ئذا. العلم بمعنى التي

 ول أن الىاض مً الىثير ٌعخلد Atkinson لسأي وفلا. الىفظُت أغساض عً

 حشمل التي الظماث. جميزها التي الظماث أو الصخصُت زصائص لدًه فسد

لت ٌعسض لصخص طمت هي والظلىن والشعىز  الخفىير  ًخىُف التي الؼٍس

ٌ  بها دىاش  في Albertine Minderop هلله هما Sanrockلسأي وفلا. الحُاة في عنها ٍو

 1.الصخصُت ٌظمى ما وهرا ملالخه

والفالطفت هما  في ألاصل مً كبل العلماءطُيىلىحُت طخسدام كد ا

بر لخلبُت  خخُاحاتهم في فهم علل وطلىن اليائىاث الحُت اإلاسخلفت ئذهس ٍز

، فلد جبين أهه غير مىاطب،ألهه ائُت ئلى ألاهثر خدازت. ومع ذلًمً البد

خدوًدا معُىت جخجاوش كىاعد  طُيىلىحُت ،فانللعلماء والفالطفتوفًلا 

ألازالق العلمُت والفلظفُت. ال ًمىً فسض هره اللىاعد واإلاعاًير العلمُت 

 لألزالق الفلظفُت همدخىي هفس ي.

                                                           
1
Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya, Metode, Teori, dan contoh Kasus (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 4 
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 في عام 
ً
ا مظخلال ًُ  وان ٌم، ۹۷۸۱كبل أن ًصبذ علًما علم

ت في العلىم الؼبُت والفلظفت التي ال  طُيىلىحُت ًصاٌ جأزيرها حروز كٍى

ا ختى الُىم. في الؼب، ًُ سح ما جفىس فُه وحشعس دوًزا في ش طُيىلىحُت مسئ

ٌشازن علم جظدًت(.  أزىاء وحىده في الفلظفت،البُىلىحُت )ال به ألاعظاء

 2واإلاعسفت.الىفع في خل اإلاشىالث اإلاعلدة اإلاخعللت بالعلل وؤلازادة 

دزاطت  يه طُيىلىحُت ،1.في زالزت أحصاء طُيىلىحُت مفصل فهم

علم  يه طُيىلىحُت، 3العللُت. علم الحُاة يه طُيىلىحُت، 2السوح.

 الظلىن اليائىاث الحُاة. مً الفهم أعاله، ًمىً أن وظخيخج أن

بِىما  حظدًا و زوخُا. العلم الري ًدزض الظلىن ؤلاوظاوي يه طُيىلىحُت

 3الحالت الىفظُت خلت ذهىُت أوعللُت. حعني

 

 سيكولوجيةفي نظرية أبراهام ماسلو ب. 

ت  ظُيىلىحُتأما باليظبت ل   اإلاظمى أبساهام ماطلى الري ػىز هظٍس

في العدًد مً اإلاجاالث العلمُت. شخصُت ًمىً أن ًيىن لها جأزير هبير 

ٌٍ مً ا ت جخمخع بمظخىي عا لخؼبُم العملي بدُث بِىما ػىز ماطلى هظٍس

عسف هره اٌظهل فهمها. 
ُ
ت ح ت ماطلى. هره الىظٍس ت أًًظا باطم هظٍس لىظٍس

تأما باليظبجصف الىاكع. ، فُمىً فهمه ت للمدخىي الىازد في هره الىظٍس

                                                           
2
Muhammad ichan, S.PD.I, M.Ag , Psikologi Pendidikan Dan Ilmu Mengajar, Jurnal 

Edukasi ,Vol 2, No 1,Januari (2016) 
, ۷ث ", مجلت الخأدًب, اإلاجال سيكولوجيت الطلبت الجدد في جكيف البيئت اللغويتالسخمي," مسًت 3

 ٣ص.
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بظهىلت ألهه ًدخىي على طماث الخجسبت أو الظلىن البشسي التي جم ججسبتها 

 ولىً لم ًخم الخعبير عنها مؼلًلا.

ًلض ي علماء الىفع الىثير مً الىكذ في مىاكشت هُف إلااطلى، وفًلا

فان الترهيز الحالي و ججىب ألالم والللم.ووفًلا له،ًمىً للبشس جللُل الخىجس أ

طخمخاع صخصُت هيل ختى ًخمىً البشس مً ؤلا هى هُفُت فهم جىمُت ال

 إلافهىم ماطلى وفًلا طخفادة مً ئمياهاتهم اإلاخىامُت. والخؼىز حًُدا ولا 

احت حدًدة أعلى مسة طخظهس خالىفس ي، عىدما ًمىً جلبُت خاحت ما،

ِشىن خخُاحاتهم ألاطاطُت طُعئأزسي وهىرا. البشس الرًً ًخم جلبُت 

، خخُاحاث ألاطاطُتم جلبُت هره ؤلا ئذا لم ًخخُاة أهثر صحت ودًىامُىُت،

فظىف ًدظبب ذلً في خدور عُىب ًخم جفظيرها على أنها أعساض أو 

زلُت.  هاجج عً وحىد فىسجين أو أهثر مخظازبت أو زغباث جخدىم صساعاث دا

ٌظخمس هرا الصساع في الخدفم ئلى العلل ألافساد بدُث جإزس على الظلىن. في

صعج زاخت ال ، وعادة باٌ للفسد على السغم مً عدم وعُهالباػً البشسي ٍو

ى ما ًىاحه هىع الحالت الىفظُت ومشاعس الللم التي جإزس بشيل هبير عل

 شخصُت الفسد وجخعازض مع الخىُف مع العالم مً خىله.

الصخصُت ولىً ال ألاشخاص الرًً لديهم الىثير مً اإلاشاول   

ألاعساض التي ًمىً زؤٍتها هي كىة ال ًمىً جفظيرها. ًدصلىن على خل.

دزطت الثالثت لعلم ، أو اإلا طُيىلىحُت ههج ماطلى فيًىظس الىثيرون ئلى 
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االىفع، ا حًُدا للؼبُعت آلالُت للظلىن وزصائص الخدلُل باعخبازه جٍس
ً
ك

 4الىفس ي اإلاىحىدة والُائظت.

 

 

 ثعريف نظرية أبراهام ماسلو للحاجاث ج.

اث  ت أبساهام ماطلى لالخخُاحاث واخدة مً أهثر الىظٍس حعخبر هظٍس

 وشمىلُت
ً
ت شمىال والتي حربذ اهدباه العلماء عىد مداولت جؼبُلها ،الخدفيًز

 5أو في البدث.في اإلامازطت 

ت اوحدها ماطلى مً زالٌ   وأماالحاحت ألبساهم ماطلى هي هظٍس

مالخظاجه العلمُت التي كام بها جىصل ئلى اعخلاده( بىحىد هسمُت مً 

الحاحاث ؤلاوظاهُت ,وكد زجبها جسجِبا حظلظلُا ,ليي جصبذ بعد ذلً أشهس 

ت إلشباع الحاحاث طىت ) زاطُا عىد (خُث ًسي أن الفسد ًصبذ 1954هظٍس

ت اهم ما ًميزها ئنها  أي هلؼت معُىت ئذا ما جم الىفاء باخخُاحاجه ، هي هظٍس

خاولذ أن جدزض الصخصُت ؤلاوظاهُت مً زالٌ الصحت , ومً زالٌ 

خاالث اهخمالها وجفىكها ,ولِع مً زالٌ خاالث مسطها , أو طعفها 

 6.وجفىىها

                                                           
الصراع الداخل للشخصيت الرئيسيت في روايت "فىدق ميرامر" لىجيب ميرفذ الصالح, 4

 .(2.2دٌظمبر ), ۹, مجلت اللغت العسبُت وآدابها, العدد محفوظ ")دراست علم الىفس ألادبي(
مجلت السواق للدزاطاث لاحخماعُت  ,هظريت ماسلو للحاجاث في ظل الحجر الصحي ,مىفم هسوم 5

 ۰٤٠ص ( ,۰۱۰۱,) ۱۹العدد , و ؤلاوظاهُت
, مظاهر الحرمان في رسوم فاهكوخ وفق هظريت الحاجاث عىد م. د. عباض جسوى مدِظً 6

ت, العدد م, ماسلو  ٠٤ہ ص (,۰۱۰۱, )۹جلت اللادطُت في آلاداب والعلىم التربٍى
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ت  جخظمً اث  خخُاحاجسمظتماطلى للدظلظل الهسمي لل هظٍس مظخٍى

ًدخاج خخُاحاث أطاطُت أعلى، ال ئت. لخدلُم خخُاحاث ألاطاطُمً ؤلا 

طاطُت هي خخُاحاث ماطلى ألا ، ئؤلاوظان ئلى جلبُت اإلاظخىي الظابم

اإلاىدة، عترف و خخُاحاث ؤلا ئخخُاحاث ألامىُت،و ئخخُاحاث الفظُىلىحُت،و ؤلا 

الدظلظل خخُاحاث جدلُم الراث. ًخم جسجِب هرا ئخخُاحاث الخلدًس، و ئو 

اخت أوطع خخُاحاث لدشىُل مثلث خُث ًيىن لللاعدة مظالهسمي لل 

ظخمس في وجيىن مسسوػُت لألعلى. اإلاظخىي ألادوى هى الحاحت ألاطاطُت َو

ختى أعلى مظخىي في كمت  اإلاظخىي الثاوي ئلى اإلاظخىي الثالث وهىرا

ت ماطلى لل لخىطُذ فهم الهسم. ادة جىطُذخخُاحاث ألاطاطُتهظٍس  ، ولٍص

د مً الخ ت أبساهام ماطلى الباخث طىف ٌشسح بمٍص فصُل فهم هظٍس

 خخُاحاث باليظبت للخفظير الخالي :لل 

 

 الفظُىلىحُت حاحت.ال۹

ًت، أي وهي طسوزة الحفاظ على الحُاة الجظدألاطاطُت للوظان، تالحاح 

حادٌ ماطلى بأن الحاحت ئلى ألاول والشسب،و الساخت )الىىم( وألاهسجين. 

، ىن ئلى اإلاظخىي اإلاثالي مً السطاخُىاهاث عاػفُت وهادًزا ما ًصلالبشس 

، جظهس أمىُت أزسي في ىُت مددودة.  عىدما جخدلم السغبتباطخثىاء فترة شم

 7.ميانها

 

                                                           
, مظاهر الحرمان في رسوم فاهكوخ وفق هظريت الحاجاث عىد م. د. عباض جسوى مدِظً 7

ت, العدد ماسلو  574ص(, ۰۱۰۱, )۹, حلت . اللادطُت في آلاداب والعلىم التربٍى
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 مانلا  حاحت.ال۰

مً ألاػفاٌ واإلاساهلين والبالغين.  هره الحاحت مهمت حًدا للجمُع،

طخجابت مباشسة ؤلا  هم ًدبىن ألنالحاحت لألمً جخجلى عىد ألاػفاٌ، هره

حي  مً الظسوزي زلم مىارلش يء يهددهم.لخلبُت خاحت ألاػفاٌ ئلى ألامً،

ت الخعبير.ومع ذلً، ت الخعبير أو ًىفس خٍس العمل ًخؼلب فان ئعؼاء خٍس

ألن ألاػفاٌ لِع لديهم بعد اللدزة على جىحُه جىحيًها مً الىالدًً،

فصه هره الحاحت على جد ،بشيل مىاطب وصحُذ. عىد البالغينطلىههم 

ا البدث عً عمل ًُ ا. ٌشعس البالغىن ألاصحاء علل ًُ ، لُصبذ شخًصا مدم

شعىز مٍسع هما لى واهىا الىكذ هفظه،في باألمان والخدسز مً الخىف. 

 8.دائًما في خالت وكىع واززت هبري 

 

 لاهخماء والحب ئلىالحاحت  .۳

خم خخُاحعىدما ًخم جلبُت ؤلا  ًؼىز جلبُت ألامً،اث الفظُىلىحُت ٍو

خعبير عً هره الحاحت ًمىً العتراف أو الفسس أو الحب.ئلى ؤلا الفسد الحاحت 

وافم زجباغ ألاوطع.  أو ؤلا ،أو السوماوظُت،الصداكتمثل: بؼسق مسخلفت،

، وهي: خالت مً الفهم العمُم والللب اليامل على صُغت خب زوحسش 

الحاحت ئلى الحب أو اإلاىدة باليظبت له. حادٌ ماطلى بأن الفشل في جلبُت 

 9.هى طبب زئِس ي لالطؼساب العاػفي أو عدم الخىافم
                                                           

، الصراع الداخل للشخصيت الرئيسيت في روايت "فىدق ميرامر" لىجيب ميرفذ الصالح8

(، ص ۱2.2ديضمبز )، ۹مجلت اللغت العسبُت وآدابها، العدد  ألادبي(،محفوظ ")دراست علم الىفس 

٨٤٢ 
 ٨٤٢ هفع اإلاسحع. ص9
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س الراث .4    الحاحت ألاطاطُت لخلٍس

فان ذلً س شخص ما بأهه مدبىب أو معترف به،عىدما ٌشع

مت. وهرا ٌشمل الحاحت ئلى الصخص ًؼىز الحاحت ئلى الشعىز باللُ

ت.  ت ٌظمذ للفسد أن هدظاب هره ئفئخين، وهما الثلت والحٍس الثلت والحٍس

، أي أهه ئذا فشل الصخص في ن لدًه زلت بالىفع، على عىع ذلًًيى 

، ولً ًيىن ٍت، فظىف ٌعاوي مً علدة الىلصاهدظاب هره الثلت والحس 

 10وازًلا بعد آلان.

 

 جدلُم الراث  الحاحت.۵

ت، أي الخىمُت أو على زأض طلم ؤلا  جأحي هره الحاحت خخُاحاث البشٍس

دىا ول ما هى كادز على حادٌ ماطلى بأن البشس لديهم الدافع لُصبؤلادزان.

سها أو لم ئذا جم جلبُت لاخخُاحاث ألازسي  ختىأن ًيىن. ، أو لم ًخم جؼٍى

ت على أهمل وحه،جىً كادزة على اطخسد فظِشعس ام كدزاتهم الفؼٍس

أعلى  الحاحت ئلى جدلُم الراث هيبالللم أو لاهصعاج أو ؤلاخباغ. الصخص 

ت ماطلى. ًمىً جفظير  خخُاحاث جدلُم الراث على أنها ئخاحت وفًلا لىظٍس

 11ذ شخًصا وفًلا لسغباجه وكدزاجه.زغبت الفسد في أن ًصب

مً زالٌ الىشف عً ول جخم السغبت الفسدًت في جدظين الراث 

وصف ماطلى للحاحت ئمياهاتهم. ول شخص طىف ًخؼىز على أهمل وحه. 

                                                           
 ٨٢٤-٨٢٢ هفع اإلاسحع. ص10
 ٨٢٢هفع اإلاسحع. ص00
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س واطخ سدام اللدزاث ٌظمى جدلُم الراث. ألادب وزُم الىفظُت لخؼٍى

ت أبساهام ماطلى، والري 12الصلت بعلم الىفع ٌظخسدم هرا البدث هظٍس

يهدف للخدلُل أشمت الحاحاث ؤلاوظاهُت في أغىُت أبيي على شام الهىي 

 .إلاشازي زاشُدي العفاس ي في الباب السابع
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 النوعيالوصفي  تعريف املنهج . أ

لت جدىاسب مع مىضىع الدزاست.  هرا في هرا البحث ، هحخاج إلى طٍس

بالطبع للمساعدة في حسهيل حل اإلاشىالث بحيث ًمىً جحليم ؤهداف 

صحيحىؤما البحث هى محاولت للعثىز على حليلت اإلاعسفت البحث بشيل 

سها واخخبازها،وهى حهد ًخم جىفيره باسخخدام اإلاىهج العلمي.  1وجطٍى

البحث فهى ًدخل في هىع البحث الىصفي الىىعي، وهي البحث الري 

ًصف الظاهسة اإلاىحىدة ؤو مىضىع البحث. في هره الباحثت، مىضىع 

ًلا إلابدؤ البحث الىىعي بإن البحث الىىعي ال البحث وهى ألاغىيت، وذلً وف

 2.ًخطلب حساباث إحصائيت ؤو طسق حساب هىعيت ؤخسي 

الىىعي هي البحث الري ًيخج بياهاث وصفيت في  الىصفي البحث

شيل ولماث ؤو مىطىكت مً الىاس وسلىن ًمىً مالحظخه.  حسعى طسق 

ىد في ألافساد ؤو الىىعي إلى الىشف عً الخفسد اإلاخىىع اإلاىح الىصفيالبحث 

مىً  الجماعاث ؤو اإلاجخمعاث ؤو اإلاىظماث في الحياة اليىميت هيل، ٍو

سها علمًيا  3.جبًر

                                                           
1
Dr.sanduSiyanto,SKM.,M.KesdanM.AliSodiak,M.A,DasarMetodologiPenelitian,Yogyakart

a :Literasi Media Publishing,Juni 2015 hlm.5 
2
FerdianAchsani,SitiAminahNurLaila,PesanDakwahDalamLirikLaguMenyambutLebaran

KaryaPendhoza, Desember 2019, Jurnal Peradapan Dan Pemikiran Islam, vol. 3,No.2, Hlm. 126 
3
Dr.sandu Siyanto,SKM.,M.Kes dan M.AliSodiak, M.A, Dasar Metodologi Penelitian, 

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015, Hlm.28 
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في البحث الىىعي، ال ٌسخخدم مصطلح السيان، ولىً مً كبل 

Spradley  ًًطلم عليه "الىضع الاحخماعي" ؤو الىضع الاحخماعي اإلايىن م

ثالثت عىاصس، وهي: ألاماهً، والجهاث الفاعلت، وألاوشطت التي جخفاعل 

 4.بشيل جأشزي

وفلا)سىحيىهى( في البحث الىىعي ال ٌسخخدم السيان، ألن البحث 

ًخم  الىىعي ٌغادز في حاالث معيىت مىحىدة في مىاكف احخماعيت معيىت ولً

جطبيم هخائج الباحث على السيان، بل ًخم هللها إلى ميان آخس في اإلاىاكف 

الاحخماعيت التي لها ؤوحه حشابه مع اإلاىاكف الاحخماعيت التي لها ؤوحه 

البياهاث التي سيخم 5.حشابه مع اإلاىاكف الاحخماعيت مع الحاالث اإلاسخفادة

لهىي" إلاشازي زاشد في هره الباحثت هي ولماث ؤغىيت "ؤبيي على الشام ا

 العفاس ي.

 

 ب. مصادر البيانان

ؤما في هره الباحثت ، فإن جلىيت حمع البياهاث اإلاسخخدمت هي كساءة 

م جحدًد اليلماث السئيسيت ؤو  وفهم ولماث ألاغىيت، والبياهاث عً طٍس

ألافياز السئيسيت ، ثم الباحثت ًىخب ؤو ًصف الظىاهس اإلاىحىدة في ولماث 

على الشام الهىي،وفي سياق ألاغىيت بحيث ٌسخخدم حمع ألاغىيت ؤبيي 

ً اإلاالحظاث  6.البياهاث اإلاسخخدمت في هره الباحثت جلىياث اللساءة وجدٍو

 
                                                           

4
Dr. Sugiono, MetodePenelitiankuantitatifkualitatifdanr&d,)Cv.Alfabeta, Bandung, Hal.225( 

5
    216-215. هفس اإلاساحع. ص 

6
Arum Eka Sari, Evaluasi Program BimbinganDanKonseling: Sebuahstudipustaka, 

September (2019), JurnalBimbinganKonseling Indonesia, Vol. 4 No. 2,Hlm. 40 
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 ج.طريقة حمع البيانات

،وهي اإلاالحظت عت ؤهىاع مً جلىياث حمع البياهاث،هىان ؤزبشيل عام

البحث واإلالابلت والخىثيم والجمع. وفلا) سىحيىهى( ًخم حمع بياهاث 

وجلىياث حمع الىىعي في الظسوف الطبيعيت، ومصادز البياهاث ألاوليت،

، واإلاشازهت في اإلالابالث اإلاخعملت ياهاث هي في الغالب على اإلاالحظتالب

 7والخىثيم.

ت حمع البياهاث مً خالٌ ؤما في هره الباحثت، فلد جم جىفير جلىي

كساءة ولماث ؤغىيتؤبيى على الشام الهىي إلاشازي زاشد العفاس ى ؤو فهم 

ولماث ألاغىيت ؤبيي على الشام الهىي إلاشاز زاشد العفاس ى ؤو البياهاث عً 

م جمييز اليلماث السئيسيت ؤو الفىسة السئيسيت، وهخب الباحث ؤو وصف  طٍس

شام الهىي إلاشازي زاشد العفاس ى مع ظىاهس مىحىدة في ؤغىيتؤبيى على ال

سياكها في ؤغىيت ؤبيى على الشام الهىي بحيث ؤن حمع البياهاث 

ً اإلاالحظاث  8.اإلاسخخدمت في هره الدزاست اسخخدم جلىياث اللساءة وجدٍو

 

 د.طريقة الكتاب العلمية

ؤما مىهج الباحثت التي اسخخدمذ الباحثت في هره السسالت فهى اإلاىهج 

لت حمع اإلاعلىماث والبياهاث اإلاحخاحت لهره  الىصفيت الخحليلي، وؤما طٍس

لت البحث اإلاىخبت حيث طالعذ الباحثت  السسالت فخعخمد الباحثت على طٍس
                                                           

7
Dr. Sugiono, MetodePenelitiankuantitatifkualitatifdanr&d, (Cv .Alfabeta, Bandung) Hlm. 

225 
8
Ferdianachsani,SitiAminahNurLaila,PesanDakwahdalamLirikLaguMenyambutLebaran

KaryaPendhoza, Desember 2019, Jurnal Peradapan dan Pemikiran Islam ,Vol. 3 ,No.2 Hlm. 126 
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ب التي جخعلم بهره السسالت . وؤما على الىخب والدوزٍاث واإلالاالث والٍى

هيفيت هخابت هره السسالت فخعخمد الباحثت على الىخاب الري كسزه كسم 

اللغت العسبيت وؤدبها، بيليت آلاداب والعلىم ؤلاوساهيت حامعت الساهيري 

 ؤلاسالميت الحيىميت داز السالم وهى هخاب : 
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Uin Ar-raniry 

Darussalam Banda Aceh 2021 
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 الباب الرابع

 نتيجت البحث

 

 أ.جرحمت  ملشاري راشد العفاس ى

 .وؽأجه۱

ب بً محمذ بً ساؼذ الػفاس ي مً آٌ  َى مؽاسي بً ساؼذ بً غٍش

ذ ًىم ألاحذ  ى مً مىالُذ اليٍى سممان  ۱۱الػفاظت مً كبُلت مطير َو

خ ۱۳۱6 ، متزوج وأب لىلذًً وزالر م۱۱۱6ظبخمبر ۵َـ / هفغ الش يء بخاٍس

بىاث ًللب بأبي ساؼذ. أما َى فلذ حفظ اللشآن ووان مطشبا. ولذ الؽُخ 

ذ غام  ب بً محمذ بً الػفاس ي في دولت اليٍى مؽاسي بً ساؼذ بً غٍش

خ حُاة مؽاسي ساؼذ الػافي بِىما  اما،۱۳۱6ٌ الاكخباط اغالٍ فهى غً جاٍس

 ًلخبغ الباحث مً خالٌ اإلاىكؼ.

ب بً محمذ بً ساؼذ الػفاس ي اإلاط ى مؽاسي بً ساؼذ بً غٍش يري َو

تي وخطُب وصاسة ألاوكاف والؽإون ئمام اإلاسجذ الىبير بالذولت. اليٍى

ذ دُت كىاةأٌو  ـاحب ،ؤلاظالمُت بذولت اليٍى كىاة  ئظالمُت وٍى

ذ،الفماةُتالػفاظُ ى كاسب ومغني  ،اللىاة ؤلاظالمُت ألاولى في اليٍى َو

م تي لللشآن الىٍش وأداء ممخاص،  ،بفىث شجاع، وجحىم كىي في اللهجت ،وٍى
ذ واللشاءة أًمً  ا. له مإلفاث غذًذة وئجلان ممخاص في الحىم اللشاءة والخجٍى

خ فهىغً اغالٍ الاكخباط اما,لػالموئظالمُت وا في دولت غشبُت مىدؽشة  جاٍس

1.اإلاىكؼ خالٌ مً الباحث ًلخبغ بِىما الػفاس ي مؽاسًي حُاة

                                                           
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Misyari_Rasyid_Al-%27Afasi(diaksespadatanggal 30/06/2022) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Misyari_Rasyid_Al-%27Afasi
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 .دساظاجه۲

هما دسط في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت في الجامػت ؤلاظالمُت في 

ُت وجخفق في غؽش مذًىت الىبي خاـت في ولُت اللشآن والذساظاث ؤلاظالم

غً حاالن الؽاطبُت مُباجُا هُيي و.وان . وسواًت حفُق كشاءاث وجفاظير

امػت مُباجشي وان مً الػلماء أفمل كاسب في الػالم ؤلاظالمي. دسط في الج

ت  ظالمُت،طىس هفعه في،ولُت اللشآن والذساظاث ؤلًاؤلاظالمُت باإلاذًىت الىبٍى

خ حُاث مؽاسي غؽش كشاءاث  وجفعيراث, اما الاكخباط اغالٍ فهى غً جاٍس

2ً.ما ًلخبغ الباحث مً خالٌ اإلاىكؼساؼذ الػفاس ى بِى

ً

ً. بذاًخت ؤلاوؽادًت۳

، غىذما كذم كفُذة ۲۰۰۳غام وان أٌو ظهىس له في الغىاء في 

، أٌو كفُذة جشهُمت إلاؽاسي الػفاس يبػىىان )أًا مً ًذغيي الفهم(. واهذ 

ؤلاعجاب ولم ًخىكؼ أحذ حتى الػفاس ي هفعه الىجاح الزي الكخه الهخاف و

بػذ   ظماءشاسة ألاولى الهطالكه في الغىاء.، وواهذ الؽأغىِخه ألاولىبأداةه في 

بىم غىاتي بػىىان "غُىن ،كشس الػفاس ي ئـذاس ألهجاح َزٍ اللفُذة

ظبم له أن سجل بىم َى ألاٌو في مؽىاٍس الغىاتي.،ووان َزا ألالالػفاعي"

، وهفىؿ ۲۰۰۲هظم الؽػش والىفىؿ الػلمُت في غؽش كشاءاث غام 

، ۲۰۰۲، وفي غام ۲۰۰۳، زم سجل الذسة في غام في ظبؼ كشاءاث الؽاطبُت

                                                           
2
https://ar.wikipedia.org/wiki/مشاري راشد العافصى /(diaksespadatanggal 12/06/2022) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مشاري%20راشد%20العافصى%20/
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ٌػخبر الؽُخ مؽاسي الػفاس ي مً  ،أـبح هق العمىىدًت هيل وغمت

 .أفمل اإلاطشبين في الػالم ؤلاظالمي

ً

ً. ألبىماجه ؤلاوؽادًت4

با اث (،2007) كلبي الفغير(،2004) حىِىا(، ۲۰۰۵) لِغ غٍش  هلٍش

 بىجشي أهجين (،2010) الجضء الثاوي -الىخلت (،2009)الىخلت (، 2008)

 (،2015 – 2014) قمسيً،(2013)سصاق (،2012)اسحم كلبً (،2011)

 اإلاشجل(، 2017) ًاإلافش(، 2016) كابي محمذ ـلى هللا غلُه وظلم ظالم

(2018.)3 

 

 ب.ملحت عامت عن أغنيت"أبكى على الشام الهوى" ملشاري راشد العفاس ى

الهىي مً جألُف مؽاسي ساؼذ الػفاط هي  أغىُت أبيى غلى الؽام

ت حذا لللشآن و هاظُذ ٌغىيها. اغىُت ابيي غلى الؽام  الهىي هي  جالوة شجٍش

اغىُت جفف فيها َزٍ الاغىُت حضن وكلت حاحت في بالد الؽام التي جخػشك 

ؽػشون  لللمؼ وحعخمش في الىماٌ واًما ما ٌؽػش به اَل الػاس هفعه َو

، بحُث زلً الذماس في ول ميان في بالدَمول ميان. وهبالىثير مً اإلاىث في 

م في أمغ الحاحت ئليها بعب ب ال ًمىً جلبُت حمُؼ احخُاحاتهم َو

أما ألاصمت التي ال جلبى احخُاحاث ؤلاوعان في التهذًذاث والذماس في ول ميان.

ًولماث أغىُت أبيي غلى الؽام الهىي.

ً
                                                           

 هفغ اإلاشحؼ2
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ً

"أبكى على الشام الهوى" ملشاري ج.أزمت الحاحاث إلانضانيت  في أغنيت 

 راشد العفاس ى

ألاصماث هي حضء مً الحُاة ال ًمىً ججىبه ولىً ًجب مىاحهخه 

مثل الحم في  4وألاصمت هي واسزت جلض ي غلى الحم في الحُاة الزي ال ًخحلم.

ً.ىكذ هفعهوفي ال ،والحم في الحب،،والحم في ألامًالحُاة

ا ألبشاَام ماظلى  ئلى خمعت احخُاحاث أظاظُت ، ًحخاج البؽش وفل 

ا لخحلُم العػادة. ا ؤلاوعان داةم  ئرا لم ًخم جلبُت َزٍ ، ومؼ رلً 5ًخخبَر

 ، فػىذةٍز البؽش ججشبت أصمت.الاحخُاحاث

ً:ألاصماث اإلازوىسة هي

 أزمت الحاحت  الفضيولوحيت  .۱

ال ًمىً جلبُت الحاحاث  أما غً أصمت الحاحاث الفعُىلىحُت حُث

أما ولماث ، الحاحاث الفعُىلىحُت اإلاىحىدة في أغىُت، أما ألاظاظُت

ؼُذي الػفاس ي هللذ غبر مىكؼ ا" إلاؽاسي ًسالمام الهىًيأغىُت "أبيي غلى 

 جىحذ أصمت في َزٍ ألاغىُت وهي:،ًواًىجُىب

 6لْ"والْمَنَاز الْمَضَاحِدِوأذوبفِي صَاحَاجِهَا بَين"

اللفاةذ الغىاةُت ًخضح مً اللفاةذ الغىاةُت أغالٍ أن الحاحاث في 

، فهىا ال ًحفلىن غلى ميان َادب للػِؾ فُه حُث حػشك لم ًخم جلبُتها

                                                           
4
 Ramot Peter, Memahami Dan Mengatasi Krisis Menjadi peluang, jurnal humaniora, 

Vol.2, No.2, Oktober 2013, Hal.1055 
5
Iskandar, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap 

Peningkatan Kinerja Pustakawan, artikel Khizanah Al-Hikmah, Vol. 4, No.1, Januari- Juni 2016, 

Hal.27 
6 https://youtu.be/NcdPfrlBb2k  (diaksespadatanggal 14/06/22) 

https://youtu.be/NcdPfrlBb2k
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، فهم ًخىاحذون بين منزلهم واإلاسجذ لالخخباء. لزلً َم لللففمنزلهم 

ً.ًفخلشون ئلى الاحخُاحاث الفعُىلىحُت

 

 ماناالحاجة إلى الأزمة.  ۲

ىان الفعُىلىحُتخم جلبُت الاحخُاحاث ، فال ًأما بػذ ألاصمت ، َو

ا حا مُل البؽش ئلى البحث غً حت ئلى ألامً الزي ال ًخم ئؼباغهأًم  ، ٍو

مىً أنس باألمانالؽػًى ،والخحشس مً ًيىن في ؼيل الحاحت ئلى الحماًت ، ٍو

ش حُاة ؤلاوعان  لم حشا. تهذف َزٍ الحاحت ئلى جطٍى الخىف. والفىض ى َو

ث أغىُت أبيي غلى الؽام الهىي أما غً ألاصمت ؤلاوعاهُت في ولما 7لألفمل.

 إلاؽاسي ساؼذي الػفاس ي وهي:

ً

8ًاضِل"ـأَبْكِي عَلَى شَامِ الْهَوَى بَعُيُونِ مَظْلُوم مُنَ"

األمً ، فهي جفخلش ئلى ؤلاحعاط بلماث ألاغىُت أغالٍ واضحت للغاًتو

أي بلذ الؽام التي ماجذ بذمىع مً ظلمىا وال اإلاىحىد في ألاغىُاث أغالٍ،

، ث ؤلاظشاةُلُت. التي دمشث البالدجيافح والتي دمشث بعبب الهجماجضاٌ 

زا ٌػني  ت للغاًت لذسحت أنهم ًحخاحىن ئلى الهذوء َو م فىلٍى ومؽاغَش

ا ئلى الؽػىس باألمان.  أنهم ًحخاحىن حل 

ً

9ًهَا وَاحْمِ الْمَخَارِجِ وَالْمَدَاخِل"ـ"رَبَّاهُ صَلّم أَهْلَ
                                                           

7
SitiMuazaroh, Subaidi, Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow 

(tinjauan maqasid syariah), artikel pondok pesantren mahasiswa Al-Ashfa, vol.7, no.1, juni 2019, 

Hlm.23 
8 https://youtu.be/NcdPfrlBb2k  (diakses pada tanggal 14/06/22) 

https://youtu.be/NcdPfrlBb2k
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، وهي اللهم احفظ الىاط ت أغالًٍ ألاصمت في ولماث ألاغىُأما غ

،فاليلماث جىضح أنهم دخىلهم وخشوحهم مً ولماث ألاغاويواحفظ أماهً 

م   للحماًت مً أحل ظالمت بالدَم وأَل ألاسك الؽام َو
 
بحاحت فػال

ًفلىن مً احل امان وحماًت اإلايان الزي ٌػِؽىن فُه واليلماث اغالٍ 

 واضحت حذا انهم ًفخلشون الى الامً.

ً

 10ارِهِمْ وَاصْتَيْقَظَتْ نَارُ الْمَعَاوِل"ـونُ صِغَنَامَت عي"

،أال وهي أن أوالدَم ها ولماث َزٍ ألاغىُتأما ألاصمت التي احخىت

، في َزٍ ألاغىُت ًمىث ، هما أنهم ًأملىن بىاس اللُامتهاةمىن )الاظدؽهاد(

أطفالهم )الاظدؽهاد( ألن بالدَم جخػشك للهجىم فِؽاَذون بأم غُنهم 

م ًأمل ا في الخشوج مً َزا اإلاىكفمىث ألاطفاٌ َو ، مً اليلماث ىن حل 

ذوًن ، ومً الخحشس مً الخىف الزي ٌؽػشون به أغالٍ ًخضح أنهم ًٍش

ا ئلى الؽػىس باألمان.  الىاضح أنهم بحاحت حل 

ً

 11ائِل"ـائِنِ وَالشَّمَـ"وَاحْفَظْ بِالَدَ الْمُضْلِمِين عَنِ الْيَمَ

لمين مً ، وهي وحشاظت بالد اإلاعألاغىُت أغالٍا ألاصمت في ولماث أم

م عاَس  ماث التي حؽشحها، فمً اليلول ؼش مً ًمُنهم َو
 
، فهم بحاحت فػال

م بحاحت  ئلى الحماًت مً أحل ظالمت بالدَم وأَل بالدَم الؽام َو

                                                                                                                                                                      
  (diakses pada tanggal 14/06/22)هفغ اإلاشحؼ 9

 (diakses pada tanggal 14/06/22)هفغ اإلاشحؼ10
 (diakses pada tanggal 14/06/22)هفغ اإلاشحؼ11
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، واليلماث أغالٍ واضحت حذا أنهم حماًت مً أحل ألامً وحماًت وطنهملل

 مً.ًفخلشون ئلى الحاحت لأًل

ً

 دَ الشَّدَائِدِ وَالسَّـعُو عِنْرّـرفعواألكفجَضَ"
َ

 12زِل"ل

سفؼ ساحتي غىذ ، وهي االتي احخىتها ولماث َزٍ ألاغىُت أما غً ألاصمت

ؽػشون بالبإط غىذما جأحي ، ففي َزٍ ألاغىُت ًىّضح أنهم ٌاإلاػاهاة والياسزت

م بأمغ الحاحت ئلى الياسزت الؽػىس ، أي حُث بلذَم ًلاجل أو ًلفف َو

باألمان الزي لم ًخم ئسلاٍؤ أو جحلُله. لزلً مً الىاضح أن َزٍ 

ًاليلماث جفخلش ئلى الؽػىس باألمان.

 

 أزمت الحاحت إلى الانتماء والحب. ۳

عُىلىحُت وأصمت الحاحت ئلى ئرا لم جخم جلبُت أصمت الحاحاث الف

 ٍ، فعخظهش أصمت احخُاحاث الحب والػاطفت والاهخماء. حؽمل َزألامً

ت، والشغبت في الحفٌى غلى ؼٍشً ًوالاحخُاحاث الذافؼ ئلى الفذاكت ، رٍس

ا مً الاحخُاحاث الػاةلُت والصخفُت مثل  ب  والحاحت ئلى أن جيىن كٍش

الحاحت ئلى ئغطاء الحب وجللُه. الحاحت الفشدًت للحب والاهخماء هي حاحت 

د حصجؼ ألافشاد غلى ئكامت غالكاث فػالت أو سوابط غاطفُت مؼ أفشا

ت أو  ً، ظىاء مً هفغ الجيغ أو مؼ الجيغ آلاخش ، في البِئت ألاظٍش آخٍش

                                                           
 (diaksespadatanggal 14/06/22) هفغ اإلاشحؼ12
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أما غً ألاصمت في ولماث أغىُت أبيي غلى  13في بِئت حماغُت في اإلاجخمؼ.

 الؽام إلاؽاسي ساؼذي الػفاس ي وهي:

 

 14"وَعَلَيْهَ أَصْبَحَ حُوْبَتً دَمْعَ الثَّكَالَى وَاْألَرَامِل"

فبح كعما في أما غً ألاصمت التي  احخىتها ولماث َزٍ ألاغىُت" ٍو

ً"، أنهم ًحبىن غاةالتهم التي ماجىا كبلهم، لىنهم ال  دمىع ألامهاث وبالى حٍض

ا، باليعبت  ذون حتى ًخمىىىا مً سؤٍت أحبائهم حُذ  ٌعخطُػىن فػل ما ًٍش

ا للامىط ) ( ، فهى سحل لم ًتزوج مشة أخشي )بعبب KBBIئلى (بالى( وفل 

فاة صوحخه(. في ألاغىُت ًفف الضوج الزي ًىعي مىث صوحخه الطالق أو ًو

التي ًحبها، لزلً ًخضح في َزٍ ألاغىُت أنهم في أصمت في حاحتهم للحب 

ًوالاهخماء.

 

 الحاجة الأشاشية لثقدير الذاثأزمة. ٤

ئرا لم جخم جلبُت أصمت الحاحاث الفعُىلىحُت ، وأصمت الحاحت ئلى 

والػاطفت والاهخماء ، جيؽأ أصمت احخُاحاث  ألامً، وأصمت الحاحاث ئلى الحب

احترام الزاث الصخفُت التي لها دوس مهم ولها جأزير هبير غلى اإلاىاكف 

ئرا لم ٌعخطؼ الصخق جلبُت َزٍ الحاحت ، فعِؽػش 15.والعلىن الفشدي

                                                           
13

 Gaby Rostanawa, Hirarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel Pulang  dan laut 

bercarita karya Leila S.chudori (kajian psikologi humanistic Abraham maslow),journal of 

education, language, and literature, Vol.1, No.2, februari 2018, Hal. 65 
14

  https://youtu.be/NcdPfrlBb2k (diaksespadatanggal 14/06/22) 
15

 Manis Anggra Pratiwi, Penerapan Solution Focused Brief Therapy (Sfbt) Untuk 

Meningkatkan Harga Diri Siswa Kelas Xi Bahasa Sma Al-Islam Krian, Jurnal Bimbingan 

Konseling, Vol.04, No.03,Hal 1-7. 

https://youtu.be/NcdPfrlBb2k
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وأما غً ألاصمت التي جممىتها ولماث أغىُت 16.بالذوهُت والمػف والعجض

ًاسي الػفاس ي وهي:أبيي غلى الؽام الهىي إلاؽ

ً

17ً"وَقَفُوْدُرُوْعاًحُرَّةً دُوْنَالْبَنَادِقِ وَالْقَنَابِل"

أما ولماث َزٍ ألاغىُت مىضحت أنهم أحشاس بذون أظلحت وكىابل، 

واهىا لػفاء واظدعلمىا فجشؤوا غلى الىكىف بذون أظلحت وكىابل، أي 

م، لزلً مً الىاضح  ا لِغ لذيهم وظُلت حشب لحماًت أهفعهم وأظَش حذ 

أنهم في َزٍ اللفُذة الغىاةُت غاحضون غً مىاحهت الهجماث ؤلاظشاةُلُت، 

لزلً َم ًفخلشون ئلى الاحترام، لزلً ًفخلشون ئلى الاحترام ، لزلً مً 

الىاضح أن اليلماث اإلازوىسة أغالٍ حػاوي مً أصمت في الحاحت ئلى احترام 

 الزاث.

ً

ا"مُضْتَضْعَفِينَ فَمَنْ لَهُمْ  18ًرُكْ فِيالنَّوَازِل"رَبّ غَيًَْ

ولماث ألاغىُت أغالٍ جىضح أنهم لػفاء لِغ لذيهم ئال هللا. أنهم 

لػفاء حذا مؼ الظشوف التي حلذ بهم، لزلً ال ًمىنهم ئال الاظدعالم 

والفالة وطلب الػىن مً هللا حػالى . لزلً مً الىاضح في ولماث ألاغاوي 

ء ، وبالخالي في ولماث َزٍ أهه ال ًمىنهم الاظدعالم ئال هلل ألنهم لػفا

 ألاغىُت جىحذ أصمت في احخُاحاث احترام الزاث.

                                                           
16

 Trie Utari Dewi, Psikologi Tokoh Utama Dalam Novel Pasung Jiwa Karya 

Okky Mandasari:Kajian Psikologi Humanistic”, Jurnal Imajeri, Vol.1,No.1, September 

2018 ,Hal.71 
17
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 الحاجة إلى ثحقيق الذاثأزمة .  ۵

َزٍ الحاحت هي الحاحت ئلى ججشبت ئؼباع الزاث ، وهي أغلى فئت مً 

ش ئمياهاث الفشد  الاحخُاحاث. حؽمل َزٍ الاحخُاحاث الحاحت ئلى جطٍى

ا أفمل. وهُف أنهم ال الياملت، وجحعين اللذسة  الزاجُت، وأن ًفبح شخف 

ًحخاحىن ئلى جحلُم الزاث، فلً ًيىهىا وازلين وال ًمىنهم حل 

ت للىمى وؤلاهجاص،19.اإلاؽىالث أما َزٍ الحاحت هي ئغطاء الىاط الفـش

الػفاس ي  ساؼُذ إلاؽاسًي الؽام الهىًي ألاصمت التي احخىتها ولماث أغىُت أبيي

 وهي:

ً

20ًكَّ اعْتَلَى حَتْماًصَيُسْهَكُ كُلُّ بَاطِل""وَغَداً إِذَالْحَ

 ئرا واهىا محاسبين غلى الػشػ 
 
أما أصمت ولماث َزٍ ألاغىُت فهي، غذا

، فان ول ؼش ظُخخفي. ومػنى ولماث َزٍ ألاغىُت أنهم حٍشفىن حذا غلى 

ذون أن ًيىن في اإلاعخلبل  اللخاٌ والنهىك لللماء غلى ول ؼش، ولزلً ًٍش

ًخمىىىا مً حل اإلاؽاول التي حذزذ في بلذَم ، حُث ًيافحىن ،لىنهم لم 

باظخمشاس حتى آلان، لزلً مً الىاضح أنهم في أصمت احخُاحاث جحلُم 

 الزاث.

ً

 21اعِل"ـي صَرْحُ جُسًَّنُهُ الْمَشَـ"وَغَداً ًَكُونُ ألُمَّتِ
                                                           

19
Iskandar, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap 

Peningkatan Kinerja Pustakawan, Artikel Khizanah Al-Hikmah, Vol.4, No. 1,  Januari- Juni 2016, 

Hlm.28 
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أما أصمت ولماث َزٍ ألاغىُت فُخمىىىن بؽغف أن ًض يءوا في ًىم مً 

ًض ٍىىن بالدَم، لىنهم حتى آلان ًىاـلىن اللخاٌ مً أحل بلذَم، ألاًام ٍو

 لزلً مً الىاضح أنهم في أصمت في حاحت ئلى جحلُم الزاث.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 .الخالصة۱

إلى نتائج ومقترحاث حول ت وفي ختام هذه الزسالت جوصل الباحث

ملماث أغنيت "أبهي الشام الهوى" ملشاري رشيدي العفاس ي، حول أسمت 

خمس أسماث فهو ألاغنيت وهناك الحاجاث إلانسانيت في ملماث ألاغنيت، 

أسمت الحاجت إلى  (2 املادًت،أسمت الحاجاث ( 1 احتياجاث إنسانيت هي:

أسمت احتياجاث احترام  (4 أسمت الحاجت إلى الحب والعاطفت،( 3ألامن، 

 .أسمت الحاجت إلى جحقيق الذاث( 5 الذاث،

 

 ب.إلافتراحت

تعزفوا ألثر على أغنيت وجأمل الباحثت أن ٌستمع .۱ بهي على أالطالب ٍو

 ملشاري العفاس ي ألن هذه ألاغنيت ال جناقش لثيرا. الهوى  امالش

تمنن الجامعاث من إعادة إنتاج ألاعمال ألادبيت ًأن  تأمل الباحثج.۲

من النتاب العزبيت حتى ًتمنن الطالب من التعزف على العدًد 

 .الحدًثين والنالسينيين
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 اإلاراجع

 

 ٤٠٠٢. بيروث الحاجة الشرعية حدودها وكىاعدهااحمد كافي، 

 اللغت العربيت. معنى حاجت. مكتبتاإلاعجم الىصيط. مجمع إبرايم واخرون, 

 هـ(٤٠٠٣/٠٤/٠٥الشرق العاإلايت)

)الكىيت: ، سكىلىجيه اللغة واملرض العلليد.جمعت صيد يىصف,

 (٠٧٥٦اإلاحلضالىطىني اللثقافت الفىىن والاداب 

 سمامية يي روااا  هيي  الكيماو أزمة الحضارة لاإجىان فاطمت السهراء، 

، شعبت الدراصاث ألادبيت والحضارة دراسة وصفية تحليلية

يت: ؤلاصالميت أطروحت مقدمت لىيل شهادة دكتىراه )ل.م.د(,)الجسائر 

 ٤٠٠٤جامعت أبي بكر بلقايد(، 

 ۷العدد ,۰۱اإلاجال ( ۷۱۰۲,)إدارة ألازما صامح أحمد زكى الحفنى,

تلدار الاحتياجا  ألاساسية للسكان أ.د/ عبدالىهاب جىدة الحايط,

 املحليين كمدخل للتىمية الشاملة: " رؤي هظرية ومىهجية "

 ۷العدد,۷اإلاجلد (,۷۱۰۲,)

مظاهر الحرمان يي رسىم فاهكىخ وفم هظرية م. د. عباش جركى محيضن, 

في آلاداب والعلىم التربىيت,  جلت القادصيتم, الحاجا  عىد ماسلى

 (۷۱۷۱, )۰العدد 

مجدي وهبه وكامل اإلاهىدش, معجم اإلاصطلحاث العربيت في اللغت وألادب, 

 ( ٠٧٦١)بيروث : مكتبت لبىان, 
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, مجلت سيكىلىجية الطلبة الجدد يي تكيف البيئة اللغىية، مريت الرحمي

 ۱التأديب, اإلاجال 

,مجلت الرواق ظل الحجر الصحيهظرية ماسلى للحاجا  يي مىفق كروم,

 (۷۱۷۱) ,۱۰العدد , ۴للدراصاث الاجتماعيت و ؤلاوضاهيت,اإلاجال 

الصراع الداخل للشخصية الرئيسية يي روااة "فىدق ميرفت الصالح, 

مجلت اللغت ميرامر" لىيي  محفىظ ")دراسة علم الىفس ألادب (, 

 .( ٤.٤ديضمبر ), ۰العدد ,  ۰العربيت وآدابها,اإلاجال 
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