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 بهاادآقسم اللغة العربية و 

 ةنسانيّ إلة العلوم اكليّ 

 ة ماالنجة الحكوميّ براهيم اإلسالميّ إنا مالك جامعة موال
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 اإلستهالل
هه في الدين، اد اهلل بعبد خيرا فقّ إذا أر "

"ره عيوبهنيا وبصّ ده في الدّ وزهّ   
رواه البيهقي عن أنس. خمتار األحاديث النبوية()  
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 اإلهداء
 إىل: اجلامعي أهدي هذا البحث

 احيروحيا وجسديا وماال لنجأيب احملبوب العزيز عبد الّصمد الذي بذل جهده 

 ع يلعااء التججيدعاء وإلالعزيزة حمسونة اليت التعبة هلا لأمي احملبوبة 

 يمويغفر هلما ويدخلهما يف دار النع عسى اهلل أن ياّول عمورمها ويسهل أمورمها

 

 وأخي الصغري يوسفا أرجون

 حممد بدا واحرسناو 

 

 نتهاء هذا البحث اجلامعيالب العلم و خاصة الوإىل من قد محسين ل

 

 

   فيهم يف كل حال... أمنيى اهلل أن يبارك عس
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 كلمة الشكر والتقدير

انه ، أشكره سبحالذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالاحلمد هلل 
ك وامللكوت، أشهد أن ال إله إال هو وتعاىل على نعمة اإلميان واإلسالم ومن بيده املل

النتجار  مد جاءوشفيعنا حموأشهد أن حممداعبده ورسوله. صالة اهلل وسالمه على سيدنا 
 يف يوم ال شفاعة إال شفاعته.دين اهلل اإلسالم رمحة للعاملني زنرجو شفاعته 

جل ر "الشخص الرئيسي في الرواية "الحتت العنوان قدمت هذا البحث اجلامعي 
 إنسانية ألبراهام ماسلو(".الذي أمن" لنجيب الكيالني )دراسة سيكولوجية 

 أن أتقدم الجكر وحتييت من عميقال ثناء وال جزاء استاعت  لك،ذاستنادا على 
اهناء كتابة  يفكل من قد ساهم وشارك هذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيه قليب إىل  

 هذا البحث اجلامعي إىل:

جلامعة مدير ا اهرجوموجيا ر فضيلة األستاذ الربوفيسور الدكتور احلاج  .1
 مية ماالنج.احلكو موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ة.العلوم اإلنسانيية ، عميدة كلة املاجستريإستعاذ دكتورةالفضيلة  .2
 عربية وأدهبا.اللغة ال قسماملاجستري، رئيس  فضيلة األستاذ فيصل فتوي .3
لفرصة فين وقد أعاى اقد أشر فضيلة األستاذ أمحدخليل املاجستري الذي  .4

 زاء.أحسن اجل يف هذا البحث، جزاه اهللمن وقته ألطلب منه اإلرشادات 
ا مجيع اللغة العربية وأدهبا الذين بذلو  قسميف  مجيع األساتيذ واألستاذات .5

 علومهم وأوقاهتم، بارك اهلل فيهم، أمني.
ن أعاوا  الذي مجيع األساتيذ واألستاذات يف املعهد ماالع األنوار المنجان .6

فندي ييل أج حمصو يف حيايت وخاصة إىل الجيخ احلا تنوع العلوم النافعة 



 ه
 

خايب صاحل املاجستري، هلم أحسن اجلزاء  جا املغفور له و أستاذ احل
 والثواب.

ا أن جيمعنا يف توفيقه وياول عمرنوأخريا، جزاهم اهلل أحسن اجلزاء وأسأل اهلل 
وسهل اهلل أمورنا يف طلب مرضاته، أمني. ترجو الباحثة رجاء للقارئني يف  لالب  العلم

 ص.إصالح ما يف ها البحث اجلامعي من األخااء والنقائ

 

 

 2615مبري نوف 66ماالنج، 

  الباحثة    

 

 

 درّة السنتا   

 11316161رقم القيد   

  



 و
 

 وزارة الجئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها 
 االنجمبمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة موالنا       

 

 تقرير المشرف

 إن هذا البحث اجلامعي الذي قد قدمته :
 : درّة السنتا  االسم

 11316161:  رقم القيد

: الجخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين )دراسة  انالعنو 
 إنسانية ألبراهام ماسلو( سيكولوجية

وب الحات الألزمة ليكون على الجكل املالأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصقد نظرنا و 
كلية العلوم ( لS-1ة سرجانا )اإلختبار النهائي واحلصول على درجالستيفاء شروط 

 .قسم اللغة العربية وأدهبا اإلنسانية
 

 2615 مبرينوف 66حتريرا مباالنج، 

 جر امل

 

 أمحد خليل املاجستري

6641621۰۲۲1٠٠61665رقم التوظيف:   



 ز
 

 وزارة الجئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها 
 االنجمبمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة موالنا       

 تقرير لجنة المناقشة 
 : لقد متت مناقجة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

 درّة السنتا :  ا االسم

 11316161 : رقم القيد

الجخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين )دراسة  : ناالعنو 
 سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو(

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم   (S-1) وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجانا
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اإلنسانية جامعة موالنا

 م.2615 نوفمبري 66حتريرا مباالنج، 

 (                            )   أمحد مزكي املاستري -1
 (                            )   معصمة املاجستري -2
 (                            )   أمحد خليل املاجستري -3

 
 كلية العلوم اإلنسانية  ةعميد

 
ة، املاجستريذستعاإ ةالدكتور   

116٠63131٠٠2632662رقم التوظيف :   



 ح
 

 وزارة الجئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها 
 االنجمبمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة موالنا       

 
 كلية العلوم اإلنسانية ةتقرير عميد

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة موالنا كلية العلوم اإلنسانية ةعميد تتسلم
 :كتبته الباحثة  البحث اجلامعي الذي، ماالنج
 

 : درّة السنتا  االسم

 11316161 : رقم القيد

)دراسة  الكيالينالجخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب  : ناالعنو 
 سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو(

كلية العلوم (S-1) الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 
 .قسم اللغة العربية وأدهبا اإلنسانية

 
 2615 مبرينوف 66حتريرا مباالنج، 

 كلية العلوم اإلنسانيةعميدة  

 

 ة، املاجستريذستعاإ ةالدكتور 

 116٠63131٠٠2632662التوظيف : رقم 



 ط
 

 وزارة الجئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها 
 االنجمبمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة موالنا 

 
 قسم اللغة العربية وأدبها رئيستقرير 

ومية اإلسالمية احلكمالك إبراهيم  جامعة موالنا قسم اللغة العربية وأدهبا رئيستسلم 
 :كتبته الباحثة  ذيالبحث اجلامعي ال، ماالنج
 

 : درّة السنتا  االسم

 11316161:  رقم القيد

: الجخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين )دراسة  ناالعنو 
 سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو(

كلية العلوم (S-1) الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 
 .قسم اللغة العربية وأدهبا اإلنسانية

 
 2615 مبرينوف 66ا مباالنج، رير حت

 قسم اللغة العربية وأدهبا تقرير رئيس
 

 ، املاجستريد فيصلحممّ 

 1٠٠411612663121664رقم التوظيف : 



 ي
 

 تقرير الباحثة

 : علما بأنين الاالبةأفيدكم 

 درّة السنتا :  االسم

 11316161:  رقم القيد

الجخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين موضوع البحث : 
  )دراسة سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو(

 

 هفعال من حبث ينهتبيو  هوإذا ادعى أحد يف املستقبل أنه من تأليف ،وكتبته بنفسي تهحضر أ
للغة العربية أو مسؤيل قسم ا  تكون املسؤلية على املجر  فأنا أحتمل املسؤلية على ذلك وال

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا

 

 

 2615 مبرينوف 66حتريرا مباالنج، 

 الباحثة

 

 درّة السنتا

 11316161رقم القيد : 
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 ملخص البحث

الشخص الرئيسي في  الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالني ، 2615درة السنتا، 
ة ، البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا بكلي)دراسة سيكولوجية ألبراهام ماسلو(

 العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج.

  حتت اإلشرا  أمحد خليل املاجستري. 

ام ، هرم الحاجات، أبراهإنسانية الكلمة األساسية: الشخص الرئيسي، سيكولوجية
 ماسلو، نجيب الكيالني

جنيب الكيالين. وحبثت الباحثة هذه الرواية ألن   "الرجل الذي أمن" هي من رواية
حتكي عن الدوافع القتناع احلاجات اإلنسانية. وعن الرجل الذي أمن من وسيلة املرأة. أما 
التحليل السيكولوجي اإلنساين يف األدب فهو يركز نصوص األدب اليت فيها صورة هرم 

رم سانية ألبراهام ماسلو هي هاحلاجات اإلنسانية، وتستخدم النظرية السيكولوجية اإلن
 احلاجات اإلنسانية.

 اجاتوكيف هرم احل، الجخصيةكيف الجخص و أما األسئلة يف هذا البحث فهي  
يف الرواية "الرجل ايل أمن" لنجيب الكيالين. وأهدا  البحث فيه  يف الجخص الرئيسي

الرواية  يف هرم احلاجات يف الجخص الرئيسيملعرفة و  الجخصيةالجخص و ملعرفة يعين 
 ."الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين

تستعمل الباحثة البحث الكيفي باستخدام املنهج الوصفي، هو البحث الذي 
حيصل على البيانات الوصفية احملققة املكتوبة واملصادر الرئيسية يعين الرواية "الرجل الذي 

 الجخص الذي وتعيني أمن" لنجيب الكيالين وعملية حتليل البيانات هي قراءة هذه الرواية
 يتعلق هبذا البحث.



 ل
 

أما نتائج البحث الذي حصلت الباحثة فهي توجيد الجخص خاصة الجخص 
الرئيسي مها إريان والجمس وحتليل هرم احلاجات اخلمسة اليت تكون يف الجخص الرئيسي 
هناك احلاجة الفسيولوجية وحاجات األمن وحاجات احلب واالقتناع وحاجة تقدير الذات 

 جات حتقيق الذات. وحا
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 ملخص البحث

الشخص الرئيسي في  الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالني ، 5102درة السنتا، 
ة ، البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا بكلي)دراسة سيكولوجية ألبراهام ماسلو(

 العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج.

  حتت اإلشراف أمحد خليل املاجستري. 

إنسانية، هرم الحاجات، أبراهام  الكلمة األساسية: الشخص الرئيسي، سيكولوجية
 ماسلو، نجيب الكيالني

جنيب الكيالين. وحبثت الباحثة هذه الرواية ألن   "الرجل الذي أمن" هي من رواية
حتكي عن الدوافع القتناع احلاجات اإلنسانية. وعن الرجل الذي أمن من وسيلة املرأة. أما 
التحليل السيكولوجي اإلنساين يف األدب فهو يركز نصوص األدب اليت فيها صورة هرم 

رم سانية ألبراهام ماسلو هي هاحلاجات اإلنسانية، وتستخدم النظرية السيكولوجية اإلن
 احلاجات اإلنسانية.

 اجاتوكيف هرم احلكيف الشخص والتوصيف، أما األسئلة يف هذا البحث فهي  
يف الرواية "الرجل ايل أمن" لنجيب الكيالين. وأهداف البحث فيه  يف الشخص الرئيسي

الرواية  يف هرم احلاجات يف الشخص الرئيسيملعرفة و  الشخص والتوصيفملعرفة يعين 
 ."الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين

تستعمل الباحثة البحث الكيفي باستخدام املنهج الوصفي، هو البحث الذي 
حيصل على البيانات الوصفية احملققة املكتوبة واملصادر الرئيسية يعين الرواية "الرجل الذي 

 الشخص الذي وتعيني أمن" لنجيب الكيالين وعملية حتليل البيانات هي قراءة هذه الرواية
 يتعلق هبذا البحث.



 ك
 

أما نتائج البحث الذي حصلت الباحثة فهي توجيد الشخص خاصة الشخص 
الرئيسي مها إريان والشمس وحتليل هرم احلاجات اخلمسة اليت تكون يف الشخص الرئيسي 
هناك احلاجة الفسيولوجية وحاجات األمن وحاجات احلب واالقتناع وحاجة تقدير الذات 

 جات حتقيق الذات. وحا
 



ABSTRAK 

Shinta, Durrotus, 2011, 11310108, Tokoh Utama Pada Novel “Ar Rajul Alladzi Aamana” (Novel 

Terjemahan: Sabda-Sabda Cinta) karangan Najib Kailani, Pendekatan Analisa Psikologi Ssatra, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, dengan pembimbing (dosen) Akhmad Kholil, M. Fil. I. 

Kata Kunci: Tokoh Utama, Psikologi Humanistik, Hirarki Kebutuhan, Abraham Maslow, Najib 

Kailani.  

 “Arrajul Alladzi Aamana” adalah salah satu novel karya Najib Kailani. Peneliti membahas 

novel ini karena didalamnya menceritakan tentang motivasi-motivasi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat manusiawi. Serta menceritakan tertang seorang laki-laki yang bisa beriman 

kepada Allah dan agamaNya dengan perantara seorang perempuan. Adapun analisis/peran psikologi 

humanistic dalam sastra tertuju pada naskah-naskah sastra yang didalamnya terdapat gambaran hierarki 

kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan penelitian ini menggunakan teori Psikologi Humanistik milik 

Abraham Maslow, yakni teori Hierarki Kebutuhan. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tokoh dan penokohan, dan 

bagaimana bentuk hierarki kebutuhan-kebutuhan yang terdapat pada tokoh utama dalam novel “Arrajul 

Alladzi Aamana” karya Najib Kailani. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tokoh dan 

penokohan dan bentuk hierarki kebutuhan-kebutuhan pada tokoh utama dalam novel “Arrajul Alladzi 

Aamana” karya Najib Kailani. 

Peneliti memakai penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif yaitu penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif, dan adapun sumber utama penelitian ini adalah novel “Arrajul 

Alladzi Aamana” karya Najib Kailani. Proses analisis datanya dengan membaca novel tersebut setelah 

itu menentukan siapakah tokkoh utama dalam novel ini. 

Hasil dari penelitian ini adalah menemukan tokoh, khususnya tokoh utama yaitu Iryan dan 

Shamsi, kemudian analisis lima hierarki kebutuhan yang terdapat pada tokoh utama, yaitu: kebutuhan 

Fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan harga diri, dan 

kebutuhan akan perwujudan diri. 



ABSTRACT 

 Shinta, Durrotus, 2011, 11310108, The Main Character In Novel “Ar Rajul Alladzi 

Aamana” (novel translation: Sabda-Sabda Cinta)” of Najib Kailani, approach psychology 

literature analysis, of language and Arab literature, the Faculty Of Humanities, State Islamic 

University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, with tutor (lecturer) Ahmad Kholil, M. Fil. I 

Key Word : Main Figure, Humanistic Psychology, Hierarchy Needs, Abraham Maslow, 

Najib Kailani 

“Arrajul Alladzi Aamana” Is one of a novel by Najib Kailani. Researcher discuss the 

novel because therein told me about motivations to meet the needs that is both humane. As well 

as telling about a man who can has faith in Allah and his religion with an intermediary a 

woman. The analysis/ the role of humanistic psychology in literature were fixed on literary 

manuscripts containing there is a hierarchy needs a snapshot of the human. And this study using 

a theory of psychology humanistic belonging to Abraham Maslow , namely the theory of 

Hierarchy Needs. 

As for formulation a problem in this research is how is the figures and their characters, 

and what was the hierarchy needs which is found in the main figure in a novel “Arrajul Alladzi 

Aamana “ Najib Kailani’s work . 

Researcher wearing qualitative research with the descriptive namely research that 

produces files descriptives, but the main source of this research is novel “Arrajul Alladzi 

Aamana“  Najib Kailani’s work. Analyzing process by reading the novel then determine who 

are the figures major in this novei. 

The result of this research is to find figures, especially the main figure, they are Iryan 

and Shamsi, then analysis five of a hierarchy needs which is found in the main figure, : a 

physiological need, the need for security, the need for love, the need for self-esteem, and the 

consequent need for embodiment self. 
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 الفصل األول

 المقّدمة

 خلفية البحث .أ

األدب هو التعبري اجلميل عن معاين احلياة، والتصوير البارع لألخلية الدقيقة 
واملعاين الرقيقة واملثقف للسان واملرهف للحس، واملهذف للنفس واملصور للحياة 
اإلنسانية واملعرب عما يف النفس من خلجات وعواطف وأفكار. وهو من الفنون 
اجلميلة اليت ترسم جوانب احلياة وتصور لك األشياء كما جتدها وحتس هبا، بل هو 
الفن الرفيع الذي يصدر عن طبع الكاتب أو الشاعر يف كلمة يرسلها أو قصيدة 
ينظمها، فتثري يف النفس محاسة وجندة، واألسلوب الرائع الذي يصور احلقائق األدبية 

  1ائل التعبري من مظاهر احلياة.والعواطف اإلنسانية وهو وسيلة من وس
بوسيلة  ،يف أشكال خمتلفة  عرضت الشعور تعرب هبا الصورة اليت هو األدب
 هعنده نوع كثري من ناحية املوضوع ومن غرضه وتطور  األدبو  اخل.، الشعر والنثر

 اعتمادا على زمن وجوده.
قد انتشر األدب يف اجلاهلية وأكثر من األدباء فيها يصنعون الشعر و النثر  

ويف  2ألجل احلرب مع قبيلة أخرى، حنو موضوعه هو فخر ومحاسة لعمروبن كلثوم.
هذا الزمان عرف باملواضع املشهور باهلجاء واملدح. وقد تطور األدب يف الزمان 

ة فهناك موضوعات و أغراض جديد احلاضر مبرور تقدمت اجملتمع و التكنولوجية،
 فيه كمثل السياسة و اإلجتماع والوطنية و السيكولوجية وغريها من املوضوعات.

                                                           

، الرياض العربية السعودية: مطابع) اجلاهلياألدب العريب وتارخيه يف العصر  حممد أبو النجار وحممد اجلنيدي مجعة،1 
 .5(، ه 1731

 .9 (هـ 1111 ،الرياض: مطابع جامعة امللك سعود) األدب والنصوص لغري الناطقني بالعربية حسن مخيس املليجي،2 
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مثل احدى  7علم النفس هو واحد من ختصص العلم اليت تتعلق بالنفس.
علم النفس يقوم  1التفكري والتفكري عملية يومية حتدث لإلنسان بشكل مستمر.

ل  مع علم أخر كمثل الفلسفة و علم العا م و بنفسه، بل هو يستطيع أن خت
اإلجتماعية والثقافة. وكذلك بعلم األدب.ألن يف األدب هناك عناصر السيكولوجية، 

( استعمال قوانني السيكولوجي يف منتجات 2( كان الشاعر كالشخصية )1منهم: )
ألدب ار ا(الشاعر أو املؤلف وخلفيته الذي يعرف أث1( العملية اإلبداعية )7األدب )

األدب السيكولوجي تتكلم عن كيفية نظر منتجات  أو السيكولوجي األديب للقارئ.
 5األدب كعملية النفسية.

متكن أن  اليت يالسلوك الصورة هو البشر الكائن ألن اإلنسان األدباء جعل
ينظر إليها من حيث احلياة لسلوك جزء من اضطراب نفسي بسبب السلوك البشري 

ختتلف بالتأكيد عن بعضها البعض. يف  النفسي الطبميكن أن ينظر يف األعراض 
يناقش علم النفس الطب النفسي.  الذي ميكن دراستها من خالل العلمالبشر 

 .عراض النفسيةولذلك، يشار إىل األدب على أنه واحد من األ
 األعمال األدبية اليت هي نتيجة لنشاط الكاتب يف كثري من األحيان

مع أعراض نفسية بسبب األدب هو نتيجة إلنشاء املؤلف بوعي أو بغري  املرتافق
 وعي استخدم نظرية النفسية.

أما يف هذا البحث الذي تريد الباحثة فيه هو حتليل الرواية "الرجل الذي 
عند  (Psikologi Humanistik) الكيالين بنظرية السيكولوجي اإلنساينأمن" لنجيب 
أخذت الباحثة هذه الرواية ألهنا اجنذبت يف قصة اليت حكيت فيها  .أبراهام ماسلو

الرجل بسم إريان الذي من بعض اكرب قصته هو يريد ترك دينه ألنه يريد أن ينكح 
بوه قسيسا. وأمهية هذا البحث امرأة اليت حيبها جدا وكانت مسلمة، مع أن كان أ

                                                           
7 Sri Wahyuningtyas dan Wijaya Heru Santosa, Sastra: Teori dan Implementasi (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2111), 8. 
  .19(، هـ1123 ،القاهرة: عا م الكتب( اساليب التفكري عصام علي الطيب،1 

5  Suwardi Edraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: MedPress, 2117), 91. 
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يعين لتعرف أن األدب وانتاجه يبحث ويلقي كل ظواهر احلياة اإلنسانية كمثل ظواهر 
ر. يف انتاج األدب مثل الرواية و الشع الشخصالشخصية/الشخصية اليت متثلها 

وكانت النظرية السيكولوجية أقرب الوسائل لتبحث عن الشخصية خاصة من هذه 
 وكان التقرب بنظرية األدب السيكولوجي عندها األفضلية الرواية. يف هذه شخاصاال

ألنه ختصصت يف البحث أو التحليل من ناحية الطباع. حبثت الباحثة باملوضوع 
الرئيسي يف الرواية الرجل الذي أمن لنجيب الكيالين، دراسة حتليلية  الشخص

ابة هذه الرواية جذ  سيكولوجية إنسانية بنظرية أبراهامى ماسلو ألن احلكاية من 
ومناسبة مع املظاهر احلقيقية اليت وقعت يف حياة اجملتمع وشب ان اليوم يف إندونيسيا 

 خاصة.  
من شهر ابريل  1أبراهام هارولد ماسلو ولد يف بروكلني نو يورك يف التاريخ 

اشتهر أبراهم هارولد ماسلو بنظريته السيكولوجي اإلنساين. ينقسم  1. 1918سنة 
 ماسلو احلاجة إىل مخسة طبقات: 

 احلاجة الفسيولوجية  -1
 حاجات األمن -2
 حاجات احلب واالنتماء -7
 حاجات تقدير الذات -1
   حاجات حتقيق الذات -5
 

 أسئلة البحث .ب
يت البحث، أسئل مناسبة خبلفية البحث السابق، فجمعت الباحثة إىل

 مها:
 يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين ؟  الشخص والشخصيةكيف  .1

                                                           
1 E. Koeswara, Teori-Teori Kepribadian (Bandung: PT ERESCO, 1981), 119. 
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يب الرواية "الرجل الذي أمن" لنج كيف هرم احلاجات يف الشخص الرئيسي يف .2
 الكيالين ؟ 
 

 أهداف البحث .ج
 نماعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبت قبلها، فأهداف حبثها تتكون 

 هدفني، مها:
 يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين الشخص والشخصيةملعرفة  .1
يف الرواية "الرجل الذي أمن"  هرم احلاجات يف الشخص الرئيسيملعرفة   .2

 لنجيب الكيالين
 

 فوائد البحث .د

بعد عرفنا على ما ذكر يف خلفية البحث السابقة وأسئلة البحث، 
 فائدتان: فاألهداف اليت أرادت الباحثة يف هذا البحث

 الفائدة النظرية .1
وهي لزيادة العلوم واملعرفة عن الشخص والدراسة التحليلية 

 السيكولوجية خاصة ألبراهام ماسلو.
 الفائدة التطبيقية .2

لرتقية الفهم واملعرفة عن الشخص والدراسة التحليلية السيكولوجية 
خاصة ألبراهام ماسلو يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب 
الكيالين. وملساعدة الطالب خاصة يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
يف فهم الشخص و الدراسة التحليلية السيكولوجية يف الرواية 
"الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين. مث للقارئ أن يفهم الشخص 

 و الدراسة التحليلية السيكولوجية.
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 الدراسة السابقة .ه

 نينذ القدمي، وكذالك من الباحثرى مكما عرفنا أن البحث العلمي قد ج
هم قد حبثوا كثريا من موضوع البحث يف هذه اجلامعة، إما هم يبحثون القصة يف 
القرأن و القصة القصة القصرية و النثر و الشعر   بالنظرية املتنوعة. ال سيما يف 
الشعبة العربية و أدهبا. فقد كثرت البحوث اليت حبثوا فيها من أي جهة. كمثل من 

 ة الرتكيبية والعلم اإلجتماعية و التعليمية و السياسية و السيكولوجية و غريها.جه

يف هذا البحث الذي حبثها الباحثة  م يكن هذه   ويف هذه الفرصة الثمينة
 الثةثالرواية تبحث من جهة السيكولوجية بنظرية أبرهم ماسلو. ووجدت الباحثة 

 ببحثها من ناحية التحليل السيكولوجية يف القصة خاصة: تتعلق حبوث

أسوة حسنة، ديناميكا الشخص الرئيسي وحاجة املعيشة الفضيلة يف الرواية "النداء  .1
اخلالد" لنجيب الكيالين )دراسة حتليلية أدبية سيكولوجية ألبراهام ماسلو(، شعبة 

ة احلكومية اجلامعة اإلسالمياللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة ب
حللت الباحثة هذا البحث  من هذا البحث هي. واألهداف 2118ماالنج سنة 

  عن احلاجات املعيشة الفضيلة باملقارنة السيكولوجية األدبية ألبراهام ماسلو.
مسرية، احلاجات عن الشخصية األساسية عند أبراهام ماسلو يف رواية "صنيعة  .2

 راسة حتليلية عن السيكولوجية األدبية ألبراهام ماسلو(، الشيطان" حلسن رشاد )د
اجلامعة اإلسالمية ب والثقافة باجلامعة شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية
. واألهداف من هذا البحث 2119احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج سنة 

الرواية  د أبراهام ماسلو يفهي ملعرفة ديناميكا احلاجات عن الشخصية األساسية عن
" صنيعة الشيطان" حلسن رشاد وملعرفة احلاجات املهمة عن الشخصية األساسية 

 يف الرواية " صنيعة الشيطان" حلسن رشاد.
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ة تيتيك نور فتماوايت، "التعارضات النفسية يف شعر أيب نواس" دراسة حتليلية نفسي .3
عة احلكومية اإلنسانية والثقافة باجلام أدبية، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم

. حللت الباحثني تعارضات النفسية يف الشعر "اإلعرتاف" 2113ماالنج سنة 
 أليب نواس باملقارنة السيكولوجية األدبية ألبراهام ماسلو.

 
 منهج البحث .و

البحث هو عملية أوطريقة خاصة لتحليل مسائل حبمل الظواهر حلقائق  
  3النتيجة.كاألساس يف أخذ 

لغة التينية. وهو من تركيب كلمة  من "methodos"أما املنهج هو من كلمة 
"meta"  مبعىن اجته و مر  و اتبع، مث"hodos"  مبعىن الطريقة و اإلجتاه. ويف اإلصطالح

  8شاكل.سلسلة من امل خطوات حللمنهجية الواقع و  لفهم اسرتاتيجياتاملنهج هو 

 نوع البحث ومدخله .1

منهج البحث الذي استعملت الباحثة هنا يعين املنهج الكيفي 
البحث الكيفي هو اإلجراءات . (Descriptive Qualitative)الوصفي 

البحث بانتاج البيانات الوصفية بشكل الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من 
وصف احلقائق اليت مث أما الوصفي هو  9الناس والسلوك ومالحظة فيها.

. واستخدمت الباحثة يف هذاالبحث هو الدراسة التحليلية تليها حتليل
ومدخله ستستعمل الباحثة هي الدراسة  (.Library Research)املكتبية 

 السيكولوجية األدبية.

                                                           
3  Rahmad Djoko Pradobo, dkk, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Haninditagraha 

Widya, 2111), 1. 
8  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian Sastra (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2111), 71. 
 92نفس املراجع، ص:  9 
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 مصادر البيانات .2
مصادر البيانات اليت كانت يف هذاالبحث هي تتكون من املصدر 

 الرئيسية و الثانوية. ومها:
هذه الرواية نفسها، وهي "الرجل الذي  املصدر الرئيسية: هي من (1

 أمن" لنجيب الكيالين.
املصدر الثانوية: وهي كل البيانات اليت تتعلق هبذا البحث و  (2

يساعد على سهول عملية البحث، وهي من الكتب املتعلقة 
 بالدراسة األدبية السيكولوجية.

 طريقة مجع البيانات .3
طريقة انات هي الأما الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البي

وهي احملاولة جلمع البيانات من ناحية  (Documentation)الوثائقية 
 مطالعة الكتب و اجلريدة وغري ذلك.

 طريقة حتليل البيانات .4
وال دمت يف هذاالبحث هي: أخعملية لتحليل البيانات اليت است

تقرأ الباحثة الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين لتفهمها. ثانيا 
برهم هارولد أبنظرية  تحقيق الذاتاعطاء الرمز يف الكلمة اليت تتعلق ب

. ثالثا تناسب الباحثة بني الكلمة يف الرواية "الرجل الذي أمن" ماسلو
 .أبرهم هارولد ماسلولنجيب الكيالين اعتمادا على نظرية 

 هذا التحليل يكون التفتيش يركز خبسة احلاجاة من أبراهام ماسلو:
 جة الفيسيولوجيةحتليل احلا (1
 حتليل حاجات األمن (2
 حتليل حاجات احلب واإلنتماء (7
 حتليل حاجات تقدير الذات (1
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 حتليل حاجات حتقيق الذات (5
 



9 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 يالسيكولوجي األدب .أ
ستقل األدب، فال م عندما نبحث يف هاتني الكلمتني أي و السيكولوجي

 من تعريفهما. 
اإلنسان  عواطفاألدب هو أحد أشكال التعبري اإلنساين عن جممل 

النثر املنظوم إىل  من النثر إىلاألساليب الكتابية اليت تتنوع  وأفكاره وهواجسه بأرقى
لإلنسان أبواب القدرة للتعبري عما ال ميكن أن يعرب عنه  الشعر املوزون لتفتح

بأسلوب آخر. يرتبط األدب ارتباطا وثيقا باللغة فالنتاج احلقيقي للغة املدونة 
 ونة هبذه اللغة يكون حمفوظا ضمن أشكال األدب وجتلياته واليت تتنوعوالثقافة املد

باختالف املناطق والعصور وتشهد دوما تنوعات وتطورات مع مر العصور 
   1واألزمنة.

اليونانية  لغة من علم النفس 2.السيكولوجي هو علم يبحث يف النفسية
 /النفس دراسة هي النفسعلم  مبعىن العلوم = Logos النفس و=  Psyche القدمية
 احلدولكن  ،جمردة ألهنا بشكل مباشر العقلية/ الروح يدرس ال علم النفس. العقلي

شكل من أشكال ، وبالتحديد يف العقلية /النفس والتعبري عن مظهر النفسي على
 لعلم الذيا ميكن تعريفها بأهنا علم النفس حىت أو األنشطة، والعمليات السلوك
 فسعلم الن ميكن القول بأن وبشكل عام، ،العمليات العقليةو  السلوك يدرس

 نم هو جزء واحد علم النفس. العمليات العقليةو  السلوك علمية حولدراسة 
 .أو العلوم االجتماعية العلوم السلوكية

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/ أدب (03 Agustus 2312) 

2 Sri Wahyuningtyas dan Wijaya Heru Santosa, Sastra dan Teori Implementasi (Surakarta: 
Yuma Pustaka, 2311), 8. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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 الشخص والشخصية  .ب

 وقائع ،من موضوع يتكون روايةال أو عمل من اخليال اليت تبين العناصر
 اإلعداد أوو  من الشخصيات، واملؤامرة، القصة تتكون. القصة سائلو  القصة،
 وترتيب  اختياريف يستخدمها املؤلف األشياء اليت تتكون من وسائل القصة. اخللفية

، على وراملنظ، عنصر العنوان مثل، ذات معىنلق أاما  وذلك خل تفاصيل القصة
0.وغري ذلك، هلجةغرار 

 

 الشخصيف حمادثات اخليال، وغالبا ما تستخدم مصطلحات مثل 
يشري إىل شخصيته، واجلهات الفاعلة القصة، مثل الشخص مصطلح ، الشخصيةو 

ل ااإلجابة على السؤال: "من هو الشخصية الرئيسية يف الرواية"، أو "من هو بط
ون يف هم الناس الذين يظهر  وغري ذلك. األشخاص، "الرواية وخصم يف الرواية؟

أو الدراما، والذي فسره القراء على بعض الصفات وامليول األخالقية   النثر عمل
من هذه االقتباسات ميكن أيضا أن . كما وردت يف خطاب وما يتم يف العمل

يعرف أن ما بني شخصية مع صفاته الشخصية املرتبطة بشكل وثيق مع قبول 
املعطي  القارئ هواالستقبال، ، وخاصة من وجهة نظر نظرية احلاليف هذا  .القارئ

وم بالنسبة قضية شخصية بارزة، وهذا يعين يتم يق. املعىن احلقيقي من كل شيء
ع بعضها م الشخصالتمييز بني (. على عبارة )لفظية( والسلوك )غري اللفظي

4املظهر اخلارجي.البعض أكثر من خالل الصفات الشخصية بدال من 
 

 ، صةقال نسج اليت الرواية األحداث يف ملحي الذي الفاعل الشخص هي
 اخليال ليف أعما الشخصعملية األديب يف تظهري الشخص يسمى بالشخصية. 

من  لعملا الشخص يف توصيفيف السلوكيات، واملواقف و  الصفات عنده دائما
                                                           

0 Jabrohim dan Suminto A. Sayuti dkk, Cara Menulis Kreatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2331), 132. 

4 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1992), 162-166. 
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يف  يزتميالميكن  يف القصة دور ومشاركة انطالقا مناألديب يسمى الشخصية. 
 شخصال، و فرعيال أو ثانويال والشخص ، يالشخاص، الشخص الرئيس

  2.التكميلي

مال األع يف اإلبداع موضوع أو الفاعل هوف خراأل الشخصأما بالنسبة 
حيث  ةالزاوي تسمية أنواع على أساس إىل عدة الشخص وميكن تقسيم. الروائية

إىل  ذا الرقمه وميكن تصنيفآراء، و  وجهات نظر خمتلفة استنادا إىل. الرتشيح يتم
، و الشخص عنده الشخص الرئيسي مثل دفعة واحدة، تسمية من عدة أنواع

  6حسن اخللق و الشخص املطّور و النموذجي.

ص الشخ؛ نوعني ميكن تقسيمها إىل وظيفتها، استنادا إىل الشخص
، ورا كبرياد يلعب الذي شخصال هو الشخص الرئيسيالشخص الثانوي.  الرئيسي

 لروايةل اابط، ومها إىل قسمني تقسيمه ميكن شخص، فإن الحبكم طبيعتها
أما عكسه فهو ، شخصية جيدة الذي لديه الشخصهو  ل الروايةابط .خصمو 

 هو املطلوب ال على حسب ما أي سيئة، الشخص الذي يظهر أخالق وصفة
 شخصذا اله، وينقسم املشاكل اليت تواجهها تعقيد استنادا إىل. من قبل القارئ

 هو لشكلا بسيط شخص يفال. املعقد والشكل الشكل بسيطة، ومها إىل قسمني
 لة املعقدباملشك الشخص، يف حني أن املشكلة مع ليس كثريا اهتم الذي الشخص

  7كلة.الكثري من املش ملحي هو شخص

، وميكن لروايةا يف الشخصيات تتطور الطابع من عدمه واستنادا إىل املعايري
 ثابت . شخصالنمو والتطور إىل الشخص، وليس ثابتال إىل الشخصتقسيمها 

                                                           
2 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra (Jakarta: PT. Grasindo, 2338), 140. 
6 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 176. 
7 Endah Tri Priyatni, Membaca Sastra Dengan Ancangan Literasi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2313), 113-111. 
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هلا  ابتةث، وشخصيات اليت وقعتحداث لأل تهنتيج الذي مل يتغري الشخص هو
  8.صةهناية الق البداية حىت منذ مل امت، نسبيا اليت يتم إصالحها خصائص

؛ على سبيل املثال .دائما يتطور الذين شخصية القادة قادة وضع يف حني
 القادة انتهى ،اجلشع أحد اجلريان، ألنه يتأثر نزيهةانتخابات  هلا خصائص األرقام

 9.غري شريفة

 "شخصية" و "الشعب" من فهم أوسع "شخصية"، فإن مصطلح وهكذا
 يف قصةوير تصو  وضع وكيفية، واحلرف، الشخصيات مسألة من أيضا ألنه يتضمن

 لوقتا يف نفس توصيف تقنيات. للقارئ فكرة واضحة إلعطاء لذلك مستعدة
وقعا م حتتل شخصيات. القصة يف من الشخصيات والتنمية إىل إدراكتؤدي 

 نقلها يت سيتمال أو األشياء، أخالقي الرسالة،، ورسوله باعتبارها الناقل اسرتاتيجيا
 13.للقارئ

 الشخص الرئيسي و الشخص الثانوي (1
ذات تردد  ،دور البطولة الذي يلعب هو الطابع الشخصية الرئيسية

 طابعهو ال يلقي دعم يف حني أن. القص مركز، ويصبح حدوثها جدا عال
  11.أكثر وضوحا جعل القصة الذي الطابع الرئيسي الذي يدعم

 وه. السرد رواية ظهرت يف هو شخصية الشخصية الرئيسية
 عونالذين خيض وأولئك اجلناة على حد سواء كما، األكثر تعبريا الشخص
حاضرا  مادائ الرئيسي هو والشخص، الروايات يف بعض. احلادث إىل وقوع

. ريةالقصص القص كل صفحة من يف وميكن العثور عليها كل حدث يف

                                                           
8 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 188. 
9 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, 140. 
13 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 188. 
11 Endah Tri Priyatni, Membaca Sastra Dengan Ancangan Literasi, 113. 
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" Pada Sebuah Kapal" يف الروايةأو أنا  "Sri"الشكل، على سبيل املثال
  12.الرواية من نفس2 القسم يف (ميشيل) أنا الشكل أو، األوىل

ثالث  يف ميكن حتديد السيوطيسومنطا أ.  يف الرئيسي الشخص
 :وهي، طرق

 موضوع املعىن أو مع املعنيني بشكل وثيقالشخص  .1
 خر األ األشخاص مع األكثر ارتباطا الشكل .2
  10.الشخص الذي يأخذ معظم القصة .0

 ميكن أن تتخذ أثار له أو كيف يصف أن الكاتب يكشف بولتون
ذي ال كمؤد الشخصيات األدبية تظهر رمبا. جمموعة متنوعة من الطرق

 عا عندفا روح النضال الذين لديهم، والالعبني األحالمأرض  يعيش يف
، أنانية أو إلنسانا الفعلية احلياة تتماشى مع بطيئة بطريقة، ومرتكب حياته

 14.استوعبت وتقرير املصري،ويصرف 

الذي  املؤلف أو الكاتبلذلك  ،املؤلف مهية هي ألشخاصوا
دم ، يقمن تلك الرواية الشخص عرف القارئحىت الشخص. يعرف هذا 

صة تقنية أو طريقة ادخل املؤلف القارئ ملعرفة الق. املؤلف تقنيات خمتلفة
أنواع من  2هناك . الشخصيةتثري املؤلف تقنية تسمى  األشخاصأو 

" the direct or analytical methodاملنهج التحليلي أو " مها الشخصية
املنهج التحليلي هو . "the indirect or dramatic method" درامي أو املنهجو 

السبيل يقدم املؤلف للقارئ ملعرفة قصة عرض مباشرة أو تصور شخصية 
شخصية، مثل  تقصّ على مسات  املؤلف هذه املنهج عرضيف . الطابع

ة ادخل املؤلف القارئ ملعرف هو . املنهج الدراميالتواضع والصدق وغريها
                                                           

12 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi 176-177. 
10 Jabrohim dan Suminto A. Sayuti, Cara Menulis Kreatif, 136. 
14 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, 144. 
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 خصالشل يف هذه الطريقة، ال يقا. قصة شخصية الطابع غري مباشر
مباشرة، لكنه ترك ليظهر طابعها اخلاص من خالل خطاب الصورة، 

 12.والعمل، والتعليق أو تقييم غريها من اجلهات الفاعلة

 م ماسلواألبراه اإلنساني خلفية ظهور نظرية السيكولوجي .ج
 ورد على أمهية ألنه يؤكد النموذج مسات ماسلو ابراهام نظرية أضيف

دة من ماسلو فري تكون هذه احلالة يفة. شخصيال تشكيل حاجات النظرية يف
  .نوعه

 هو، كما شخصيتنا عتقد أن هذا هون، وحنن يف كل وقت شخصية جند
، وهذا يعين الالتينية "Persona"  كلمة تأيت من شخصية. هويتناالشخصية هي و 

. أ شخصية؛ يعين، وفقا لقاموس وبسرت، يف علم النفس. املمثل يرتديها قناع أن
 لتوجهاتا جمموعة من. ب، اآلخرين وال سيما فيما يتعلق، اخلصائص الفردية جممل

خصية ش مبا يف ذلك. وغريها، السلوكية، واملصاحل، وامليول العاطفية املتكاملة
 16.االنقسام أو مزدوجة

وقال . أبدا يتبعها  ، وسوفالسلوكية يف احلب كان حياته املهنية، يف بداية
بعد  ولكن. البيئة اخلارجية مشرو  هو املوضوع الذي أن الرجل دائما إنه يدرك

 رأ  .املدرسة السلوكية هذه عقلية ذلك، فإن منزعج من األبعاد وحدة بدأت ذلك
 ستو ملارفع القدرة على الداخلية و  أيضا على احلياة الرجل لديه على ما يبدو

 .17ختتار حبريةوخالقة و 
 عةاجملمو  يف ميكن وضعه، لذلك جون واتسون املخلص تابعا كان يف البداية

 انذلال والتحليل النفسي املدرسة السلوكية أدرك أن ولكن بعد ذلك السلوكية.
                                                           

12 Endah Tri Priyatni, Membaca Sastra Dengan Ancangan Literasi Kritis, 137-138. 
16 Lynn Wilcox, Psikologi Kepribadian, terjemahan Kumalahadi P.  (Jogjakarta: IRCiSoD, 

2312), 246. 
17 William Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, terjemahan Yudi Santoso 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2337), 222. 
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ن تنال أمتكن  الو العصبية، و  دراسات على احليوانات بناء على نظريات انطور 
 تدفق علنأ أول من تصبح حىت يف هناية املطاف ابراهام ماسلو. القيم اإلنسانية

انية: . القوة األوىل: التحليل النفسي، والقوة الثيف علم النفس ثالثةكقوة  إنساين
 18املدرسة السلوكية.

هناك ثالثة  الثورات يف السيكولوجي يف تأثري الفكر الشخصي العصري. 
الثورة األوىل هي السيكولوجي الذي جييئ الناس كالشكل من  غزيرات و 

عالجة و الدراسة على ااألفراد الصراعات. هذه الثورة املظلمة تظهر من عمل ال
الذين عندهم املضايقات، وأخذ فريود بأن سلوك اإلنسان على اإلجبار الغائب 

 الذي اليدري الناس عنه و غري منطيقي.
، اخلصوم و وديع أو مطيع  الثورة الثانية هي يوصف الناس كمصاب اللنين

 (Skinner) نبط سكيّنريإىل حمرنك البيئة أو كالرقيق من نظام البيئة. كما قد است
النظرية السكوكية تؤكد املساو  يف جوهري اإلنسان مع احليوان. ويهتم بالتعلم  

 كاختيار اساسي ليبنين سلوك اإلنسان. 
مّث جائت الثورة الثالثة هي السيكولوجي اإلنساين، يعين احلركة اليت تنشأ 

عىن اإلنسان  وكي، مبلعرض صورة الناس املختلف مع طريقة التحليل النفسي و السل
كاملخلوق احلّرّي و عنده الشرف وحيرك إىل جهة ترقية اإلمكانيات اليت متكنه 

 البيئة.
اصطالح السيكولوجي اإلنساين تعرفه طائفة أوجمموعة  أهل السيكولوجي 

باملشاركة مع رئاسة ماسلو يف طلب احلّل أو الطريقة لتقومي  1963يف أّول سنة 
ليل ة لفكرة مثقف يف علم النفس أو سيكولوجي مها طريقة التحهاتني النظرية املؤثر 

النفسي و السلوكي. باحلقيقة ال يسمى ماسلو السيكولوجي اإلنساين باجملموع بل 
 احلركة وهو يقول بأن السيكولوجي اإلنساين بــــــ "قوة ثالثة".

                                                           
18 Alwisol, Psikologi Kepribadian. (Malang: UMM Press, 2339), 199. 
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 كان عزائم من هذه احلركة عندهم األفكار املختلفة بل هم يقبضون املنهج
األساسي املتساوي عن الناس الذي جاء من احد  مذهب الفلسفة العصرية، 

Martin , Jespers Soren Kiekergaard, Nietzsche, Karlومنهم  19وهي الوجودية.

Heidegger   وغري ذلك. الوجودية هي من مذهب الفلسفة اليت تتنازع مع اإلنسان
كالفرد و كاملشكلة مع بوجوده. هذا املذهب يعرف بوجود الناس وينكر أو يرفض 
الفهم الذي يوضع الناس كحصول البيئة فقط. عندهم الفكرة بأن الناس لديهم 

 ارهم.ّلون عن اختياحلرية الختيار العملية أو اخلطّوة، ويف يدهم مصري و يتو 
ومن عزائم السيكولوجي اإلنساين يؤكدون بأن الفرد هو متقّرر لسلوكه 
وخربته. الناس هو عميل واع ومدرك، وحّر الختيار و يثبت ما فعل. واملنهج التايل 

. عند هذا املنهج الناس لن يسكتوا، بل يعمل (Becoming)هو املنهج التحّويل 
أخر من قبله. على سبيل املثال هناك طالب جامعي العملية دائما ليكونوا شيئا 

ه  وهو سنه اربعة سنة متفرق بعمره أربعة القادمة. بل كانت البيئة تستطيع أن تغرين
. عزائم السيكولوجي اإلنساين يذكنرون بأن نيل احلياة الكاملة ليست من السهل، 

يالقيها الناس ة سبالطبع ستجد املشكالت مبرور احملاولة لتحقيقها، و هذه الشعوب
 بسبب وجود التغيريات و املوانع الثقايّف.

ري عن للتعب لإلنسانية القدرة الشاملة وقيمة على كرامة تؤكد اإلنسانية
 لنفسيالتحليل ا عرض واليأس التشاؤم ضد اإلنسانية(. حتقيق الذات) أنفسهم
يف  هالرجل لدي أن اإلنسانية وتعتقد. السلوكيةوجهة نظر  "الروبوت" احلياة ومفهوم
 على استعداد لقبولإذا كان الناس و خالقة، صحية و  القدرة على النمو داخله

على  أثري قويت، والتغلب على قدراته يدرك، وقال انه اخلاصة حياته املسؤولية عن
 .االجتماعية األخر  والضغو ، واملدارس اآلباء تعليم

 

                                                           
19 E.Koeswara, Teori-Teori Kepribadian, 112-110. 
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 . الدافع و اقتناع الحاجاتد

ني مركزي يف األحباث الرتبوية والنفسية منذ حوايل ستتعد الدافعية مفهوم 
عانا، كما تلعب الدافعية دورا هاما يف العديد من النظريات اليت تتحدث عن النمو 
والتعلم اإلنساين. ونعيد تعريف الدافعية بأهنا حالة داخلية حتثنا للعمل وتدفعنا 

تعلم اطات. أن الباجتاه معني وحتافظ على مستو  أدائنا يف العديد من النش
والدافعية ضروريان لألداء. فالتعلم ميكننا من اكتساب معارف ومهارات جديدة، 
بينما توفر الدافعية القوة إلظهار ما تعلمناه. عموما يعترب األفراد األكثر دافعية هم 

 23األعلى حتصيال.
سيظهر الشخص الدوافع املخصوصة يف مواجهة املسألة أو احلال املختلف  

يف الوقت املختلف أيضا. على سبيل املثال كان الطالب اجلامعي يقرأ الرواية باجلد 
تيقن بأن تلك الرواية جذابة وهو يقرأها حىت هناية الصفحة وال يشعر بالنعاس، بل 

ن اسة الذي سيستعمله إلعداد اإلمتحايشعر بالنعاس سرعة عندما يقرأ كتاب الدر 
 21يف اجلامعة. وال بد علينا أن نعرف أن الدوافع يف كل اإلنسان خمتلفة.

والنتباه من هذه املسألة أي مهم جدا لنا أن نعطي اهتماما كثريا عن 
الدوافع، عندما نعّلقها إىل احلياة الرابطتية أواجملموعة كان الرئيس منها اليزال أن 

 فع مرارا إىل اعضائه لرتقية إجنازات العمل.يعطي الدوا
 فعيللت إلدراك أو الفطري امليل أو صراعات البشر لديهماسلو، ونظرا مل

. إلنساينا الدافع نظريته عن يف تضمنةامل املزيد من األشياء ولكن هناك .أنفسهم
 األقو  من ،مستو  واحد يف وهي مرتبة، عامليا فطرية الحتياجات اننا نسري وفقا

كان  .مل  س   وكأنه نفسه ماسلو احلاجاتمستو   ميكن أن نفكر يف .األضعف إىل
على و ، ةاخلطوة الثاني للوصول إىل قبل حماولة أول درجة على ناقدم وضع علينا أن

                                                           

 .62م(، 2338)عمان: دار املسرية، الدافعية ثائر أمحد غباري، 23 
21 Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 107.   



01 

 

من  الوفاء حيتاج ، أيضاوبنفس الطريقة .وهلم جرا اخلطوة الثالثة قبل الثانية الدرجة
 حىت ستوياتم إىلهكذا حىت تصل و  املستو  الثاين قبل احلاجة األدىن إىل العليا

 22.االدراكالعلي اخلامس و  احتياجات

هو  أو حاجة حتقيق الذات الذات لتحقيق، وهو شر  أساسي وهكذا
احلاجة . 2، الفسيولوجية. احلاجة 1:يف مستو  أدىن اليت هي أربعة شرو  إرضاء

 وينبغي أن تكون. احلاجة إىل تقدير الذات. 4. احلاجة إىل احلب، 0، األمن إىل
 .الذات لتحقيق قبل احلاجةينشأ النظام، و  على األقل يف هذا وفاء احلاجاتهذه 

 امهم جد شر  واحد. يف نفس الوقت مخسة احتياجات مدفوعا حنن ال
 تكان األخر  احلاجاتمجيع  اعتمادا على أي من الذي حيتاج .أي حلظة يف فقط
 جيةالفسيولو  احلاجات مث دون طعام بضعة أيام على املشي إذا كان لديك .وافية

 حتقيق أو، واحلب، واحرتام، تويل اهتماما لسالمة كنت ال .هو املهيمن للجوع
 20.من أي شيء آخر أكثر الرغبة يف الطعام، ولكن الذات

 من أجل إمكاناتنا بانيا كيف تعلميهو أن ماسلو من  التحدي دفاهل
، يةالنفس الصحة حتقيق أنه من أجل وهو يعتقد .البشريالكشف الكامل التنمية و 

بصحة  الذين يتمتعون أولئك الذين اراد ماسلو يف حبثه الناسوالنوع الوحيد من 
 يعةلفهم طب من يسعى خر األشخصية ال واملنظري فرويد وانتقد .للغاية جيدة

 ضطرابا الذين حصلوا على واألفراد العصبية تلك فقط من خالل دراسة الشخصية
 مثغري صحي، و ، مطهو فقط، وليس عرجاء معرفة جمرد إذا كنا ماسلو قال .كبري
 وليس ،الظروف أسوأ، والناس يف الطبيعة البشرية من اجلانب املصاب فقط نر 

، ضلمن أف أمثلة دراسةلأنه ينبغي لنا  ماسلو يقرتح لذلك .جيدة معظم يف الناس

                                                           
22 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan, terjemahan Yustinus  (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 1991), 93. 
 .91نفس املرجع، 20 
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سرعة مد  ال أن نعرف إذا كنا نريد، مثل اجلنس البشري مناألكثر نضجا و ، أصح
 الذي اءعد أو كاحل مكسورة مع عداء علمنال ، فإننا البشرية تشغيل اليت ميكن

 األكثرا هو ، وهذذهبية أوملبية مبيدالية الفائز علينا أن نتعلم، ولكن املتوسط
 24.جيدة

 كان ملعرفة ما إذا ماسلو، أراد االكتشافهذا  جدا على متحمس هألن
، ئهصدقاإىل أالتدقيق ب ماسلو. حبث مماثلة هلا خصائص غريها، واليت يعرف

لك ، وكذالطالبأيضا إىل و  ،حيا أو ميتا سواء كان املشهورة،، وأفراد واملعارف
  22للصحة النفسية.اموذجا  على ما يبدو الذي أصبح شخصا 46 اختيار

حرية ابالت، و واملق، باستخدام تقنيات خمتلفة األفراد هذهيف  ماسلوحتقق 
، حلياةعلى قيد ا الذين ال يزالون مع الناس اسقاطي وتقنياتتكوين اجلمعيات 

خلص إىل و  ميوتونالذين هم شخاص لألالسري الذاتية و  من السري الذاتية حتليالت
 تشجعنا على العاملية احلاجات هذه .غريزية احتياجات مع يولدون مجيع البشرأن 

 26.قدرتنا بقدر كل شيء، ليصبح  أنفسنا لتفعيل، النمو والتطور

 هرم الحاجاتنظرية ه. 
ىل إ على املد  الطويل البحوث ماسلو، أجرأ نظريته قبل الكشف عن

ابراهام  خلص، هذه الدراسات من .يف احلياة اإلجناز ذروة الذين بلغوا األشخاص
 لالهتمام على قسم واحد كان .احلاجات البشرية مخسة أنواع من هناك ماسلو

 كثفةم املالحظات فعل. من القرود وقت الرصد يف يف وقت مبكر ماسلو مهنة
 سبقيةاأل بعض االحتياجات خلص إىل أن مالحظاته وبناء على. القرود لسلوك

                                                           
24 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan, terjemahan Yustinus,  88. 

 .89نفس املرجع، 22 
 .131نفس املرجع، 26 
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يل مت سوف، من اجلوع والعطش، إذا كنت على سبيل املثالاجات. غريها من احل
 27.العطش إلرواء حماولة إىل

أبراهم ماسلو هو املتقّدم املتعمق يف النظرية التحفيزية. ومن نتائج فكرته 
. هذا التأليف ”Motivation and Personality“يؤلف أو يكتب يف كتابه املطبوع 

 28عن النظرية التحفيزية التزال مقبولة حىت األن.
 سيدعم هحتت شرطا الوفاء، بالنظر إىل أن هذه النظرية مناقشة يف بداية

 اءاحلاجاتلوف شخص حياول سوف، وبعبارة أخر . يف هذا الشأن حتقيقيشجع و 
، الحقةالتطورات ال ولكن يف. أوال األساسية احلاجات عندما يتم استيفاء العليا

 كون ديناميةت ميكن أن ولكن، هرمي ترتيب يف صارمة هرمية ال تشكل اليتوالوفاء 
أكثر  ميكن أن يكون وهذا يعين أنه .القائم التسلسل اهلرميمن  االرجتالحتدث و 

 قت واحديف و  الفسيولوجية اجاتلتلبية احل أال وهي ضرورة، األساسية احلاجات
 29.تقدير الذاتللحصول على  واحلاجة احلاجة إىل األمن مع

أن مفهوم حتقيق الذات مفهوم مثاين، حيث يتحرك الطلبة هذا اهلدف إىل 
هذا  03حاجاهتم األساسية، أنه حترك حنو الصحة اجلسمية والنفسية.إذا اشبعوا 

  وقد حتدث ماسلو عن مخسة حاجات، هي:
 الفسيولوجية اتالحاج .1

هذه احلاجة هي حاجة الناس األساسية من مجيع احلوائج األخر . 
هي احلاجة لتحتفظ حياهتم من جهة البدن، أي احلاجة على الطعام 

                                                           
27Dede Rahmat Hidayat, Psikologi Kepribadian Dalam Konseling (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2311), 162. 
28 William Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi., terjemahan Yudi Santoso 

266. 
29 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja (Jakarta: Bumi Aksara, 2334), 

124. 
 .70، لدافعيةثائر أمحد غباري، ا03 
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 من أجل احلاجات البيولوجية هي والنوم. اإلسرتاحةوالشراب واجلنسانية و 
 01.اجلوانب املادية تلبية

شرح ماسلو أيضا أن اإلنسان حيوان تّواق و ليس له الشبع يف 
اإلرادة لتحقق ما اراد، إال احلاجة احملدودة. إذا فرغ من احلاجة الواحدة 

 02فجاء احلاجة األخر .
فسيفضل اإلنسان لسّد إال أن هذه احلاجة هي احلاجة الضرورية، 

حاجته. ألن هذه احلاجة الفسيسيولوجية هي األساسية قبل احلوائج 
األخر . كمثل املثال عندما حنن يف حالة شدة اجلوع فال نستطيع أن نتعلم 
أو نصنع الغىن أو نبين شيئا. ألن عندما نشعر اجلوع فنريد أن نأكل 

من بني العديد وحا األكثر وضو  أقو ، األساسية معظم احلاجات 00أجال.
وهذا . اجسدي البقاء على قيد احلياة إىل هي احلاجة احلاجات اإلنسانية من

 على اليت حتتوي واملشروبات واملاء والغذاء األكسجني احلاجة إىل يشمل
 إىل يضاأاملعادن والفيتامينات، حيتاج والكالسيوم و  وامللح والسكر الربوتني

، واحلاجة (C 07) معيار اهلواء هيدرجة حرارة و  توازن درجة احلموضة
، مياه الصرف الصحي، (CO2) التغو و  النوم، اسرتاحة للتحرك،

 04.ممارسة اجلنس، فضال عن املخاطر واألمراضالعرقوجتنب و 

 اجلوع يف حالة من الذين همبالنسبة لألشخاص "ماسلو وقال
عن  كان حيلم. على الغداء إال اإلرادة األخر  ليساألذ ، الشديدو 

 عواطفها ، حتركتالطعام يفكر يف، وقال أنه عن الطعام كان يعتقد،  الطعام
 وميكن أن يقال .الطعام فقط، وأراد فقط، وإعداد الطعام على الغداء فقط

                                                           
01 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: Grasindo, 2330), 120. 
02 Syamsu Yusuf  dan A. Juntika Nurihsan, Psikologi Teori Kepribadian (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2337), 127-128. 
00 E. Koswara, Teori-Teori Kepribadian,  119-123. 
04 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan (Bandung: PT. Rosda Karya, 2331), 194. 
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الغداء  إالمن خالل ميكن أن يعيش ال لبس فيه مثل هذا الشخص
 حتفيز. االحتياجات األساسية من هو مثال اموذجي اجلوع  02."وحده
 .06يف اجلسم املواد الغذائية من نقص يف يأيت اجلوع

كل  ائماد حماربة اهلندية املدن يف شوارع املتسائلني وصف ماسلو
 رصةالف ، حىت ما لديهممن الصعب البقاء على قيد احلياة من أجل يوم

، فإن بعض على العكس من ذلك .أعلى من ذلك بعض احلاجات لتطوير
من  ؤالءيكون هنادرا ما و ، قاصرة ال تزال لدينا جمتمع رغيد احلياة يفالناس 

من أجل  احتياجات إشباع التفكري يف إىل األمريكيني الطبقة املتوسطة
سيولوجية احلاجات الفو  تليب احتياجات اليت مل تعد اشرتا  بسبب .البقاء

 07.احتياجاتنا احلد األدىن من يف تلعب دورا

ا ميكن تصنيفهاليت  احلاجات الفسيولوجية على الرغم من أن
 ال ولكن احلاجات، أعلى غريها من احلاجات بسهولة أكثر منحتديد و 

لقاء من ت اليت تقف، منفصلة ظواهر أن تعامل على أهنا تزال ال ميكن
 يشعر قد، من الواضح جائع أنه شخص يعتقد، على سبيل املثال .نفسها

 08غريها من احلاجات. أو، واألمن، احلب أيضا باحلاجة إىل
 حاجات األمن .2

هذه احلاجة هي احلاجة الثانية بعد احلاجة الفيسيولوجية. بعد 
ع ، هي احلاجة اليت تدفحاجات األمنحتققت احلاجة األساسية فستظهر 

أو تشجع اإلنسان للحصول على اإلطمئنان و اليقني و النظام من حالة 

                                                           

 .191نفس املرجع، 02 
06 Dimyati Mahmud, Psikologi Sebuah Pengantar (Yogyakarta: BPFE, 1993), 196. 
07 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan,190.  

 .192نفس املرجع، 08 
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أو  قوالقلاخلوف  جتنب الرغبة يف يتميز .احلاجة إىل األمن هيو  09بيئته.
 نج منت على حياة الشعور باألمن، على سبيل املثال .لنفسه ضرر التهديد

 43.السرقة يف مأمن من واملمتلكات القتل
هذه  احلاجة البد أن تنظر على املعىن الواسع، من أوجه كثرية وال 
نعطي املعىن من األمن البدين فقط مع أن نعرفه هذه اجلهة هو أهّم، بل 

األمن من جهة علم النفس أو سيكولوجي أيضا الذي  ننظر احلاجة إىل
يتضمن على املعاملة العادلة يف عمل شخص، ألن التحقيق هلذه احلاجة  
عندما نعلق إىل الوظيفة أو عمل شخص فيحتاج جدا إىل احلاجة األمنية، 
مبعىن األمنية تتضمن من األمان يف مكان العمل واألمان إىل ذلك املكان 

  والرجوع منه.
على سبيل املثال عندما نالحظ إىل البالغني، تظهر هذه احلاجة 
جهرا و عندها التأثري الفّعايل. احملاولة حلصول على احملافظة أو احلماية و 
السالمة يف العمل، املدخول أو اإلرباح اإلستمراري  كلهم من أمثلة 

 السلوك اليت تتبّدر احلاجة اىل األمان يف مرحلة البالغني.
االمور  الكثري من من يف حاجة اىل القليل أننا مجيعا ماسلويعتقد 

الناس ، ألنه صعب لتستمرها الشكوك .وميكن التنبؤ هبا ترتيبية هي اليت
لنظام اواحلماية و  الضمانات أكرب عدد ممكن من الوصول إىل الذين حياولون

 41.وفقا لقدرته
واحلاجة  ،املتحدة يف الواليات بني البالغني، على سبيل املثال

وظيفة  ،حسن اجلوار على مقربة من جدا للبقاء رغبة قوية فيها تتجلى
ناس ال أوغري ذلك. و ، وشراء التأمني، التخطيط الدقيق، والتقاعد آمنة

                                                           
09 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda., 124. 

 .122نفس املرجع، 43 
41 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan, 192. 
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آمنة  يت هيالوظائف ال يف ستظل ملتزمة يف املصارف، مدخراته إىل يضيف
 42.مزايا إضافية ال تفقد أهنا حبيث، ومأمونة

 وأ باهظة ليست األمن، واحلاجة إىل األصحاء فرادبالنسبة لأل
 ألف كل واحد كل قرش منفظ  حل الناس ليس لديهم .دائما ليست ملحة

 نم السلع الفاخرة شراء أو يف إجازة هو، ولكن رمبا له روبية أو دوالر
ليت ا ترك العمل إىل من هؤالء الناس بعض الواقع هناك يف .التأمني يضيف

 على عدم التخلي عن بني الناس أكثر .مهن جديدة للطعن يف هي آمنة
 اأيض كانت يف نفس الوقت األمن، ولكن الحتياجات متاما خاضعة أو

 االستقرار. أن ليست هناك ضمانات غري راضني
 حاجات الحب واالنتماء .3

هي احلاجة اليت تدفع اإلنسان ألداءاإلتصال الفعايل أو الصلة 
ية اجلنس املتساوي أو غريه، يف البيئة األسرتالعاطفية مع شخص أخر إّما مع 

تتمثل هذه احلاجة يف رغبتنا لالنتماء للعائلة   40أو اجملموعة من الشعوب.
والرفاق، فاألفراد األصحاء يرغبون يف جتنب الوحدة والعزلة والطلبة الذين 
يشعرون بالوحدة أونقص يف اإلننتماء عادة يفتقرون للعالقات مع األخرين 

 44دوره يؤثر يف األداء الصفي.والذي ب

هذه احلاجة تستطيع أن تعرب بأشكال متنّوعة كمثل: الصداقة 
واحملبة واملعاملة األوسع منها، بوسيلة هذه احلاجة الشخص يستطيع أن 
يطلب اإلعرتاف و سيول املوّدة من األخر إما من األبوين، األخ، املعّلم، 

ي عالرئيس، الصديق أو البالغني األخر . واملثال األخر  هناك الطالب اجلام
الذيهاجر من بلده إىل بلد أخر و بعيد وسيذهب أو ضاعت العالقة أو 

                                                           

 .196نفس املرجع: 42 
40 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, 122. 

 .74، الدافعيةثائر أمحد غباري، 44 
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ذوق اإلمتالك. من هذه احلالة تدفع الطالب إلنشاء الرابطة أو الصلة 
 اجلديدة مع اشخاص أو اجملموعة اليت كانت هناك.

 اجة إىلاحل لوفاء على حنو متزايد أنه كان من الصعب يعتقد ماسلو
 تتحرك نر  كثريا من الناس .شخص ديناميكي للحراكاحلب االنتماء و 

 يغريين حىت، مدينة إىل مدينة أخر ، واالنتقال من اجلريان تغيري املنزل،
 مبا يكفي طويلة ترتسخ. فهي ليست ال ميكن أن "قلب" وأن، شريك
 أربعة أشهر فقط، على سبيل املثال .باالنتماءتنمية الشعور مكان ل لتكون

كن جيب ول، اثنني من اجلريان واحد أو التعارف إىل مث، منزال جديدايسكن 
 نالناس الذين يعيشو  وحنن ال نعرف أو يف بعض األحيان .تركوا منازهلم أن

نزل  م حجم مع النخبة اإلسكان، وخاصة يف إىل جانب الواليات املتحدة
الشقق  يف وأ عن بعضها البعض، ال تزال بعيدة بني املنازل واملسافة كبري

سوف  اأو أهن لنا يف أقرب وقت نعرف عليهم الليس احلار، حىت و  اجلامدة
لى ع، بالوحدة والعزلة يشعرون كثري من الناس اليوم .هذه املهمة تتحرك

 42.احلشد يف وسط تعيش الرغم من أهنا

 احلب .أن تكونا راضيةواحلب  إىل اإلمتالك  احلاجة ولذلك، فإن
 تبارهااع، واليت ميكن حسب اجلنس يكون مرتبك جيب أالاسلو وفقا مل

 السلوك عادة يتم حتديد ،" ماسلو وقال .حبتة الفسيولوجية احلاجات
 سيةاجلن احلاجاتليس فقط من و  ،احلاجات من قبل الكثري من اجلنسي

 مللكا هو احلاجة إىل منها، وأهم املختلفة احلاجاتغريها من  أيضا ولكن
، ومها عن احلب روجرز كارل صياغة مثل ماسلو ".احلب واحلاجة إىل

 ".بكل إخالصقبلت بعمق و  يفهم احلال'

                                                           
42 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan, 196. 
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أنه ، الدراسات واألحباث يف جمموعة متنوعة من ماسلو وجدت
مرارا  األطباء وقد وجد .قدراهتم وتطوير امو يعوق سوف احلب، بدون

عرقلة " تر  أن علم النفس من العديد .حباجة إىل احلب األطفال وتكرارا أن
ضبط". إهنا وجدت واحدة من ' هو السبب الرئيسي "احلب احلاجة إىل تلبية

 حيث يوجد العديد من، يف حاالت خاصة جمالسة األطفال صاالت يف
 46.احلب لتبادل لزيارهتم الوقت البالغني الذين يتناولون

 ميمةاحل الكاملاملوجبة و  عالقة صحية ينطوي على احلباسلو، مل
 لن يكون هناك عالقة حقيقية يف .الثقة املتبادلة مبا يف ذلك، بني شخصني

 حىت حنب كثريا ما .سينهار الدفاع خمتلف أشكال، يف حني أن خوف
 فنقا  الضع، نقا  الضعف خيشى أن أحد الطرفني إذا ما شعر تتلف

 إعطاء وتلقي حلب يغطي ضرورة" تدرس ماسلو لذلك .كشفت واألخطاء
، إنشائه ،تدريسه علىأن نكون قادرين  احلب، وجيب علينا أن نفهم احلب،
العداء  موجة من إىل ينجرف، فإن العامل سوف خالف ذلك. عليهوتوقع 

 47.الكراهيةو 

 حاجات تقدير الذات .4
حينما قدشعر الشخص على احلب و اإلعرتاف فسينمو الشخص  

احلاجة إىل تقدير الذات. هذه احلاجة تتضمن من فئتني، يعين بثقة و 
و احلرية. مث الثاين هو اإلحرتام من شخص الكفاءة  و الكفاية و املفخرة 

 األخر يتضمن من اإلعرتاف و اإلهتمام و الدرجة.
ا يف مب هذه احلالة، يف. احرتام اآلخريناإلحرتام و  هو احلاجة إىل

 ريةاحل ميكن وصفها عمليا. أن يكون حمبوبا احلب أو إىل ذلك احلاجة
                                                           

 .197نفس املرجع، 46 
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ون د من أي شخص لتسلم جائزة أيضا، حيق وباملثل. ألي شخص ملكافأة
مع  سرةاأل معا يف والعيش الزواج احلق يف لديه أن الفرد وهذا يعين .متييز

 48.أي شخص
تشمل هذه احلاجات ردود فعل األخرين جتاهنا كأفراد، كما تشمل 
رأينا يف أنفسنا. حنن نرغب بأحكام جيدة من قبل األخرين جتاهنا بعد أن 

رين بالكفاية يتضمن ردود فعل األخحنصل على حتصيل مشرف. أن شعورنا 
 49لكي ننمي تقدير الذات لدينا.

احلصول من هذه احلاجة هي كان الشخص عنده البثقة أو واثق 
من نفسه على مكافئته و مظهره أو صورته، وصار كفائته أكرب من قبل مث 

هذه احلوائج املركبة يف نظرية ماسلو الزم أن 23منتج يف كل أوجه احلياة.
قدير تالشخص. ألن الشخص سيحاول دائما على حتقيق احلاجة ليتذكرها 

أو اإلحرتام من األخر حينما قد حتققت احلاجة احلبية و اإلمتالكية  الذات
وعكسها أي إذا كان النقص يف احلاجة احلبية فينزل إىل احلاجة الثالثة أيضا. 

رجل الاملثل من انزال أو اخنفاض حماولة التحقيق من هذه احلاجة هو كان 
الذي قد تزوج )قد نال احلب( مث بعده هو يشتغل بالعمل، حىت شعرت 
زوجته بالتهاون ألن كان زوجه يهتم كثريا بالعمل فرتكت بعده زوجته. 
العاقبة من هذااحلال أوقف الزوج عمله أّوال أي يسّوف العمل حلظة 

( إللقاء زوجته أي حياول أن تقدير الذات)يسّوف حتقيق احلاجة على 
 صل على احلاجة احلبية.حي

و  ذه احلاجة ستظهر من الشخص القوةالتحقيق من ه املختم أو
البثقة واإلستطاعة و النفعة. وبالعكس من ذلك هو الشعور بأنه أدىن من 

                                                           
48 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda., 120. 

 .74، الدافعيةثائر أمحد غباري، 49 
23 Syamsu Yususf dan A. Juntika Nurihsan, Psikologi Teori Kepribadian, 129 
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غريه و غري مالئم و ضعيف وال منفعةيف نفسه و يسببه يشعر ببطالن و 
ات عن نفسه  الدانييئس يف مواجهة املطلبات يف حياته، وعنده التقييمات 

الصحة مؤسسة من  تقدير الذاتعلى األخر. أكد ماسلو بأّن الذوق ل
املفخرة من براستيسي، أو الدرجة والنسب. مبعىن األخر ، الذوق أو 

الصحة هو احلصول على حماولة نفسه. وال خريا  تقدير الذاتاإلحساس ل
أي  خرفيه عندما يفضل الشخص ذوق عزة النقس على رأي أو فكرة األ

 أيت مناليت ت جائزةمن حوله من استطاعه و املفاخر الواقعية من نفسه. 
 جيدا أن نفكر بالنسبة لنا الواضح، من الصعب رئيسي واحد اآلخرين هو

. أنفسنا من كذلك آخرين يعتقدون على ثقة من أن إال إذا كنا أنفسنا
واملكانة  االهتماموالقبول و  االعرتاف وتشمل من اآلخرين اليت تأيت جائزة

 يف النجاحات لعدد من جوائز فضال عن اجليد واالسم والسمعةاهليبة و 
النسبة بتتفاعل و  اآلخرين كيف يفكر الناس خصائص أي مجيع، اجملتمع

 21.لنا
 ةالثق احلاجة إىل تشمل الثقة بالنفس احرتام الذات حني أن

، على ذلك وكمثالاحلرية. واالستقالل و اإلتقان، وكفاية، وحتقيق والكفاءة و 
ميكن  ، على سبيل املثال، وانهعليه يقدرون اآلخرين هناك العديد من الطرق

س، امط من املالباملستخدمة، و  نوع السيارة من خالل الثروة واملكانة اظهار
و ه السلوك الذي أو من خاللاألحذية، العالمة التجارية، و وحقائب اليد 

 22.غريبو  رائع
أكثر أكثر ثقة و  أن تكون الثقة بالنفس يكفي منما  شخص لديه

إذا كان ، على العكس من ذلك .أكثر إنتاجية كان هو أيضا مثقدرة، 
 تدين احرتام الذات تغلب على مث قال انه سوف أقل من ذلك، هو الثمن

                                                           
21 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan, 198. 
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 السلوكو  الشعور باليأس ميكن أن يؤدي إىل، وهذا بدوره بالعجز والشعور
، حيةص أيضا أكثر، وبالتايل األكثر استقرارا هوتقدير الذات " .العصايب
املداهنة و الشهرة، االسم و  جيدة ليس ألن .لآلخرين معقول تقدير منوتزايد 
 20فارغة.

 حاجة تحقيق الذات .5

من أهم مفاهيم أبراهام ماسلو ذلك املفهوم الذي مساه حتقيق 
 درجة،، يعين استخدام امكانياتنا حىت أقصى (Self Actualization) الذات

فإذا أقنع الفرد ان بإمكانه حتقيق قداته معىن ذلك أنه يسري باجتاه حتقيق 
 24الذات.

هذه احلاجة هي قمة من اهلرمية الشخصية، يعين النمّو أو وجود 
القوة و القدرة الكاملة. هذه احلاجة ستظهر عندما احلاوائج من قبلها 

 مقارنة مع، ق الذايتاحلاجة حتقي هو ماسلو النتائج الرئيسيةحتققت جيدا. 
 .جمتمعهم من معني استقالل حافظت على، بشكل عام معظم الناس

 أحب، اليت متلكها االحتياجات من قوية جدا معظم الناسدوافع و 
 قة عليهامل يتم املواف األفكار اليت أعرب خيشىإىل احلد الذي والتقدير، و 

ء ميكن بأي شي، والقيام مع اجملتمع نفسها تطابق اهنم حياولون. آخرون
 22.احرتام الذات ارتفاع جيعلهم أن

على  من أجل تطوير حتقيق اإلمكانات الكاملة هو احلاجة إىل
 نيل الفرصةل لكل فرد املعادلة تذكر املفهوم، يرتتب على هذا. النحو األمثل

 أيضا وحصل. غري الرمسي أو التعليم الرمسي أنفسهم من خالل لتطوير
                                                           

 .196نفس املرجع، 20
 .70، الدافعيةثائر أمحد غباري، 24 

22 William Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, terjemahan Yudi Santoso, 
220. 
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، ، واملصاحلواملثل العليا حتقيق تطلعات من أجل حرية العمل على
 .من أي شخصمنع أو إعاقة و ، قيود دون. واإلبداعواملواهب، 

رأ  ماسلو بأن الناس مدفوعون ليكونوا من مستطيع ليكونوها. 
ال و  حاجة حتقيق الذاتولو حتققت احلوائج األخر ، وال حتقق هذا 

يستطيع أن يستخدم الكفائة اخللقية اليت كانت يف نفسه جيدا وكامال 
فسيكون ذلك الشخص قالقا و حزينا و حمبطا. أعطى ماسلو العالمة هلذه 

توق الشخص لكونه يريد أن يكون  اجة حتقيق الذاتاحلاجة أو احلاجة حل
فاءة كما عنده من الكفاءة، أو التوق من الشخص على سبيل التبيني كل ال

 اليت كانت يف نفسه.
على سبيل املثال كان الرجل عنده اإلستطاعة يف جمال املوسقى، 
بل البد عليه أن تعمل كاحملاسب، أو إذا كان يرغب يف الدراسة بل يؤمر 
للعمل كالتاجر، فيشعر بالفشل يف حتقيق إدراك نفسه. اضافة من هذااحلال 

اجب يقا، وكذالك املصّور و شرح ماسلو بأن موسيقيا واجب يف صناع املوس
 26ألن يصّور أو يرسم، و األديب واجب ألن يكتب الشعرأوالنثر.

مث  ،املذكورة أعاله احلاجات لتلبية مجيع لديه اذا كان شخص ما
قيق حت، واحلاجة إىل عالية أكثر احتياجات يكون مدفوعا قال انه سوف

 خدام مجيعاست مع، العلي تطور ميكن تعريفها بأهنا حتقيق الذات .الذات
أننا " يعرب الفرد. ماسلوقدرات و  كل نوعية من وفاء مبا يف ذلك، املواهب

 يف احلاجات على الرغم من أن. "لتصبحمكاناتنا يكون وفقا إلجيب أن 
لديه  ،جسديا وعاطفيا آمنة وحنن نشعريكون راضيا، ل الطابق السفلي

 نا سوفقيما. ولكن داألفرا النفس أن لدينااحلب، ويشعر باالنتماء و  شعور
تلبية  سعي إىلال إذا فشلنا يف غري راضني،، وضيق الصدر، تشعر خبيبة أمل

                                                           
26 Mif Baihaqi, Psikologi Pertumbuhan, 163. 
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 نكون سوف حىت ذلك احلني حتقيق الذات. إذا كانت القضية احلاجة إىل
 27.نفسيا أن تكون صحية أن يقال، وال ميكن أنفسنا يف سالم مع

 حيتاجأنه ب ماسلو، ووصفه والرابعةالثالثة األوىل والثانية و  احلاجة
 قمت بتشغيل إىل مث شيئا كنت تفتقر هو إذا وهذاD-Needs أو العجز

كنت قد حصلت  إذا، شيء. ولكن حباجةإىل العجز، وسوف تشعرأنك
فلن يغيب " املثل، تشعر بأي شيءبعد اآلن. مثل فلن ما حتتاج إليه، على
 28."يأيت مرة أخر  العطش حىت املاء،عن 

 لدعندما يو  الحظ،. كتدرجييا  احلاجات تنمية، كانت عموما ينظر
الناس  ذلك، بدأ بعد. هي الفسيولوجية احلاجات هم من، واألشخص
الهتمام ا تتطلبالناس سوف مث . الشعور باألمن يذهب أيضا أهنا يدركون

جيب  .احرتام الذات سيسعى أنه، ويف هناية املطاف من اآلخريناملودة و 
 .حياتنا السنوات األوىل من يف حيدث أن هذا التطور أن نتذكر

 أعاله ال احتياجات أن كل التأكيد على ذلك، ال بد من ولكن
 ورمبا ؤكدليس من امل املظهر. بالتتابع تظهر، وال واحدة تلو األخر  تظهر

 29.تكون هي نفسها

م و  مها احلاجة إىل املعرفة والفهاجة حتقيق الذايتوقد زادت احلاجتني قبل احل
 اجلمالية:احلاجة إىل 

 احلاجة إىل املعرفة والفهم .1

 العقلي الفضول وجود هو واحدة من اخلصائص أن ماسلو وير 
 ل طبيعيفضو ، كان لديه طفال ال يزال القدمي منذاسلو، ووفقا مل. السليم

                                                           

 .231نفس املرجع، 27 
 .232نفس املرجع، 28 
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يف  كل شيء مراقبة / حتقيق رغبة كبرية يفمع عفوية و  أهنا. عاملهم عن
، عاملهم نباستمرار ع غريبة األصحاءالبالغني  بينما. ملعرفة وفهم حماولة

هذه  لبيةت الفشل يف كان. لفهم ذلكوضع إطار و  لتحليلهااهنم يريدون 
عن  " فضول قليالفقط ' شخصية وما ينجم عنها من، خيبة أمل احلاجات

 63.غري متوفرة حياته وروح املثلى احلياة يف ال تشارككل شيء، 

 سهنف ماسلو جتربة هي اإلنسان كحاجة املقرتح "الفضول" أسباب
 البالغني حيث، السريرية قاء احلاالت جماالت بينما كان يعمل يف

واخلسائر يف  امللل من يف وقت الحق عانت اتضح سابقا األصحاء
 يكون من ذوي اخلربة قد. نفسهيكون مكروها و ، واالكتئاب، األرواح

للقيام  هذه احلياةيعيشون " األذكياء الذين من قبل الناس هذه األعراض
 ولكن مزدهرة، ذكي، الكثري من النساءرأيت . " "سخيفة أن هبذا العمل

لنصائح ا الذين يتبعون. أعاله فكريا ميوت أظهرت عالمات ببطء، اخلمول
هر تظ غالبا ما قيمة يرونه النشا  الذي يف أنفسهم احتالل من أجل

 قناعة لىع صرت متاما، لذلك استعادة يف كثري من األحيان حىت أو حتسنا
 61".املعرفية احلاجات وجود مثل هذه من

مجيع  يف أيضاموجود  'الفضول' احتياجات ماسلو يعتقد باإلضافة إىل ذلك،
 :لألسباب التالية، األنواع

 احليوانات يف سلوك الفضول وغالبا ما ينظر (1
 أمر طبيعي فضول األطفال لديهم (2
كبري  خطر احلقيقةيف  الذين يتحدون من الناس أمثلة كثرية يروي التاريخ (0

 وكولومبوس غاليليو مثل، الصيدعرفة مل
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 أهنا  أنإىل نفسيا ناضجة الذين هم على الناس الدراسات البحثية نتائج (4
ري ميكن تفسو ، غري معروف، غامضة األشياء اليت هي يف كانت مهتمة

 تقي
 االكتشافو  تعلم الناس أن كثري من.أيضا مرضية ذايت تبني فاء الفضول (2

 .والسعادة بالرضا الشعور خيلق

إذا دعت  أنفسهم لتفعيل تكون واحدة قد ال الرجل بأن، هنا ميكن التأكيد لذلك
، والشخص العامل احمليطيفهم و  يعرف كان الشخص ال إذا .مستعمل الفضول احلاجة

تلبية و ر، التقديواحلب و  ضمان لتحقيق بشكل فعال معها ميكن أن تتفاعل الالعادي 
 .األخر  احلاجات

 ماليةاحلاجة إىل اجل .2
أن الناس  إمكانية عادة تتجاهل العلوم السلوكية، ماسلو وقال

 إنذلك، ف ماسلو وجدت. للجمال مماثلة أو الغريزية الفطرة حاجة لديهم
 علجت متاما سيئة األمور، يف حني أن عميق جدا هذا اجلمال احلاجة إىل

 نتائج بعض أكده هذا ما. املرضى الناس على األقل يف بعض حقا
يط حم اآلثار املرتتبة على الطالب حول منموعة يف البداية جمل الدراسات

 وامللل الشر بأن سب وتشري الدراسة إىل. على أنفسهم امنيايت والبيئة مجيل
 احلاجة إىل كما أن - البيولوجي باملعىن من- ماسلو وجدت. التسفيه

ل مما جيع مجال. اجلمال كل شخص حيتاج،  واملواد الغذائية الكالسيوم
 62.أكثر صحية الشخص

أولئك . الصورةشخص يرتبط اجلمالية لل احلاجات أن ماسلو يقرتح
ورة ص اخنفاض حبكم مكبل الشعب من مجال تصبح أكثر صحة الذين ال
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حد أ جيري يف يشعرون بعدم االرتياح امنيايت شخص سوف. الذات
 .يستحق مل يكن شعر أنه ألنه املطاعم الفاخرة
األطفال  يف وجدت اجلمال أن احلاجة إىل أيضا ماسلو الحظ

ياض ر الفئات و  ما يقرب من مجيع تر ،. تقريبا يف أي مكان األصحاء
كن مي املختلفة اليت األلوان ورمست مع دائما، وهتدف حي اللعباألطفال 
و حن الزخم أن وقائع ماسلو قال. لألطفالاختاذ موقف اجلمال و  أن جتلب

ل األوقات، ك الثقافات ويف كل ميكن العثور عليها يف اجلمالهذا  حتقيق
 60.الكهوف يعيشون يف البشر منذ أيام حىت
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 الفصل الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

يف هذا الفصل حيتوي على ترمجة مؤلف هذه الرواية جنيب الكيالين وحملة الرواية 
 "الرجل الذي أمن" مث التحليل إلجابة مشكلة البحث.

 لمحة الرواية  .أ
هذه الرواية حتكي مصري الرجل إىل اهلل ربه، امسه اريان. هو من أسرة سعيدة 

وأمه جدا، وكان أبوه قسيسا يعظ الناس. من بداية هجرته إىل ديب ألمر ترحم أبوه 
أبيه للعمل كعضو من أعضاء جمموعة املوسيقي. جاء من روما ايتاليا عنده احلبيبة 
امسها صوفيا، وال تتبعه ألهنا ال تريد أن تتزوج مبكرا مث عندها الرجل اجلديد بعده. 

 حزن وجيرب لينسيها.
ا ته إىل ديب يتعارف مع علي مرافق رحلته، يعرف كثري يف أول مرة يف هجر 

عن الديب من علي. يف أحد اليوم هو مع أصدقائه يف معرض املوسيقي يتعارف 
مع الراقصة اجلميلة امسها مشس. هذا أول حكاية اريان إىل املسألة واهلدى من ربه. 

ة جيدة و أتعارف بينهما حىت حيبا بعضهما بعضا. يعتقد اريان حببه أن مشس امر 
 مناسبة له، مث يسأهلا للزواج معه. 

ال تريد مشس النكاح معه ألنه مسيحي. وال جيوز للمسلمة النكاح إال 
باملسلم وعكسه. سيقبل مشس نداءه للنكاح معه بشرط، يعين كي أسلم ويعرف 
اإلسالم. وافقه ويطلب الشيخ الذي يستطيع أن  يعلمه عن اإلسالم، ويقرأ كثري 

المي. مبرور الوقت يأتكد اريان أن اإلسالم دين طلبه اريان واإلسالم الكتب اإلس
دين صحيح حيتاجه الناس. أسلم ويتبحر دراسة اإلسالم من شيخه والندوات 

 اإلسالمية.
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يعرف كل أصدقاءه بإسالمه حىت بدل اريان امسه إىل عبد اهلل كارلو كرهوا 
بالده.  أبيه كي يرجع إىلوغضبوا له، حىت عرف أبوه وغضب وينال الرسالة من 

دعى أصدقائه وصوفيا كي يعود إىل دينه وينسى مشسا. يرتك اريان جمموعة موسيقه 
للخلوة لوجه اهلل تعاىل. علمت مشس بإسالمه فرحت وجائت إليه، رد اريان دعوة 
 الشمس للنجاح ألهنا اليقضي أمر دينه كاملسلمة، غري حمجب وال تصلي والصوم. 

صقر صديق مشس وهو يريدها أن تكون زوجته، يعطي هناك رجل امسه 
احلل كي يستعمل احلجاب يف غري وقت الرقص و ختلعها عند الرقص، بل ردته. 
حىت يف اليوم تكلم مع اريان أهنا ستكون من ارادها أي امرأة حمجبة واقام الصالة 

عاىل، ت والصوم ترك اخلمر، بل ال يقبلها اريان ألهنا يفعله ألجله وال لوجه اهلل
مريضت الشمس بسبب اإلجهاد ألن اريان يرتكها. بُعد اريان  من بيعة حياته قبل 
للعبادة إىل اهلل تعاىل وليقرب نفسه إىل اهلل، حىت وجد امرأة صاحلة اختيار شيخه 
امسها ميسون. هي امرأة صاحلة ولطيف القلب. بعد النكاح مها يقضيان أيامهما 

و  من جهة أسرته، كانت أخريا تقبل على قرر اريان للدعوة إىل سبيل اهلل تعاىل.
أما مشس فهو ينكح مع صقر، ترك الرقص و إقامة الصالة والصوم  تعطي الرضا.
 وترك اخلمر.
 

 تحليل الشخص والشخصية  .ب
الشخص و  ة تورطه ينقسم إىل الشخص الرئيسيالشخص يف الرواية من جه

 دثكل ح حاضرا يف دائما الرئيسي هو والشخص، الروايات يف بعض 1الثانوي.
حث عن أما طريقة للب .القصص القصرية كل صفحة من يف وميكن العثور عليها

، موضوع ىن أواملع مع املعنيني بشكل وثيقالشخص الشخصيات يف الرواية يعين 

                                                           
1 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra , 141 
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الشخص الذي يأخذ معظم ، خرىاأل األشخاص مع األكثر ارتباطا الشخص
  2.القصة

األشخاص يف الرواية "الرجل الذي أمن"  يف الشرح األيت هو البحث عن
 لنجيب الكيالين:

ذكر تيف بداية القصة هي عن ذهاب الشخص األول يعين إريان إىل ديب، 
إريان صديقته احلبيبة صوفيا هي املرأة اجلميلة اليت حيبها إريان، قبل ذهابه كان 

 :إريان يقول هلا إنه سيسافر إىل ديب يف وقت طويل، خيربها بقلب حازن
 "سوف أرحل يا صوفيا"-

 "خذين معك يا اريان"-

 "سأقيم هناك فرتة قد تطول"-

 "وكيف أبقى هنا بدونك؟"-
مها حيبان بعضهما بعض، عرفت صوفيا أنه عضو من فرقة املوسيقى، تعزف 
أحلاهنا يف أحد فنادق ديب، وأهنا جتربة مثرية جدا بالنسبة له، زأنه سوف يتقاضى 
مرتبا كبريا يربو على ثالثة أالف دوالر أمريكي باإلضافة إىل اإلقامة واملأكل 

ل لغ يكفيهما إذا مل جتد عمال،  بواملشرب واملواصالت. يقول إريان إن ذلك املب
حينما يدعو إريان إليها كي تريد أن تتزوج معه التريد، تريد أن تلعب مع صديقاهتا 
يف وقت طويل و تنعم حياهتا املرهف غالت أهنا تريد أن تذوق احلياة. كان إريان 

ف ر يدرك معىن كلمتها متاما. وعلى الرغم من الضيق الذي أمل به، إال أنه يدرك الع
السائد، ومسارات التفكري واألخالق بني شباب مدينته، ويف إطار عصره، فهو ال 
يستطيع أن يقنعها أو يرغمها، فكل شيء  اليوم مباح، والتحلل حرية. واهلروب 
من مسؤوليات الزواج تقليد، واإلنغماس يف املتعة واللذات هدف أو غاية، لشد 

طوفان بما يعتقد حتبه، لكن ال الما يتأمل وحيزن إنه حيب صوفيا، وصوفيا حس
                                                           

2 Jabrohim dan Suminto A. Sayuti dkk, Cara Menulis Kreatif,  101. 
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اجلارف يكتسح أمامه الكثري من القيم، ويقول بنفسه أن كل املعين اجلميلة متوت 
 يف هذه املدينة.

من تلك القطعة يدل أن الرجل امسه اريان هو أول الشخص الذي يطهر 
 يف بداية القصة وبعده صوفيا.

 حزن إريان وحتاور مع إبيه: 
 ولدي" اي"ما هذا اليأس -  

 دمعت عيناه وقال:

 1."ألقتين صوفيا خارج حياهتا، كما تلقي بثوب رث مل تعد يف حاجة إليه.. وأنا إنسان أحبها"-

يعّلم أبوه أن احلب شعور سام خيفق فالصدر وليس احلب هو شركة بني اثنني، 
ليس هو احلب بل مشروع جتاري يهين عملية اقتصادية. ليست صوفيا كل الدنيا، قال 

يان إنه عندما قد وصل إىل األض اجلديد سوف يبدأ من جديد وسينساها. قال أبوه  إر 
 كي املهم أن يستمر احلياة. 

وكانت أمه تشهد املوقف بقلب حازن، إن إريان ولدها الوحيد، لكن اإلغرتاب 
 عندهم أمر وارد والناس يرحلون ويعودون وقد ال يعودون. بكت أمه و قال إريان: 

 التشاؤم يا أمي""ما هذا -

 "ليس تشاؤما، ولكين أحبك.."-

    "وأنا أحبك.."-

 4"فلرتحل، تباركك العناية الريانية.."-

                                                           
 .8 م(، 1991هـ/ 1414لبنان: مؤسسة الرسالة،  -)بريوت الرجل الذي أمنجنيب الكيالين،  1
  .10نفس املرجع،  4
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فذهب إريان حبمل   .ضا من أمه كي تذهب بالتبارك العناية  الريانيةها الر وجد من
 ألته املوسيقية "األورج" إىل سيارة نقل صغرية ومعها بعض املالبسى والكتب، مث غرق وسط

 الزحام يف مطار روما الكبري ذي األبواب الكثرية.

دهش إريان حينما نزل مبطار مدينة ديب، أعجبته عن املباين اليت وجدها حوله، 
مجيل وممتعة. ينظر كل ما حوله شعر إريان باإلطمئنان مع اجملتمعات يف ديب ولو يف أول 

ر تلك الظاهرة ق له أن ينظمرة عرف ديب. وأعجبته بالنساء الاليت حيجنب أنفسهن، ما سب
يف روما. وأعجبه أيضا الشيء الذي لفت نظره هو ذلك األمان الذي خييم على اجلميع. 

 سأل إريان إىل علي يعين مرافقه:
 "أليس عندكم عصابات؟"-

 "ماذا تقصد يا سيد إريان؟"-

 "عندنا يف إيطاليا مافيا... ولصوص.. وقطاع الطريق".-

 "صدقت أيها الصديق علي"-

 5."أنا أعمل يف العالقات العامة هبذا الفندق منذ مخس سنوات ومل حتدث حالة سرقة واحدة"-

يأتكد إريان أن ديب جمتمعه الفاضل الذي حتدثت عنه الكتب. قال علي ليس 
متاما لكنهم يعتقدون أن اجملتمع الفاضل هو الذي يسري يف كنف القيم الروحية الفاضلة. 

 ان و علي جند الشخص اجلديد علي، مرافق الطريق.يف تلك احملاورة بني إري

يف اليوم يف برنامج احلفل األخري يعين تقدمي الرقص من الراقص الشرقية، فكر إريان 
هل يستطيع أن يعزف بعض املوسيقى الشرقية اليت تتناسب. إن أصابعه على األورج ماهرة، 

يسمع  ل يعزف مساعيا، أيويستطيع أن يستلهم إيقاعاته من وحي املوقف. إنه كما يقا
القطعة من املوسيقى مث يقلدها مبهارة. كان بعد احلفل استلقى على سريره ولكن عينيه 

 مبرور الوقت حيبها إريان. مفتوحتان وهو يفكر تلك الراقصة، وكان
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يف املساء أي يف مطعم الفندوق رأى إريان مشسا ومعها رجل قريب إليها، يشارك 
 إريان وهم يتحاورون:

 قال إريان:
 "هل تسافر إىل إيطاليا"-

 "أجل وأخذت توكيال السترياد السيارات منذ أكثر من عشر سنوات"-

 مث تناول قطعة من الكنافة واستطراد:

 "ويل هناك أصدقاء وصديقات"-

 أردف اريان:

 "املال يفتح الطريق إىل كل القلوب"-

 تدخلت مشس قائلة:

 1."ليس املال هو كل شيء"-

ن عن خربة صقر، صقر هو رجل عريب هادئ باسم. اشرتكو إريان يف هم يتحاورو 
 أحاديث ليست هلا أمهية تذكر لكنه ظل متوترا كل الوقت.

يف تلك القطعة جند الشخص األخر مها مشس وصقر، مشس هي الراقص املاهرة و 
 منجذبة، مث كان صقر هو صديقه الذي عادة اشرتى هلا ما حتتاجه مشس.

دا إىل مشس، عرفت مشس عن ذلك بل كانت تسكت عن كان إريان أحب ج
 تلك املسألة. أراد إريان أن يتزوج معها، بل حينما يقول قصده:

 "أنت مسيحي وأنا مسلمة.. والزواج مستحيل".-

 "ملاذا؟"-

 "هكذا عقيدتنا، لكن املسلم ميكن أن يتزوج الكتابية".-
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 أفعل؟" "ال أريد أن أحبث  األسباب األن، لكن أخربيين ماذا-

 7."تعتنق اإلسالم"-
من شدة حبه كانت مشس رفض ما قاله إريان ألن مستحيل هلما أن ينكح ألن 
الجتوز لشمس النكاح إال باملسلم، بل كان إريان قد شغفه حبا عميقا إليها، فلذلك 
أعطت مشس احلل لكي جيوز له أن ينكحها يعين ال بد عليه أن تدخل دين اإلسالم كما  

 افق إريان للتباع ما قالته مشس، سوف يدرس عن اإلسالم. كانت مشس. و 

التايل يعين لقاء إريان مع الشيخ عيد احلسيين، هو عامل يف الدين وكان إريان 
 سيدرس منه عن دين اإلسالم.

 "أريد أن أعرف الطريق الصحيح إىل اهلل يا أبتاه.."-

 ابتسم الشيخ يف دعة وقال:

 8."أنا عبد من عبيد اهلل"-

يعلمه عن ما هو اإلسالم وكان الشيخ سريافقه إىل كي   يف املسجد ه اريانلقا
 اإلسالم ويكون مرشده.

يف أثناء املعرض املوسيقي، كان رأىل إريان صقر وهو يقف ويرتاقص مع املوسيقى 
واألغنية وشعر بالضيق و الغضب، إنه عاجز عن أن يفعل شيئا ألن كان صقر رجل غين. 

ريان وتدعوه أن يغين معها ويقلد صوهتا. بعد أخر السهرة قال له مث اقرتبت مشس إىل إ
 صديقه بينيتو:

 "هل عرثت على احلقيقة؟"-

 "ليس بعد"-

 قال بينيتو وهو يشري إىل رأسه:-
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"احلقيقة هنا يف رأسك.. إهنا ليست من األثار والتحف القدمية اليت ينبشون األرض حبثا -
 عنها"

 قال اريان:

 9إىل حبث وتفكري". "إن كل شيء حيتاج-
بينيتو هو صديق إريان يعين يف نفس الفرقة املوسيقية، وهو ال يريد إذا كان  إن

إريان حيب مشس، الراقص الشرقية، فلذلك يعطي النصيحة دائما إليه كي يبعد عنها. لكن 
ال يريد إريان أن يسمع ما قاله بينيتو لشدة حبه إىل مشس. حلظات من اليأس والضيق  

ا يشعرها إريان، متوجات حياته أصبحت حادة ومزلزة، يصعد و يهبط، ويسرع كثريا م
 ويبطئ، ويبتسم و حيزن.

من تلك القطعة، جند الشخص اجلديد دون إريان هو بينيتو، صديق إريان يف 
 اجملموعة املوسيقية.

بينما كان إريان يف ظيفته، هناك مشس اليت قد اجنذبت شخصا أخر للحب إليها، 
 بل أجاب مشس بــــــــ : يعين صقر.

"لكنكم تتزوجون كثريا وبسرعة، وتنفصلون أيضا بسرعة، وأنا أيضا أنشد االستقرار البعيد -
 املدى"

 مل يستطع صقر أن يكذهبا فيما تقول، وأردف:

 "الزواج أمره بيد اهلل، قد يطول وقد يقصر"-

 10"."لكين أنشد االستقرار، والنساء يف بلدنا حيرصنا على ذلك-

                                                           
 .17نفس املرجع،  9
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ال تريد مشس على قصد صقر للزواج معه، قالت أهنا تشك يف جدية ذلك الزواج، 
ذلك ألهنا عرفت أن صقر متزوج فعال وعنده أوالد. من تلك القطعة جند احملاورة بني 

 الشخص مشس و صقر.

يف مرور الوقت كان اخلرب عن اسالم إريان قد انتشر إىل مجيع أصدقائه ووالديه 
تقبال صوفيا. قدم بينيتو ومعه صوفيا إىل مشس وهي جالسة يف اإلسحىت حبيبته القدمية 

  بالفندق، وقام بتقدمي كل منهما لألخر.
 قال بينيتو لشمس:

 "أنسة صوفيا خطيبة إريان يف روما"-

ابتسمت مشس  وقالت وهي تتذكر الفليم الشهري الذي مثلته صوفيا لورين وهو من تأليف 
 الربتومورافيا.الكاتب اإليطايل الشهري 

 "امرأة من روما؟"-

 بادلتها صوفيا بابتسامة باردة وجلست دون دعوة وهي تقول:

 "يقول لك السيد بينيتو أنين خطيبة إريان"-

 هزت مشس كتفيها يف استخفاف وقالت:

 11."لكن إريان ليست له خطيبة سواي"-

هي املسألة  هدههم جيادلون وكانت بينهما ختاطفان أن تعتقدا أهنا خطيبة إريان. 
الكبرية اليت ال يعرفها إريان عن جميء صوفيا إىل ديب. من تلك القطعة يظهر لقاء الشخص 

 مشس مع الشخص األخر مها بينيتو و صوفيا.

من هذه احملاورة تشرح أن مشسا ستلقي حبيبه إريان ألهنا تعتقد أن إريان قد كمل 
 رافقه:، حبثت عنه وسألت إىل صديقه وملدخول اإلسالم وقد بدل امسه صار عبد اهلل كارلو

 قال علي يف حرج:
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 "ال ميكن أن تذهيب إليه على هذه الصورة"-

 "ملاذا؟"-

"إن املكان الذي يوجد فيه ال يسمح بالدخول إال للمحجبات وحدهن، هذا إذا مسح بدخول -
   12.النساء"

بيبه. كانت حجترب مشس عليا كي خيرب أين إريان، مث أخريا نالت على اخلرب عن 
واثقة من مجاهلا وأناقتها وقوة تأثريها، تفكر أمل تكن تلك املؤهالت هي اليت جعلت إريان 

 يستسلم هلا فريفع الراية البيضاء. وصلت مشس إىل مكان إريان و مها يلتقيان.

يف هناية القصة، تزوج إريان مع املرأة اليت اختارها شيخ عيد احلسيين، امسها ميسون، 
ة احللوى وعندها أخالق كرمية دائما حتاول أن جتنب ما هنى اهلل ورسوله و يفعل هي املرأ

 ما أمر اهلل ورسوله، وهي أيضا ماهرة وذكاءة. 

كان يف إحدى اليوم، أراد إريان أو عبد اهلل أن يذهب إىل املسجد لصالة الظهر 
ر، استغاث جويف أثناء الطريق، هناك رجل جيري وشعر بيد جمنونة هتوى على جسده خبن

 عبد اهلل فجائت ميسون ونصرته، وجنى عبد اهلل من املوت.
 "أتبكني؟ لقد جناين اهلل من موت حمقق"-

 مالت على صدره وأغرقته بالقبالت والدموع...

 مسح على رأسها يف حنان مشبوب وقال:

 "إنين سعيد.. سعيد جدا.. لقد نلت الوسام أخريا"-

 11.وضحكا معا

احلب اخلالص و يف رضى اهلل سعد عبد اهلل على ما قد أعطاه من ينبع مها فرحان 
 اهلل يعىن الزوجة لقرة عينيه. وكذلك ميسون إيضا تشكر إىل اهلل على جناة زوجه احملبوب.
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، "ي أمنل الذجالر "األشخاص يف الرواية  لتوجيد السابقالتحليل استنادا على 
بكة ن يأخذان الفرصة املتضمنة يف حيصور كان اريان و مشس مها الشخصان الرئيسان اللذا

الرواية. أما الشخص الثانوي هم األب واألم و صوفيا وبينيتو و صقر و علي و ميسون و 
 الشيخ عيد احلسيين.

 من ذلك األشخاص هو: الشخصيةأما 
 ماهر في األورج، قوي القصد، ذو مبدإ عازم(. إريان: 1

 "حق، ولن تسلم إال إذا عرفت ودرست.."- 

 لك يهون كل شيء.."أج "من- 

 "أتسلم من إجلي يا إريان"- 

 "بالتأكيد..، سأفعل يامشس"- 

 "فلتذهب إىل رجل يعلمك أصول الدين"- 

 14."منذ الغد وأنا مستعد.."- 

تلك القطعة حتكي على أن إريان يريد الزواج مع حبيبته مشس ولكن بشرط  من 
املسلمة أن ينكحوا مع  غري دينهم. كي يكون مسلما ألن يف اإلسالم الجيوز للمسلم أو 

لذا كان إريان يريد أن يعرف اإلسالم من أجل مشس، ومن تلك احملاورة يدل شخصية 
 إريان يعين قوي القصد، ولو كان أبوه قسيس.

علمت صوفيا منه أنه قد تعاقد كعضو يف فرقة موسيقية، تعزف أحلاهنا يف أحد فنادق 
ة أالف بة له، وأنه سوف يتقاضى مرتبا كبريا يربو على ثالثديب، وأهنا جترلة مثرية جدا بالنس

  15دوالر أمريكي.

                                                           
 .21نفس املرجع،  44

 .1نفس املرجع،  43 



43 

 

يف يوم السفر محل ألته املوسيقية "األورج" إىل سيارة نقل صغرية ومعها بعض املالبس 
 11والكتب.

أن صوفيا تعرف سريحل اريان إىل ديب، تكون صوفيا حبيبة إريان، يشرح ما سبق 
ريان، منه عرفت أنه من عضو يف فرقة موسيقية، من ذلك لذا عرفت كثريا عن حبيبها إ

 النص يكون دليال أنه األورجي.
 (. شمس: جميلة، الراقص، منجذبة، حب الرفاء2

))ومل خيف عن أبيه أن قلبه قد تعلق براقصة  شرقية تعمل معه يف الفرقة، ذات مجال 
  17سحر((.وكأهنا كنز للفتنة والمثري، وختتلف عن كثري من النساء يف روما، تبدو أمام ناظريه 

ها عرف بعض شخصية مشس، من تقرير حبيبته أنه قد تعلق قلبه براقصة، هي من
  مجيلة وختتلف عن كثري من النساء يف روما. حيب إريان حبا شديدا إليها. 

))إن من يقرتبون من اجملال املغنطيسي للراقصة ينجذبون إليها، وكلهم يتشهاها، لكن 
 18ا يكون العامل احلاسم يف احلكم على مثل تلك العالقة الطارئة((.موقفها دائم

نعرف أن كثري من يقرتبون إليها، تدل أن كانت مشس مرأة من تلك القطعة 
 منجذبة، كثري منهم يقرتبون إليها و هم اجنبوا، منه عرف بعض الشخصية من مشس.

 حازم، مرشد(. األب: قسيس، 3

 "وما هو احلب يابين؟"- 

 "شركة بني اثنني"-

 19."ليس حبا.. بل مشروع جتاري، عملية اقتصادية"-
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يئس وحيزن إريان ألن صوفيا ترتكه، وكان يقرب إىل إبيه و يسأل أبيه عن ما  قد
هو احلب، أجاب إريان أن احلب يعين شركة بني اثنني، ولكن أخطأ األب من تلك اإلجابة 
ألن كانت اإلجابة التوافق مع رأيه. من تلك احملاورة وتلك الواقعة تدل شخصية األب 

 يعين األب هو مرشد البنه.
ما كانت تفعل ذلك كان إريان مستيقظا يفكر جديا يف مشس، وفيما قالته له، بين

هل ميكن أن يتخلى هكذا ببساطة عن ديانته من أجل امرأة، وأبوه قسيس يعظ الناس، ويبشر 
 20بينهم برسالة املسيح؟ وماذا سيقول أبوه؟.

ته ر حبه إىل مشس بل كيف بأسمن تلك القطعة حتكي أن إريان يقلق قلبه ألن 
وأصدقائه يف ديب، كان أبوه قسيسا يعظ الناس مع أنه يريد إريان أن ينكح غمرأة مسلمة 

 و سيدرس عن اإلسالم.
 (. األم: صابرة و راحمة4

 "ملاذا ال تبكني يا أمي؟ سيكون بيين وبينكم بضع ساعات يف الطائرة"-

 "ذلك ألين أحبك.."- 

 21"أعرف..".- 

 رد إريان: 

 يا أمي"." ما هذا التشاؤم - 

 "ليس تشاؤما، ولكين أحبك..".- 

 "وأنا أحبك..".- 

 22"فلرتحل، تباركك العناية الريانية".- 
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تلك القطعة نعرف كيف رامحة األم إىل بنه، يريد إريان أن يرحل إىل ديب يف من 
وقت طويل وختفى أنه ال يعود إليها، لذا حزنت األم بذهابه. بل يف النهاية أمرت األم 

 إريان، لنجاحه تدعو األم عسى الرب يبارك فيه. لذهاب إىل
 التفكر إال في الرحالت والمرح والليالي  الحمراء(. صوفيا: متكبرة، 5

))تذكر صديقته احلبيبة صوفيا.. لكم هي مجيلة ومسلية. لكنها ال تفكر إال يف الرحالت واملرح 
فسها، متعتها الشخصية، وال تفكر إال يف نوالليايل احلمراء، وهي مرشدة سياحية تنفق كل دخلها على 

 21يعشون يف مدينة أخرى يف الغر((. أو نزهاهتا، وتكاد تكون قد نسيت أهلها الذين

ي مجيلة و ه من تلك القطعة تسرح بعض شخصية صوفيا، حبيبة اريان يف روما،
لذين ا مسلية، هي مرشدة سياحية، وال تفكر إال نفسها أو نزهاهتا وقد تكون نسيت أهلها 

 .يعشون يف مدينة أخرى يف الغر
 ))بادلتها صوفيا بابتسامة باردة وجلست دون دعوة وهي تقول:

 "بقول لك السيد بينيتو أنين خطيبة إريان".-

 هزت الشمس كتفيها يف استخفاف وقالت:

 "لكن إريان ليست له خطيبة سواي".-

 " أتصدقني هذا العبث؟".-

 " ليس عبثا، ولكنه واقع مؤكد".-

 24" أنا أعرف إريان جيدا يا أنسيت... لقد عاشرته سنوات، كانت من أحلى أيام العمر".-

صوفيا إىل ديب ملقابلة اريان، وكانت تلقي مع مشس ومها تتبادالن يف أخذ جائت 
إريان حبيبهما. وكانت ال تقبل صوفيا على قول مشس أهنا حبيبة إريان. وقالت صوفيا أهنا 

 يان ألهنما قد يكونان  معا يف سنوات كثرية.تعرف كل ما يتعلق بإر 
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 ، مجرم(. بينيتو: عضو فرقة الموسيقى، متهم، عنده سوء األخالق6

 قال لعبد اهلل كارلو:  

 "املتهم اعرتاف"- 

 اندفع عبد اهلل دون روية: 

 "بينيتو؟؟"- 

 25"."نعم، إنه هو- 

ذي يريد هناك الرجل الإريان، يف احدى األيام خيرج من بيته وكان يف ذلك الوقت 
مبرور و  أن مييته بسكني، وكان جنى من تلك املصيبة وال يعرف من قد فعل ذلك اجلرمية،

األمي عرف أن من قد فعل ذلك هو صديقه يف فرقة موسيقية امسه بينيتو، من هذه الشرح 
 نعرف شخصية بينيتو يعين هو جمرم.

 قال له صديقه املوسيقي اإليطايل بينيتو: 

 "أيها الفنان إريان، ما الذي قذف بك يف هذا املوج العاق".- 

 قال إريان: 

 " البحث عن احلقيقة".- 

 21"بل احلب األعمى يا إريان".- 

 .ن بينهمايف مقابلة م ال يقبل بينيتو باسالم إريان وهو يقهر وينهر إىل إريان
 (. علي: مرافق الطريق، حسن و الصديق الوفاء7

ة أن يلتقط كلمات أساسية يف اللغة العربية، وساعده على ذلك املرشد ))حاول منذ البداي
 27."علي" موظف العالقات العامة بالفندق((

 "أليس عندكم عصابات؟"-
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 "ماذا تقصد يا سيد إريان؟"-

 "عندنا يف إيطاليا مافيا... ولصوص.. وقطاع الطريق".-

 "صدقت أيها الصديق علي"-

 28.هبذا الفندق منذ مخس سنوات ومل حتدث حالة سرقة واحدة" "أنا أعمل يف العالقات العامة-

لق ، يدرس كثريا من علي عما يتععلي هو رافق إريان وصديقه اجلديدة يف ديب
بديب و من ناحية اللغة اليت ال يعرفها إريان، يساعد علي إريان يف أي وقت حيتاج املساعدة، 

 ويرافقه يف الفندوق ألنه كموظف الفندوق.
 ميسون: حلوة، وذكاءة، صالحة،و مطيعة ألمر اهلل(. 8

))كانت ميسون شامية املنشأ، حلوة التقاسيم، دافقة املشاعر، نشأت يف بيت علم وفضل، 
 29فيها ذكاء وأرحيية((.

))أما ميسون فقد وجدت فرصة للعمل كمدرسة يف ديب. وكان هلا اإلجتماعي والديين بني 
 10النسوة((.

ن أصيفت ميسو  يان أو عبد اهلل كارلو بعد اسالمه،ميسون هي كانت زوجة إر 
بامرأة كانت ميسون شامية املنشأ، حلوة التقاسيم، دافقة املشاعر، نشأت يف بيت علم 

 وفضل، فيها ذكاء وأرحيية.
 (. الشيخ عيد الحسيني: عالم الدين، وناصح.9

نظر إريان إليه، كان الشيخ عيد احلسيين ذا بشرة بيضاء مشربة باحلمرة، وحلية منسقة، وعينني 
 صافيتني تشعان ثقة ويقينا، وشعر إريان باالرتياح، قال: 

 11ريق الصحيح إىل اهلل يا أبتاه.."."أريد أن أعرف الط-
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 نقطعة، حتكي أن إريان يذهب للقاء إىل الشيخ الذي سيعلمه عمن تلك ال
 اإلسالم، وكان يعرف كثريا عن اإلسالم، ويدرس إريان اإلسالم منه

 هز إريان رأسه والدموع ترتقرق من عينيه: 

 "لقد تعبت ياسيدي.. تعبت جدا...".- 

 ابتسم الشيخ وقال: 

 " ذالك بداية الراحة..".- 

 "اهتموين باجلنون".- 

 "فعلوا ذلك مع األنبياء".- 

 "ورمون بالتخلف واجلهل".- 
 12لن ينقص ذلك من قدرك شيأ عند اهلل.. وعندنا. -  

كان إريان يف أسى، يتعب مما قال إصحابه أنه خمطئ يف دخوله إىل الإلسالم، 
 وكان يلقي شيخه ليحكي ما قد حدث، وأرشد الشيخ كثري له ليطمئن قلبه و إميانه.

  .تحليل هرم الحاجات من الشخص الرئيسي .ج
السيكولوجي ألبراهام ماسلو عن ما هو األدب قد شرحت كثريا من نظرية 

وما هو السيكولوجي اإلنساين و احلاجات املرتكبة، ويف هذ الفصل الثالث سيشرح 
التحليل عن احلاجات املرتكبة اليت أقام هبا الشخص الرئيسي يف الرواية الرجل الذي 

 أمن لنجيب الكيالين. وسيكون التحليل بابا بباب.

 ن نظرية أبراهام ماسلو هي نظرية تركيب احلاجة اليتيف بداية التحليل ع
  لنجيب الكيالين، يبدأ من الفصل األول يعين: الرجل الذي أمنوقعت يف الرواية 
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"علمت صوفيا منه أنه قد تعاقد كعضو يف فرقة موسيقية، تعزف أحلاهنا يف أحد 
ا يروي على ثالثة رتبا كبري فنادق ديب، وأهنا جتربة مثرية جدا بالنسبة له، وأنه سوف يتقاضي م

  11االف دوالر أمريكي باإلضافة إىل اإلقامة واملأكل واملشرب واملواصالت."

من ذلك النص يعرف أنه قد اشتهر مبهارته يف جمال املوسيقي، فلذالك 
عين يسي قد وصل إىل احلاجة العالية ين نقول أّن املماثل أو الشخص الرئنستطيع أ

ية. كما نه قد تعاقد كعضو يف فرقة موسيقيرحل إىل ديب ألجة لتحقيق الذات، احلا
 ."األورج"حيب املوسيقا كان اريان ماهرا يف لعب 

دمعت عيناه وقال: "القتين صوفيا خارج حياهتا، كما تلقي بثوب رث مل تعد يف 
  14.حاجة إليه... وأنا انسان أحبها..،

 وهي ال كان هذا النص يشرح حزن إريان ألن ذهبت صوفيا من حيته
 زن إريان قائال إىل أبيه كأن وجدت صوفيا نفسه كمثلحيتريد الزواج مبكرا حىت 

تلقي الثوب الرثي مل تعد يف حاجة إليه. حزن إريان حزنا ألنه حيبها جدا وال تعرفها 
اجة إىل احلب مع غريه، حىت عندما ال جتود احلصوفيا. فلذالك النص تدل على 

 ا.احلب عندهم فحزنوا حىت تبكو 
يف يوم السفر محل ألته املوسيقية "األورج" إىل سيارة نقل صغرية ومعها بعض املالبس 
والكتب. مث غرق وسط الزحام يف مطار روما الكبري ذي األبواب الكثرية، مل يكن يعي ما تطلقه 

 15مكربات الصوت يف املطالر من تعليمات خمتلفة بشىت اللغات.

ماهر يف ألة املوسيقي "األورج" وكان حيمله يف رحله إىل إريان هو رجل 
ديب، بالسيارة النقلية وأيضا محل معه بعض املالبس والكتب. ومن هذه القطعة 
تشرح أن اريان حيتاج إىل املالبس وغري ذلك، احلاجة الفسيولوجية هو احلاجة 
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اجة احل األساسية كمثل األكل، والشرب، واملالبس ومن هؤالء احلاجات ستكمل
  العالية بعد قضاء احلاجة الفيسيولوجية.

 مث انتهى من باب أول استمر إىل الثاين من هذه قطعة الرواية:
 "أتوجد هنا كنائس؟ -

"ومساجد، ومعابد للسيخ وغريهم ... حرية العبادة مكفولة للجميع.. وال إكراه يف الدين... -
 هذه عقيدتنا.. وسياستنا..،،. 

 جتلدون شاريب اخلمر؟،،."لكن ملاذا ال -

 "هذا ديننا، ودينكم أيضا حيرمها.. اخلمر ال حيللها دين، لكن..،،.-

 "لكن ماذا؟؟،،.-

 "األجانب هلم وضع خاص، حنن الجنلدهم..،،.-

  11"هذا شيئ مطمئنّ..،،.-

قد وصل اريان يف مدينة ديب، وهو يرى ما كان فيها. ويرى كثريا من النساء 
األجنبيات حاسرات الرؤوس، ينطلقن يف حرية وإن رأى بعض احملجبات واملنقبات،  
كان يسمع يف روما ويقرأ أيضا أن النساء يف مثل هذه البالد اليغادرن البيوت وال 

 خيالطن الرجال. 

قول النساء هنا خيرجن للتعليم حمتشمات بل كان علي مسعه ضاحكا مث ي
إن عدد اإلناث يف املؤسسات التعليمية أكثر من الذكور. وهن يعملن يف الوظائف 
احلكومية وميارسن التجارة ويظهرن على شاشة التلفويون، ويتحدثن يف اإلذاعة. 

 احلرية هنا شاملة لكنها منضبطة وواضحة العلم.

عن املدينة اليت ال يعرفها من قبل. و يسأل سأل اريان كثريا من األسئلة 
  :مكان العبادة بالسؤالعن 
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 " "أتوجد هنا كنائس؟

ألجل تريد أن يعرف هل هناك مكان العبادة لغري املسلم، واجلواب من 
 صديقه جعله مطمئنا: 

"ومساجد، ومعابد للسيخ وغريهم ... حرية العبادة مكفولة للجميع.. وال إكراه يف الدين... -
 هذه عقيدتنا.. وسياستنا..،،. 

ألنه يستطيع أن يعمل العبادة يف الكنائس. أيضا اطمئن بأن ال جلد ملن 
شرب اخلمر لألجانب، هذه احلالة أن يف أول مرة قلق إريان عن أمر اجللد ملن 

 خلمر تدل أن إريان حيتاج على األمن. شرب ا
 "األجانب هلم وضع خاص، حنن الجنلدهم..،،.-

  قال اريان : "هذا شيئ مطمئنّ..،،.

يف برنامج احلفل فقرة أخرية ، هذه الفقرة حتييها راقصة شرقية، فكر اريان هل يستطيع 
بدأ الرقصة ، إن  تأن يعزف بعض املوسيقي الشرقية اليت تتناسب مع الفقرة؟ ليدع األمر حىت

اصابعه على األورج ماهرة، ويستطيع أن يستلهم ايقاعته من وحي املوقف، إنه كما يقال يعزف 
  17مساعيا، أن يسمع القطعة املوسيقية مث يقلدها مبهارة.

 رمن أجل تطوي حتقيق اإلمكانات الكاملة هو احلاجة إىل حتقيق الذات
 نيل الفرصةل لكل فرد املعادلة تذكر املفهوم، يرتتب على هذا. على النحو األمثل

حرية  على أيضا وحصل. غري الرمسي أو التعليم الرمسي أنفسهم من خالل لتطوير
 دون. بداعواإل، واملصاحل، واملواهب، واملثل العليا حتقيق تطلعات من أجل العمل
 .من أي شخصمنع أو إعاقة و ، قيود

ماهرا يف املوسيقي، اعتمادا على كانت يف هه القطعة تعرض أن اريان 
نظرية ماسلو أي احلاجة العليا هي احلاجة إىل حتقيق الذات. هو رجل فين ماهر 

 يف األورج،يناسب أنه قد يسري على سّلم حتقيق الذات.
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انتهى احلفل، وذهب إريان مع رفاقه لتناول العشاء وبعدها ذهب إىل غرفته يف  
  18من األضواء، مث استلقى على سريره.الفندوق، لبس مالبس النوم، وخفف 

حلصول على احلاجة الفيسيولوجية ذهب اريان لتناول العشاء بعد انتهى 
احلفل، ألن حيتاج الناس كلهم األكل عندما يشعرون اجلوع. ونعرف أن احلاجة 

  الفسيولوجية هي احلاجة األساسية واملهمة األوىل يف احلياة.
 اردف إريان: " املال يفتح الطريق إىل كل القلوب" 

 أعرف أن هذا العامل الفاسد تسيطر فيها املادة على كل شيء..،،.-

 التجارة مسألة مادية حبتة..،،.-

  19أمرباطوريات املال ليس هلا قلب،،.-

 من كثرياليت   راقصةوهي ال، مشس الذي جاء، يالرقص املعرض أداء بعد
وعرفت مشس مبا ، تشعر باإلندهاش كذلك إريان .الرجالمن قبل  اإلعجاب

 يشعره إريان.

جلس و  كالمها اقرتب .مع رجل تتحدث رأى مشس كان إريان يف الوقت
 هو رجل أما اسم ذلك الرجل هو صقر رجل غين وقريب معها، أما إريان  وحتدث

واملراد  ،جملاالتافتح الطريق إىل أية  قادرة على املال هو بأن يقول الغرية بسيط مع
 بقوله يعين يستطيع أن يقرب مشس مباله.

صل ل حتتز  مل حب إريان إىل مشس أن تظهر أثبتت األحاديث اليت من
 ريان.إ أغىن من أنه الشامسي ميكن اعتبار رجل آخر كان مع ألهنا االعرتاف على
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، ذو اخآخرونحي احتياجات مث، الفسيولوجية االحتياجات يتم استيفاء بعدو 
 غريةال عالج حياولإريان  كان يف ذلك الوقت، حلبإىل ا هي احلاجةواحدة منها 

  .حديثهما باتباع هلا
 ,,هل ستأتني معي لسوق ,,الفرير،، لشراء ما يلزمك..،،-

  40,,بالتأكيد.. لن أضيع هذه الفرصة الثمينة..،،.-
من هذه القطعة، دعى سيد صقر إىل مشس لشراء مايلمزها مشس، وكانت 
هبت واقفة يف سعادة ومحاسة حلصول على ما حتتاجه مشس. وبعد ذلك مها 

 يذهبان إىل مكان الشراء معا.

مما قد سبق مبا قد فعلها مشس بعد مسعت ما قاله سيد صقر يدل على 
مبعىن الشيء  "لشراء ما يلمزكارادهتا لتكمل احلاجة الفيسيولوجية بتوكيد الكلمة "

 دلك من الضرورية.األساسي كمثل املالبس وغري 
جائت مشس تتواثب كالغزالة الرشيقة، كان الوقت متأخرا، والفجر اقرتب، ويف يدها 
أكياس مليئة، مل تشغل باهلا باجلالسني يف قاعة اإلستقبال بالفندق، بل تفكر فحسب يف 

  41التقاط مفتاح غرفتها من املواظف املختص، كي تسرع إىل املصعد، وتلوذ بغرفتهاوتنام.

أن ترجع مشس من اخلارج مع صقر وكان  الوقت ليال قد اقرتب من  بعد
الفجر، وهي تريد أن تنام سريعة ألهنا تعبان وتأخذ مفتاح الغرفة من املوظف 
املختص. وبعده تسرع إىل املصعد وتنام يف غرفتها. من تلك الكلمات تدل على 

 رية ماسلوا.ة من نظحماولة مشس لقضاء احلاجة الفيسيولوجية يعين احلاجة األساسي
 قال اريان يف مرارة، وقد بداحلزن على وجهه: 

 ,,والثمن؟،،. -
 ,, أوه.. إنك شكاك، ال أمسح  لك أن تطعنين يف شر يف..،،. -
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 هز رأسه يف دهشة:

 ,, ال أستطيع أن أفهم،،. -
 ,, ألنك محار حمدود األفق، ذلك كله جمرد تعبري الئق عن اإلعجاب يب، والتقدير لفين.. وهذا -

  42شيء سائد هنا،،.

من تلك النقطة يشرح بأن اريان يسأهلا عن ماذا حتمل مشس، وأجايته بل 
ظن اريان أهنا عملت خارج النظام، بل غضبت مشس ألنه ال يصدق ما قد 
شرحت. وال تسمح إلريان بأن تطعننها يف شرفها. تشعر مشس أن اريان قد 

اجة ا نقول هي حتتاج إىل احلتطعننها يف أمورها، ولذلك هذا ما قالت وحدثت هب
لعزة النفس، وكان اإلنسان كلهم حيتاجون وحياولون أن تكملوا أو يقضوا هذه 

 احلاجة.
 تفكر قليال ، مث رفع إليها عينني متوسلتني:

 ,, هناك حل..،،. -
 ,, قل وخلصين..،،. -
 41,, الزواج..،،. -

وسيلة الزواج بمن تلك القطعة تدل على حماولة اريان للقرب إىل مشس يعين 
معها. هناك كثري من احملاوالت الاليت يستعملها الناس حلصول على حاجتهم، 
منهم من يريد أن يأكل فهو يطبخ أوال، ومنهم من يشرتي املأكوالت من املطعم 

 وغري ذلك. وكان اريان يريد أن يقضي حاجته احلبية بوسيلة النكاح.
قر، واليت اهلدايا الثمينة اليت أغدقها صبينما كانت مشس تغط يف نوم عميق، وحتتضن 

سوف تعود هبا إىل وطنها، وهناك تستطيع التفكري يف القيام مبشروعات فنية تدر عليها دخال  
  44كبريا، جتعلها يف غين عن املتاعب واملشاق.
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كانت بعد حتاوران عن انتقال إريان من دينه، يف غرفة نومها تفكر أن 
يها دايا، وتريد أن تبين املىب لإلعرتاض اليت ستعطتعود إىل بلدها حبمل كل اهل

 الدخل الكبري وليس هناك أيضا املتاعب واملشاق يف حياهتا. 

مشس هي احدى من أعضاء اجملموعة التسلية ونعرف أن الدخل سيوزع 
إىل اعضاء أخرى، فلذا تريد مشس أن تقضي احلياة خريا و سهال من املاضي و 

 بري ملصلحة حياهتا.تستطيع أن تنال الدخل الك

ومن تلك النقطة، اعتمادا على نظرية احلاجات ألبراهام ماسلو تظهر فيها 
 حماولة الشخص إىل احلاجة إىل األمن ألهنا تريد إىل حمافظة استمرار حياهتا.

بينما كانت تفعل ذلك كان إريان  مستيقظا يفكر جديا يف مشس، وفيما قالته له، 
اطة عن ديانته من أجل امرأة، وأبوه قسيس يعظ الناس، ويبشر هل ميكن أن يتخلى هكذا ببس

بينهم برسالة املسيح؟ وماذا سيقول أبوه؟ ومباذا ستعلق أمه؟ وما سيكون عليه موقف صوفيا 
اليت أمهلته؟ وأصدقاؤه يف روما؟ وزمالؤه هنا يف فرقة املوسيقا... لكنه عاد أخريا وأقنع نفسه بأنه 

عن الديانات األخرى مث خيتار العقيدة اليت يراها أقرب إىل العقل من الواجب أن يأخذ فكرة 
  45والقلب.

حيب إريان مشسا بشدة احلب، وهو يريد أن ينكح معها بل كانتا من دين 
خمتلف، الميكن الزواج مع من اختلف عقيدته مع اإلسالم يعين كانت مشس 

وافق إريان أن  مسلمة، فلذالك إذا أراد إريان أن يكون معها فدخل اإلسالم.
 يكون مسلما كي يستطيع أن ينكح معها. 

بل كان بعده قلقا كيف سيوجه أباه وأمه ألن كان أبوه قسيسا يعظ الناس، 
يشعر إريان أنه يف شدة اخلوف و املسألة ألمر الذي سيجعل كراهة أهله وأصدقائه. 

تلك  لفلذالك تظهرأن إريان حيتاج إىل احلاجة األمنية عند نظرية ماسلو. حل
املشكلة، يفكر بأن من الواجب أن يأخذ فكرة عن الديانات األخرى مث خيتار 
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العقيدة اليت يراها أقرب إل القل والقلب، وقد تكون هذه الدراسة عن اإلسالم 
 مدعات لتسريخ عقيدته األصلية، وال حيتاج على اعتناق دين جديد.

فسي أمامي طرقا وعرة، أجد ن " رمبا تكون البداية هي احلب يا بينيتو، لكنه فتح-
  41مندفعا إليها بقوة... أريد أن أعرف مهما تكبدت من مشاق..،،

قطعة، حياول إريان على وفاء احلاجة إىل احلب، ألنه عندما من تلك ال
عرف صديقه املوسيقي بينيتو هو ال يوافق على القرر الذي أخذه إريان حىت يريد 

سالم إريان بسبب حبه إىل مشس، بوسيلة تعليم اإلأن يتعلم عن اإلسالم، بل يردها 
ويكون مسلما يستطيع إريان إن يكون معها، ويظن أن دراسته لإلسالم أو أي 
دين مسألة مباحة، وال غرابة فيها، إهنا جمرد رحلة اكتشافية، يقتحم فيها اجملهول، 

، ويقيم هويكشف عن املستور ، مث يعود إىل مرفأ البداية من جديد، لرياجع حسابت
حصيلته، مث يصدر قراره، فهل على ذلك غبار؟ زهل احلياة إال رحالت استكشافية 
متصلة، يتعلم اإلنسان فيها كل اليوم جديدا، فيأخذ ويرتك، ويكفر ويؤمن، 

 ويصادق و يعادي، ويكسب وخيسر؟.
" أيها العزيز إريان... عش كما نعيش... واسبح يف عامل األنغام، وحلق بروحك -

 لسماء... واقتطف الزهور من البساتني.يف ا

 قال إريان يف أسى:

 ,, ليتين أستطيع..،،-

,, ليس هذا وقت الزواج ياإريان.. وال أعتقد أن الراقصة اجلميلة تصلح لك، وحىت أنت ال -
 تصلح هلا. أال تعرف حياة الفنانني والفنانات؟،،

 :نظر إريان حواليه، مث رفع رأسه إىل أعلى  وقال كاحلامل
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,, أعرتف أين أحبها أقوى احلب.. لكنها يابينيتو أصبحت رمزا.. معىن.. قضية.. -
  47مصري..،،.

كان بينيتو جيرب اريان لكي يرتكها وينسى اراداته لدراسة اإلسالم ويفكر 
العقيبات على ما فعله اريان. بل كان اربان قد يؤكد نيته لدراسة اإلسالم حىت 

 كوا. ا رفع رأسه حتذيرا لبينيتو كي ال جيعله شيتعب على ما قال صديقه و أخري 

من تلك املسألة تظهر على حماولة الشخص الرئيسي حلصول عل عزة 
كي   بينيتو لرفض بشدة إىل " رفع رأسه إىل أعلى  وقال كاحلامل"نفسه يعين بوجود الفعل 

ال يتبع إىل أموره، وكما نعرف أيضا أن كل الناس عندهم املسألة اخلصوصية اليت 
 ال جيوز لألخر أن تدخلوا إليها، والقرر هو من نفسه فقط.

 ,, عد إيل.. وستجده عندي،،.-

 ,, أعرف.. وسأعود..،،.-

 ,, لقد هجرتين..،،.-

 ,, وكيف أهجرك وأنت يف دمائي؟،،.-

 متصوفا يا إريان،،.,, أصبحت شاعرا -

 قال وهو يهم واقفا:

  48,, دعيين أواصل البحث.. وسأعود.. عندما أجد احلقيقة،،.-

نقطة مما قد سبق يظهر أن إريان يريد أن يبحث احلقيقة املقصود هنا 
احلقيقة اليت تتعلق بالدين، وعندما كانت مشس يعمل اإلغواء إليه، بل أجاب إريان 

  يعود إليها.أنه سيجد احلقيقة أوال مث
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من تلك القطعة، نرى أن الشخص الرئيسي يريد أن يطلب احلقيقة مبعىن 
عن الدين القيم، واعتمادا على نظرية أبراهام ماسلو أن احلاجة عن الدين هي 
تتضمن إىل احلاجة األمنية. ألن كان بالدين سيعرف اإلنسان إىل طريق مستقيم 

 األخرة.لتناول على السالمة يف الدنيا أو 
 ,, أريد أن أعرف الطريق الصحيح إىل اهلل يا أبتاه..،،.-

 ابتسم الشيخ يف دعة وقال:

 ,, أنا عبد من عبيد اهلل،،.-

 ,, عبد!.. كيف يا سيدي؟؟،،.-

  49,, نعم، عبد..،،.-

بعد أن يشرتك إريان كثريا من الندوات من أستاذ كان قبله مسيحيا أصبح 
ة من وزارة الثقافة واإلرشاد ليلقي حماضرة عن مسلما، أنه حضر إىل ديب بدعو 

حياته يف املسيحية واإلسالم، فبادر إريان إىل بالذهاب إىل احملاضرة، فقد قدمت 
له جتربة حية مثرية تكاد تشابه جتربته، وقيل له أن داعية اسالمي كبري امسه ,,أمحد 

ع علماء ا مديدات،، من جنوب أفريقيا قد عقد جلسات حوار علنية يف بريطاني
الدين املسيحي وقساوسته. وقدم مؤلفا رائعا عن اإلسالم عقيدة املستقبل، فبادر 
لشراء الكتاب، مث أحضروا له مؤلفات املفكر الفرنسي جارودي زعيم احلزب 

 الشيوعي هناك عن اعتناقه لإلسالم، وغري ذلك كثري.

 أنه درك فعالكان إريان يلتهم الكتب التهام، وكان مذهوال أمام روعتها، أ
يدلف إىل عامل حي مثري مل يكن يتوقعه أويتخيله، إنه مييط اللثام عن حقائق كثرية 

 رائعة شوهتها العنصريات والتعصب واألحداق.
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كانت من تلك النقطة تصور حماولة إريان على حصول لفهم اإلسالم وهو 
أما من تلك  .يدرس عنه من األساتيذ لسبب ارادته لفهم اإلسالم والتقرب إىل اهلل

املظاهر حياول الشخص الرئيسي إىل قضاء احلاجة األمنية، يعين يطلب احلق 
 ليطمئن قلبه وحياته.

"حينما عاد إريان إىل الفندق كانت ساعة احلفل املسائي قد اقرتبت، وهو ال يستطيع 
ىل إأن يتخلف عن عمله الذي يرتزق منه، إن الفتورة الذي يسيطر عليه ال يصح أن يدفعه 

من فرتات حياته، اسرتاح قليال مث   اإلمهال والتخلف، وإال طردوه من الفرقة وهو يف فرتة حرجة
  50قصد إىل موقعه يف الفرقة."

من تلك النقطة تظهر أن إريان عاد من احلفل لإلسرتاحة، ألنه تائب من 
ه ناحلفل ويفكر أنه ال يستطيع أن يتخلف عن عمله الذي يرتزق منه، منها نعرفه أ

حيتاج إىل احلاجة الفيسيولوجية يعين حيتاج الشخص الرئيسي احلاجة إىل النوم من 
 التعب من احلفل فلذلك هو يعود لإلسرتاحة. 

ومن النقطة الثانية تعني بأنه حيتاج إىل العمل لكي يستطيع أن يستمر 
حياته ألن ما عنده العمل األخر فلذلك اليستطيع أن يتخلف من عمله األن. 

يدل على أن اإلنسان بالطبع يفضل إىل احلاجة األساسية قبل احلاجة العالية هذا 
 بعده. مث بعده يعود إىل احلفل ليستمر عمله.

وانتهزت مشس هذه الفرصة، وخلعت شاهلا احلريري ولفته حول وسطها، وأخذت 
ت تقلد غناء "أم كلثوم" وهي تشدو هبذه األغنية الشهرية، ويف نفس الوقت أخذت ترقص حت

األشجار حبماسة بالغة، وصقر يصفق هلا، وإريان يشهد املوقف يف سكون عاصف، وخاصة 
  51بعد أن جتمع العاملون يف املزرعة وأخذوا يشاركون يف التصفيق واملرح.

من تلك القطعة تظهر بأن الشخصة الرئيسية تعمل على حتقيق الذات، 
 يها. هدها كل العمال فهي ماهرة يف الرقصة، كانت مشس ترقص يف املزرعة ويش
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النمّو أو وجود القوة و القدرة الكاملة. هذه احلاجة لتحقيق الذايت هي 
احلاجة ستظهر عندما احلاوائج من قبلها حتققت جيدا. وكانت مشس قد تعمل 

 على حتقيق الذات عند نظرية أبراهام ماسلو.
قة، وحسها لرشيفإن مشس تعيش على حافة اهلوى وحتاول أال تقع مستخدمة حركتها ا

املرهف، وقدرهتا على التنبؤ واإلفالت بطريقة تبدو طبيعية منقعة، التثري الغضب، وال تدعو إىل 
 الشك، وال تنفر من حوله، وهم كثريون يف كل مكان.

مل تكن الشمس راقصة خترجت من الشارع العام واستهلكت نزواهتا بني أذرع الرجال، 
 ات احلمراء اجملنونة، كانت ترف كالفراشة، وتنطلق كالغزال،يف األقبية اخلافتة الضوء والسهر 

   52وتتحرك حتت األضواء.

مشس هي الراقصة املشهورة، بل عندها عزة النفس الكبري، ما هي كالراقصة 
األخرى، وقد كانت مشس تعمل العمل الذي يقربه إىل ازعاج الرجال الذين 

ذا خترحت من الشارع العام. هيشاهدوهنا ترقص، بل بكل نيتها مل تكن راقصة 
 العمل أو ذلك التوقيف يدل أال أنه حترص على عزة نفسها.

,,لكنكم تتزوّجون كثريا وبسرعة، وتتفصلون أيضا بسرعة، وأنا أيضا أنشد االستقرار البعيد -
 املدى،،.

 ,, مل يستطع صقر أن يكذهبا فيما تقول، وأردف:-

 يقصر،،. ,, الزواج أمره بيد اهلل، قد يطول وقد-

  51,, لكين أنشد اإلستقرار، والنساء يف بلدنا حيرصن على ذلك،،.-

تلك القطعة يعين احملاورة بني مشس و صقر، يريد الزواج مع مشس من 
لكنها قالت أهنا تشك يف جودية ذلك الزواج، ألهنا تعرفه متزوجا فعال وعنده 

ب للنكاح، فقط تريد احلأوالد. مشس امرأة لديه األنا العليا وهي ال تريد املال 
اخلليص والنكاح األبدي. تتأكد كالمها بالكلمة "أنشد اإلستقرار"، من هذه 
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الكلمة تطهر حماولة مشس على احلاجة إىل عزة النفس، ال تريد الرجل عنده الزوجني 
 أو أكثر.

 قال دون أن يرفع عينيه إليها:

 ,,مل أعد أشرب اخلمر،،.-

 فالتأخذ قليال منها،،.,,ملاذا؟ إهنا منعشة... -

 ,,ما أسكر كثريه، فقليله حرام..،،.-

 ضحكت وهي تقول:

 ,,من قال لك ذلك؟،،.-

 ,,شيخي..،،.-

 صفقت يف سعادة:

 ,,هل أسلمت؟؟ لو فعلت فسأترك اخلمر أنا األخرى،،.-

 ,,ليس بعد،،.-

 مدت يدها إىل ذقنه، ودفعتها إىل أعلى وهي تقول:

 .,,ارفع رأسك، وانظر إيلّ،،-

 وكم كانت دهشتها حينما مسعته يقول:

 ,,ليس يل إال النظرة األوىل،،.-

 ,,أجتلس هكذا أمامي كالصنم األعمى؟،،.-

  54,,ولكن أمسعك..،،.-

من احملاوة االسابقة بني مشس و اريان مها تتناوال العشاء ومشس تريد اريان 
رب من يش أن يشرب اخلمر ولكنه اليريد ولو قليال، كان مسلما وليس املسلم

 اخلمر ألن مسكر وكل مسكر حرام.
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غضبت مشس ألن ال يشرب اخلمر، حىت مدت يدها إىل ذقنه وكان اريان 
ال ينظر إليها. من تلك القطعة تشرح أن اريان حياول على احلاجة إىل عزة النفس، 
هو مسلم وجيرب إىل املسلم الصاحل ألنه ال يتبع أمر مشس لشرب اخلمر والنظرة 

 إليها.
عد موت أبيها بعام مل جتد سوى عمل بسيط ال يكفي لسداد اجيار املسكن وطعام "ب

الفطور، كان عليها أن تفكر وتبحث عن خمرج، وفتح هلا أحد املالهي أبوابه، كانت حتب الفن، 
وتريد أن تكون ممثلة، وجدت الطريق صعبا أمامها، فركبت املوجه اليت قذفت هبا إىل عامل 

عيش،، ومن الضروري أن تكون استجابتها سريعة، وتوافق على العرض الرقص، ليكن ,,أكل 
  55قبل أن تضيع الفرصة، ورمبا إىل األبد وجدت من يعلمها احلركات واإليقاع، وتعلمت بسرعة."

من تلك القطعة حكيت حال الشمس الذي بدأ من وفات أبيها ما عندها 
العمل لنيل املال ألهنا مسكينة. حيب مشس الفن جدا وبعدها عملت الرقص 
الستمرار حياهتا. من ذلك الشرح  تظهر احملاولة من الشخصية الرئيسية لوفاء 

ها حىت عندها ياحلاجة الفيسيولوجية، هي تفكر كيف ستستمّر حياهتا بعد موت أب
، وتوافق على العرض قبل أن تضيع الفرصة، ورمبا إىل العمل الفين أي الراقصة 

 .األبد وجدت من يعلمها احلركات واإليقاع، وتعلمت بسرعة
 طوقته بذراعيها، ومهت بتقبيله، فامتنع:

 ,,هذا خمالف ألوامر دينك،،.-

 ,هذا أمر خيصين..،،.-

 ،،.,,لكنه يهمين، وله معىن خطري..-

 اعتدلت يف جلستها، بعد أن تراخت ذراعاها إىل جوارها، وقالت:-

 ,,لن يرانا أحد،،.-

 ,,لكن اهلل يرانا يا مشس، إنك تعطينين شيئا ال أستحقه،،.-
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 ,,حيب!!،،.-

 ,,حنن يف فرتة اخلطوبة واالختبار..،،.-

فكر، يانسلخ عنها، ومضى شاردا، وتركها هائمة يف حريهتا، عاد إىل غرفته وحيدا 
  51تناول كتابا وأخذ يقرأ فيه، وفجئة تذكر الرسالة اليت تسلمها اليوم من الربيد .

مشس حيب اريان جدا وكذلك اريان حيبها بشدة احلب، مها يلتقيان ألجل 
احلب، لكنها تعمل عمل السّيئ ألجل حبها مهت مشس لتقبيله. غضب اريان 

ان باليه حىت جيادالن ويرتكها اريويقول أن ذلك األمر خمالف ألمر الدين بل ال ت
 من اجمللس.

اريان هو مسلم ويدرس قليال عن اإلسالم ولكنه جيرب أن يطبق ما عرفه 
عن اإلسالم، هو ال يريد إذا كان عمله وفعله خمالفة مع اإلسالم. من فعله أي 
خالفه مع مشس تظهر فيه حماولة اريان لوفاء على عزة النفس أي هو مسلم وجيرب 

 مسلما كامال، يفعل ما أمر اهلل ويرتك ماهنى اهلل. ليصري
 ,,أال تقبلين وحتتضنين يا اريان،،.-

 قال وقد وقف جامدا كالتماثل:

 ,,ليس يل احلق يف ذلك،،.-

 ,,بل لك كل احلق.. ألست حبيبتك اليت تعشقها،،.-

  57قال وهو يسدد نظراته إىل األرض.

من تلك القطعة تظهر بأن اريان حياول على وفاء احلاجة إىل عزة النفس. 
جائت صوفيا إىل ديب ألخذ معها اريان كي يعود إىل روما وهي تلقيه قائلة كي 
يقبلها اريان. بل كان اريان قد بدل امسه إىل عبد اهلل كارلو ألجل اإلشارة أنه قد 

يا أمامه فهكذا حماولته كي ال أسلم. حينما هو يقف جامدا وال ينظر إىل صوف
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يتأثر معها. ألن يف اإلسالم ال جيوز للمسلم اللمس األجنبية إال إىل زوجه أو احملرم 
 له.

"إن لذة النصر على صوفيا لال تقل متعة عن لذة احلب الكبري الذي تكنه إلريان 
ن الطمع، ة مذلك احلبيب املالئكي النظرات، صاحب القلب الطيب، والعواطف الصادقة املربأ

ارتدت مالبسها على عجل بعد أن تزينت كعروس، ووقفت أمام املرأة لتطمئن على مجاهلا 
وهندامها، وتكتشف قدرهتا على التأثري واإلغراء، ووضعت أغلى العطور وأمجلها رائحة، ومل 

  58تنس أن تستعني باهلل، وتدعوه من كل قلبها أن يوفقها يف حتقيق أماهنا."

س خبرب اسالم اريان رقص قلبها فرحا، أليست هي اليت بعد ما علمت مش
فتحت قلبه إىل اإلسالم وهي جعلته ينطلق ليفعل أي شيئ تريده حىت تغيري 
عقيدته، وبذلك ليس لديها اليوم أي تردد يف املوافقة على الزواج منه. بدأ بتزيني 

ل لوفاء و وجهه وبدل ثوبه اجلميل لتلقيه. ومن هذه القطعى تظهر أن الشمس حيا
على احلاجة احلبية  أي بالتزيني ألجل لقائها مع حبيبها، وكانت أيضا تدعو ربه 
قبل اللقاء لنيل األمن من اهلل، من هذه الكلمة تدل أن الشمس حياول على وفاء 

 احلاجة إىل األمن أي بالدعاء إىل رهبا.
 ,,ماالذي جاء بك إىل هنا؟،،.-

 ابتسمت قائلة:

 يل ألدخل؟،،.,,قدماي، أال توسع -

 قال دون أن يعيد النظر إليها:

 ,,هذا مكان للرجال فقط وال يدخله النساء،،.-

 ,,حىت أنا؟،،.-

  59,,كالمي واضح،،.-
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لقيت مشس اريان يف مكان اخللوة وهي جتيء بالفرح إىل حبيبها بشدة 
احلب. مها يلتقيان ولكن اريان ال جييزه لدخول إىل مكانه. ألن اريان يعمل على 
وفاء احلاجة إىل عزة النفس ال يريد أن توقع الفتنة بينهما، أمرها كي تذهب منه 
سرعة ألن ذلك مكان للرجال وال يريد هلا أن جتيء إليه بتلك املالبس املفتوح 

 والزينة الصارخة وليست حمجبة.
 نظرت مشس إىل صقر يف استغراب وقالت:

 ,,كيف ملثلي أن تتحجب أو تتربقع؟؟،،.-

 ,,احلجاب يف النهار.. والرقص سافرة يف الليل،،.-

 ,,أتسخر مين!،،.-

,,أبدا.. هناك مالبس السغل يرتديها أصحاب احلرف واملهن املختلفة أثناء العمل، مث -
 خيلعوهنا بعد ذلك..،،.

 قالت مشس بعد حلظة تتفكر:

ى يوافق عل,,هذا انفصام يف الشخصية، وأنا ال أستطيع أن أعيش بوجهني، وال أظنه -
  10ذلك..،،.

يفكر مشس فكرة عميقا على ما قاله اريان أو عبد اهلل كارلو إليها أهنا 
يكرهها بال حجاب، تفكر هل سيحجب الراقص؟، تتكلم مع صقر عن مسئلتها، 

 وكان مقدم احلل كي حتجب غري وقت الرقص وختلعه حني ترقص. 

 ذلك هوضدت الشمس عن حل الصقر، ال توافق أن تعيش بوجهني و 
انفصام يف الشخصية. من ذلك الواقعة كانت مشس تعمل على وفاء احلاجة إىل 

 عزة النفس.
 ,,أريد امرأة مسلمة، تذكرين بديين، حىت نعيش يف أنواره،،.-
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 قالت متشبثة:

 ,,سأترك الرقص،،.-

 ,,من أجلي؟؟،،.-

 ,,نعم،.. ولن أذوق اخلمر ما حييت،،.-

 ,,إلرضائي؟،،.-

  11ب.. وأصلي.. وأصوم..،،.,,نعم.. وسأحتج-

كانت الشمس أشد حبا إىل اريان بإسالمه، وهي تسأل إىل اريان أية املرأة 
اليت يريدها، ويف تلك الوقت مشس غري حمجب مع أن أراد اريان امرأة مسلمة، 
تذكره بدينه. بشدة حبها إىل اريان، وهي ستحجب نفسها، وسترتك الرقص واخلمر 

 وستصلي والصوم ألجله. 

من حماولة مشس برتك الرقص واخلمر وستحجب وأداء الصالة والصوم 
تطهر هناك  القصد املعني من مشس أي لنيل حبه كي تستطيع أن تتزوج معه 
بذلك الشروط. يف نظرية ماسلو من احلاجة املرتكبة، هذه احلدث تدخل إىل احلاجة 

 احلبية من الشخص الرئيسي أي الشمس.
حلظات، لقد شعر بيد جمنونة هتوى على جسده  "مل يدري ماذا جرى له يف

  12خبنجر.. صرخ.. استغاث.."

خرج عبد اهلل كارلو أو اريان من بيته للصالة، مث كان يشعر هناك يد هتوى 
 على جسده خبنجر. مث صرخ الستغاث.

ذلك ما فعل عبد اهلل هو من حماولته كي جاء الناس لينصره ألجل نيل 
  جائت ميسون تنصره ألهنا مسعت صوته استغاثا.األمن والصحة من املرض. حىت
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 نظر عبد اهلل إىل ميسون يف حب وقال:

,,واألن، هل أستحق الوسام الذي تضعينه على صدري، أم أن األحياء ال يستحقون -
 األومسة؟،،.

فهمت ما يرمي إليه، نظرت إليه يف ود عميق نظرة أودعتها كل مشاعر احلب 
 لم تستطع.. لقد شرقت بدموعها.والصفاء. أرادت أن تتكلم ف

 قال هلا:

 ,,أتبكني؟ لقد جناين اهلل من موت حمقق،،.-

 مالت على صدره وأغرقته بالقباالت والدموع...

 مسح على رأسها يف حنان مشبوب وقال:

 ,,إنين سعيد.. سعيد جدا.. لقد نلت الوسام أخريا..،،.-

  11وضحكا معا...

 ميسون، مها حيبان بعضهم بعضا. كان عبدبعد جناه اهلل كان مع زوجته 
اهلل يريد الوسام منها،ألهنا سبق هلا حتب الرجل وهو قد مات شاهدا. بسؤاله إليها 
يدل أنه تريد الوسام منها ألنه جنى من مصيبة يف مصريه إىل الصالة. تظهر من 

 تلك القطعة أن الشخص الرئيسي حياول على وفاء احلاجة إىل عزة النفس.

زوجته مث وقع رأسها على صدره يف حنان مشبوب، سعد وفرح فهمت 
 عبد اهلل ألنه نال على الوسام من من أحبها جدا. 
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الرابع الفصل  

 اإلختتام

 الخالصة .أ

قد ذكرت سابقا الشخص الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب 
 الكيالين بنظرية أبراهام ماسلو، مث أخذت الباحثة باختصار باسط كما يلي:

 (حازمقسيس، أشخاص هم األب ) 9والشخصية فيها  األشخاص .1
األورج، قوي القصد، ذو مبدإ )ماهر يف وإريان  (صابرة و رامحةواألم )
التفكر إال يف الرحالت واملرح والليايل  متكربة، )وصوفيا  عازم(

وعلّي  )مجيلة، الراقص، منجذبة، حب الرفاء(والشمس  احلمراء(
)مرافق الطريق، حسن والصديق الوفاء( وبينيتو)عضو فرقة املوسيقى، 

دين، )عامل الوشيخ عيد احلسيين  سوء األخالق(متهم، عنده 
 ، وكان)حلوة، وذكاءة، صاحلة،و مطيعة ألمر اهلل(وميسون  وناصح(

الشخص الرئيسي هو إريان و مشس ألهنما يأخذان كثريا من الفرصة 
 يف حبكة القصة. 

تركيب احلاجة من نظرية أبراهام ماسلو يعين قد كملت كل احلاجة عند  .2
احلاجة إىل و  الشخص الرئيسي يف هذه الرواية يعين احلاجة الفيسيولوجية

األمن واحلاجة إىل احلب واإلمتالك واحلاجة إىل عزة النفس واحلاجة إىل 
 حتقيق الذات.

 اإلقتراحات .ب
الباحثة هذه الرواية تعين "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين  تبعد أن حبث

 سي.الرئينستفيد منها وخاصة من توصيف الشخص  هناك كثري من النتيجة املفيدة
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حتكي عن دخول اسالم الشخص الرئيسي. حللت الباحثة هذه الرواية هذه الرواية 
بالنظرية السيكولوجية ألبراهام ماسلو وترجو الباحثة كي ينفع البحث للقارئني 

 خاصة لطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
مث ترجو الباحثة أيضا إىل الباحثني األخرى ليستمروا وليبحثوا هذه الرواية 

كولوجي من اجلهة األخرى النتشار علم األدب الشامل من أي فرع بالنظرية السي
 من النظرية الكثرية كي اسُتفِهم األدب بكثرة املفاهم من النظرية املختلفة.

يأيت إىل هناية البحث البسيط، اعتذرت الباحثة كل األخطأ يف كتابة هذا 
 كتابة هذا صر يفالبحث عسى اهلل أن ينفعنا بكل العلوم وشكرا جزيال إىل ما قد ن

 البحث.
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