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Abstrak 

حر  بً ؤبي ظلمى حىدة الؽّ ىّت. ؤما الىبْ فألهه هاٌ َص ش وبّت ـو

م: فيان ؤبٍى ؼاِشا وخاٌ ؤبُه بؽامت ؼاِشا  ٌِّؾ فى بِذ ؼّش ٍِش

و صوج ؤمه ؤوط بً حجش ؼاَِش ُمَمٍش, وواهذ ؤخخاٍ ظلمى والخيعاء 

ؼاِشجحن. ؤما الفىّت فألهه ًخّلم ـُاغت الؽّش ووان ؤظخارٍ بؽامت. 

ُّا بالفلح بحن ِبغ بن ؼٍّش اإلاّللت ؼّش اإلاذح للشحلحن اللزًً ظ

و ربُان, َشم بً ظىان والخاسر بً ِىف, جدمال دًاث اللخلى. َزٍ 

حر لِغ ِلى فهم اإلاّنى فلي,   اإلالالت جإخز اللاست  لفهم مّللت لَض

بل جذِى اللاست بلى اهدؽاف ؤَمُت مّنى الىق. و جخدلم َزٍ اإلالالت 

ًمىً صسِها في الععي و ججذ آساء و الخّالُم  راث الىابْ الّام التى 

ظُاق ملمىظت في الىكذ الخالش. لزلً,  فى جدلُل ؼّش اإلاّللت 

ت َش مىىجًُ لشوىس  ُىش اظخخذمذ الباخشت  هٍٍش ,  (Ricouer)لَض

فهىان خىىجان : الخفعحر ألاٌو والخفعحر الشاوى. فاألٌو مً ؤحل 

دساظت ؤبّاد الىق الشابذ زم جخم الخىىة الشاهُت مً خالٌ مشاحّت 

 ّذ الىؽف ًِ الذًىامُاث العُاكُت. الىق ب
 

Zohair bin Abi Sulma was one of the most prominent ancient 

Arabic poets who received his competency by both nature and culture. 

By nature, he lived amongst poets‟ family: his father and his two 
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sisters were poets, and so was his father‟s uncle, Busyâmah from 
whom he learned poetry making by culture. He casted his Odes, which 

is to be studied here, to two persons, Harum bin Sinân and Hârits 

bin Auf who had efforts to make reconciliation between tribes of 

ʻAbas and Dzubyân, by bearing the whole fines imposed for victims 

from both sides.     

This writing tries to grasp meanings contained within the Ode by 

inquiry upon the common lessons and opinions traced therein. In 

analysis, the writer employs the theory of Ricouer in Hermeneutics. 

Two steps of interpretation to conduct are: initial interpretation to the 

extents that the text may cover and further interpretation in regard 

with the contexts.   

Keywords : Mu‟allaqah, Hermeneutik, Zuhaer bin Abi Sulma  

 
A. Pendahuluan 

Puisi Mu‘allaqah tidak lagi asing bagi kalangan mahasiswa dan 

pengkaji sastra Arab. Mereka mengenal puisi Mu‘allaqah sebagai 
langkah awal mengenal sejarah puisi Arab. Puisi Mu‘allaqah  mereka 
kenal sebagai puisi jaman pra Islam yang tergantung di dinding Ka‘bah, 
lambang persatuan umat Islam di seluruh dunia. Berbondong-bondong 

pula skripsi mahasiswa sastra Arab bertitelkan puisi Mu‘allaqah, bahkan 
sampai kepada tesis dan disertasi.  

Kekaguman terhadap hasil karya tokoh penyair Arab jaman pra 

Islam ternyata diwujudkan hanya sebatas kajian yang bertujuan to make 

the text understandable,1 belum sampai kepada to  make the text relevant. 

Sehingga ketakragaman pikiran, kultur, emosi, dan bahasa penyair 

dengan pengkaji masih sangat mendominasi hasil kajian.  

Tulisan ini akan mengajak pembaca untuk memahami puisi 

Mu‘allaqah Zuhaer bin Abi Sulma tidak hanya pada pemahaman teks 
                                                           

1
 Meminjam istilah Andrew Rippin seperti yang dipakai oleh Hilman Latief 

dalam Nasr Hamid Abu Zaid Kritik Teks Keagamaan, Jogjakarta:elSAQ press, 2003, hal. 
24 
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sebagai makna, bahkan  mengajak pembaca untuk menemukan 

signifikansi dari makna teks tersebut.  Pencarian terus-menerus 

terhadap perbedaan yang terjadi antara makna dan signifikansi teks 

adalah bertujuan agar tidak terjadi peleburan masa silam dengan masa 

kini, masa si penyair dengan masa pengkaji. Tujuan akhir  yang akan 

dicapai adalah mencari dan menemukan pandangan dan ajaran-ajaran 

yang bersifat umum agar dapat ditumbuhkan dalam konteks yang 

konkret di masa kini.  

 

B. Zuhaer bin Abi Sulma  

Zuhair bin Abi Sulma Rabi‘ah bin Rayyâh al-Muzanî merupakan 

tokoh ketiga yang termasuk pionir tingkat pertama penyair Jahiliyah 

setelah Umru al-Qais dan Nâbiĝah.2 Ayahnya yang bernama Rabi‘ah 
berasal dari kabilah Muzainah. Ia tumbuh dan besar di Ġaţafân 
bersama kabilah Bani Abdullah Ġaţafâniyah yang menghuni daerah 
Hajir, Nejd, sebelah Timur Madinah. Kabilah ini juga bertetangga 

dengan kabilah Murrah bin ‗Auf bin Saad bin źubyan.  
Zuhair menikah dua kali, pertama dengan Ummu, yang 

disebutnya dalam mu‟allaqat-nya. Kehidupan rumah tangganya bersama 

Ummu Aufa diakhiri dengan perceraian setelah Ummu Aufa 

melahirkan anak-anaknya dan kemudian meninggal semuanya. Kedua 

dengan Kabsyah binti ‗Amr al-Ġaţafaniyyah. Dari Kabsyah inilah ia 
memperoleh keturunan yang kelak masuk Islam dan berprofesi sebagai 

penyair, Ka‘ab dan Bujair. Akan tetapi anaknya yang lain bernama 
Salim meninggal dunia sehingga  banyak menginspirasinya dalam puisi-

puisi ratapannya.  

Kepenyairan Zuhair  diperoleh dengan dua cara  pertama tabi‟ah 

(genetik). Hal ini disebabkan oleh  jiwa kepenyairannya tumbuh  di 

                                                           
2
 Menurut  Abu ‗Ubaidah ada 3 tingkatan penyair jahiliyah berdasarkan 

kemasyhurannya ; Tingkat Pertama adalah Umru al-Qais, Zuhair, dan Nâbiĝah. 
Tingkatan kedua ditempati oleh al-A‘Syâ, Lubaid, dan Ţurfah, dan pada tingkat ketiga 
ada ‗Antarah, ‗Urwah bin al-Ward, Duraid bin Śimmah, dan Marqasy al-Akbar 
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lingkungan keluarga yang sebagian besar adalah penyair. Ayahnya, 

Rabi‘ah, adalah seorang penyair, begitu pula paman ayahnya, Basyâmah 

bin al-Ġadir, selain itu Aus bin Hajar, ayah tirinya juga dikenal sebagai 
seorang penyair Muđar, demikian juga kedua saudaranya Sulmâ dan 
Khansâ. Basyamah, yang memiliki dedikasi tinggi dalam bersyair, sangat 

berperan besar dalam membentuk kepribadian Zuhair sebagai penyair.  

Dyroff,  seorang orientalis yang berkebangsaan Almania yang telah 

menerjemahkan Zuhair wa asy‟âruh  ke dalam bahasa Almaniah 

berpendapat bahwa kata-kata Zuhair dalam puisinya seperti bahasanya 

para nabi.3 Disebut demikian karena kesopanan kata-katanya dalam 

berpuisi. Puisinya yang selalu bertemakan pujian menjadikannya 

mendapat apresiasi dari Umar bin Khatab : Zuhair adalah penyair yang 

handal suka memuji dan tidak pernah mencela orang. Tidak hanya itu 

dia tidak pernah mengikuti atau memakai kata-kata yang asing  dan 

tidak pula bertele-tele dalam syi‘irnya dan tidak pernah memuji 
seseorang yang dia belum tahu sifat-sifatnya. Sedangkan cara kedua 

diperoleh melalui pendidikan langsung dari paman ayahnya, Basyamah. 

Basyamah mengajarkan cara menciptakan syair kepada Zuhair, 

disamping mengajarinya pula kata-kata bijak. 

 

C. Mu’allaqah Zuhaer bin Abi Sulma 

Puisi Mu‘allaqah ini mencatat banyak peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan Zuhaer bin Abi Sulma. Di antaranya adalah peristiwa perang 

antar suku, ‗Abs dan Žubyân, yang berlangsung hampir 40 tahun. 
Peperangan itu terkenal dengan perang Dahis dan Gabra‘. Ia turut 
mengupayakan perdamaian, sehingga ia menganjurkan kepada pemuka 

bangsa Arab mengumpulkan dana untuk membayar tebusan yang 

dituntut oleh salah satu suku yang berperang itu berupa tiga ribu unta. 

Haram  bin Sinan dan Harist bin ‗Auf adalah dua orang yang sanggup 
membayarkannya sehingga perangpun dapat dihentikan.  

                                                           
3
  Abî ‗Abdillah al-Husain bin Ahmad al-Zawuznî,  Syarh al-Mu‟allaqât al-

Sab‟I, Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 2004, h.107 
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Adapun bait-bait puisi tersebut adalah : 

ًْ ؤّمِ ؤوف  ِبَدىمــاهت  الذّساج , فاإلاخشّلــــــِم   ــى دمىٌت ,لم جىـــّلِم ؤمــــ
ُْ وؼٍم فى هىاؼش ِمّفــِم    وداٌس   لهـــا بالشكمخحن , هــإنهـا  مشاح

ْحُن وألاْسآُم , ًمؽحن ِخلفتً  ِّ ًْ وّل َمْجشـِم   بها ال ًَ م ْنهْم ًَ ا  وؤوالَئ
تً  ً ِحجَّ ــِم فاْلًًا ِشفُذ   وكفُذ ِبها مً بِّذ ِؽـٍش َُّ  الـــذاَس, بّذ جى

ِط ِمشحــٍل  شَّ َّ َدَشلـــِم    ؤزاِفيًّ ُظْفّــًا فى ُم ًَ  وُهْاًٍا َهـِجْزِم الخىِك, لْم 
,واْظَلـِم   فَلّمـا َِشْفُذ الــذاَس كْلُذ لشبّها: ُْ ْم ـباخًا,ؤّيها الشْب َّ  ؤالاو

ْلُاِء  مً فىق   َجَبّفْش,خلُلى,َل جشي مً ٌّاثً َّ ًَ ِبال ْل  ُحْشُزِم  جدمَّ
ًَ اللىــاَن ًِ ًمحن وخضهـه ـِشٍم   حّْل

ْ
 وهْم باللىــان مً ُمدّلٍ وُمدـ

ـــٍت  خـاٍق ,   َوِولَّ ِِ ِم    ِلْىَن بإهماٍه   ِوساٍد , َخىاِؼْيهـا ُمؽاِههُت   الذَّ
ًَ فى الُعىبان ٌُّلْىن َمْخَىه م  ووّسْه ِّّ  الىــاِم اإلاخىــــــ

ٌ
ًّ دلــــ  ِليه

ـــم  ىًسا واظخْدَشَن بسخشةبَىْشَن ُبُىـــ
َ
ًّ ووادي الشّطِ وْالُذ ِلْلفــ  َفُه

ٌش  ٍَ ِف ,  وَمْى ُْ ِى ًَّ َمْلًهــى ِللَّ ٌم   لّحن  الىــاٌش  اإلاخىظــم  وِفيه ُْ ِه
َ
 ؤ

 ٌ ْهً فــى وّل مجز َّ ًَ بـــه َخٌب الفىـــا لْم ًدّىـم  هإّن ُفخـاَث ال  هضل
م   فلّما وسْدَن اإلاــاَء صسكًا حمامــه ُِّ ّي الخالش اإلاَُخخ ص ِ ِِ  ًَ ّْ  `وَل

َىه ِْ نّيٍ كؽُـــٍب وُمْفــإم  ٌهْشَن مً العىبان زم  حض
ُْ  ِلــى وّل ك

ــم  فإْكعْمُذ بالبِذ الزي واف خىله ٍؾ وحَش ٌٌ بىٍى مً كَش  سحـا
ذان ُوِحْذُجمـــــا ُِّ َم الع ّْ ٌٍ مً سخٍُل ومبرٍم   ًمُـــىًا لى  ِلى وّل خا

ْبعًا  َِ ْىَشَمْيَؽـــم  وٌرْبُاَن بّذمـــــاجذاسْهُخما  ِِ  جفاَهىا ودُكىا بُنهم 
ْلَم َواِظّـاً  ٌِ َوْعَلـِم   َوَكْذ ُكْلُخَما ِبْن ُهْذِسِن الّعِ ًَ الَلْى ُشوٍف ِم ّْ ٌٍ َوَم  ِبَما

 ًٍ َلى َخْحِرَمْىِوـ َِ َبْدُخَما ِمْنَها ـْ َ
َزـِم   َفإ

ْ
ُلىٍق َوَمإ ُِ  ًْ ًِ ِفْيَهــا ِم

ًْ ُـَذ ِّ  َب
َُم  ٍِ ُخَمـاِ ًْ ِذ َُ ّذٍ  َّ ا َم َُ ْل ُِ ًِ ِفي  ــ
ـِم   ُْ ٍُ ّْ ٌَ ًَ اإلاَْجِذ ْعَدِبْذ َهْجزًاِم ٌَ  ًْ  َوَم

َبَدـْذ  ـْ َ
ـى الُيُلىُم ِباإلِائحَن َفإ ّفِ َّ َغ ِفْيَهــا ِبُمْجـِشِم   ُح ِْ ًْ َل ُمَهــا َم َىّجِ ًُ 

ُمَهـــــا َكـْىٌم ِلَلـْىٍم َغَشاَمــــتً  َىّجِ َنُهْم ِمْلَء ِمْحَجـِم َوَلـْم َيَهِشٍُلىا    ًُ ُْ  َب
ًْ ِجاَلِدُهـْم  ْجِشي ِفْيِهُم ِم ًَ َبَذ  ـْ َ

ـِم   َفإ ٌٍ ُمَضهَّ ًْ ِبَفــــا ـى ِم  َمَغــاِهُم َؼخَّ
ى ِسَظاَلـتً  ّنِ

َِ ْخاَلَف 
َ
ْبِلـِغ ألا

َ
اَل ؤ

َ
ْكَعْمُخُم ُولَّ ُمْلَعـِم    ؤ

َ
ْل ؤ ََ ـــاَن  َُ  َوُرْب
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ًَّ هللَا َما ِفي ُهُف  َلـــِم   ىِظُىـْم َفـاَل َجْىُخُم ّْ ٌَ ْىَخِم هللُا  ًُ ْخَفـى َوَمْهَمــا  َُ  ِل
َخـْش  ذَّ ُُ ْْ ِفي ِهَخاٍب َف ىَل ُُ ـْش َف َاخَّ ْىَلـِم   ًُ ُُ ْل َف َعجَّ ٌُ ْو 

َ
ـْىِم الِخَعـاِب ؤ َُ  ِل

ِلْمُخْم َوُرْكُخـُم  َِ ـِم   َوَما الَخـْشُب ِبالَّ َما  ْنَها ِبالَخـِذًِث اإلاَُشحَّ َِ ـَى َُ  َوَما 
َمـتً َمخَ  ُْ ا َرِم ََ ـُشى َّ ا َجْب ََ ـُشى َّ ا َفَخْمـَشِم    ـى َجْب ََ ُخُمـى ٍْ  َوَجْمـَش ِبَرا َلشَّ

َحى ِبِشَفاِلَهـا ْشَن الشَّ َِ ـُشُهُىْم  ّْ  َوَجْلَلــــْذ ِهَؽــــافًا ُزمَّ ُجْيَخْج َفُخْدِئـِم   َفَخ
ُهـــْم  َم ُولُّ

َ
ْؼإ

َ
اَن ؤ

َ
ْخَمـشِ   َفُخْيِخـْج َلُىْم ِغْلمـ

َ
ْْ َفَخْفِىـــِم  َهإ اٍد ُزمَّ ُجْشِلـ َِ 

ِلَهــا َْ ـِم    َفُخْغـِلْل َلُىْم َما اَل ُحِغــلُّ ألَ ََ ًْ َكِفْحٍز َوِدْس ـَشاِق ِم ِّ  ُكـَشًي ِباْل
َلْيِهـُم  َِ َم الَخـّيِ َحشَّ  ّْ ْمـِشي َلِى َّ ًُ َلْمَمـِم    َل َااِجْيِهم ُخَفْحُن ْب ًُ  ِبَمااَل

َل  َِ ـٍت َوَواَن َوَىي َهْصخًا ِم   ى ُمْعَخِىىَّ َخَلــــذَّ ًَ ا َوَلْم  ََ ْبــــَذا
َ
ـَى ؤ َُ  َفــــاَل 

ِلـي جَّ
َ
ي َخاَحِتي ُزمَّ ؤ ْكط ِ

َ
ٌَ َظإ ًْ َوَساِجَي ُمْلَجـِم   َوَكـا ْلٍف ِم

َ
ي ِبإ ـُذّوِ َِ 

ـىجــًا َهِشُـَشةً  ُُ ُْ ُب ْفـِض ًُ مُّ َكْؽ    َفَؽـــذَّ َفَلْم 
ُ
ْلَلْذ َسْخَلَها ؤ

َ
ُث ؤ ُْ ـمَلَذي َخ َّ 

ف َظٍذ َؼاِوي الِعالِح ُمَلـزَّ
َ
ــــــِم   َلَذي ؤ ٍُ َلـــْم ُجَللَّ َفـاُس ٌْ َ

 َلـــــُه ِلَبـٌذ ؤ
ْلِمـِه  ٍُ اَكْب ِب َّ ٌُ َلْم  ٍْ ًُ ِلـــِم   َحـشيٍء َمَتى  ٍْ ًَ ْلــِم  ٍُّ ْبِذ ِبال ًُ ّـًا َوِبالَّ   َظِشَْ
ْوَسُدوا

َ
ْمئُهْم َخَتى ِبَرا َجمَّ ؤ ٌِ ـْىا  َِ ِم  ِغَمـاساً   َد ـالِح َوِبالـذَّ  َجَفشَّي ِبالّعِ

ـَذُسوا ـْ
َ
َنُهْم ُزمَّ ؤ ُْ ا َب ًَ ـْىا َمَىا ـــِم   َفَلمَّ  ِبَلـــى َوَلـــٍإ ُمْعَخـْىَبٍل ُمَخَىّخِ

َلْيِهْم ِسَماُخُهـْم  َِ ْث  ْمُشَن َما َحشَّ َّ ـم  َل ـِل اإلاَُشلَّ ُْ ْو َكِخ
َ
ًٍ ؤ ـ ُْ ًِ َنِه  َدَم اْبـ

ِم    ْىِث ِفي َدِم َهْىَفٍل َوالََؼاَسَهْذ ِفي اإلاَ  ًِ اإلاَُخـضَّ ـٍب ِمْنَهـا َوال اْب ََ  َواَل َو
ِلُلىَهــهُ  ّْ ٌَ َبُدـىا  ـْ َ

ْم ؤ َُ َسا
َ
اٍث ِبَمْخـِشِم   َفُىـاًل ؤ َّ ٌٍ َواِل َدـاِث َما ُْ  َصِخ

ـْم  َُ ْمَش
َ
اَط ؤ ِفُم الىَّ ّْ ٌَ  ٌٍ ـِم   ِلَخـّيِ َخال ٍَ ّْ اِلي ِبُم َُ  ِبَرا َوـَشَكْذ ِبْخَذي اللَّ

ْذِسُن َجْبَلـهُ  ًُ  ًِ ْغ َلْيِهْم ِبُمْعَلـِم   ِهـَشاٍم َفاَل ُرو الّمِ َِ  َوال الَجـاِسُم الَجاِوي 
ـُؾ  ِّ ٌَ  ًْ اِة َوَم َُ َف الَخ ُْ ِم   َظِئْمـُذ َجَياِل

َ
ْعـإ ٌَ  ًَ ا َل

َ
بــ
َ
ًَ َخـْىاًل ال ؤ  َزَمـــاِهُـ

ْمِغ َكْبَلـهُ 
َ
ْىِم َوألا َُ ُم َما ِفي اْل

َ
لـ ِْ َ

ىِ   وؤ ـِم َولِىىَّ َِ ْلِم َمــا ِفي َغٍذ  ِِ  ًْ َِ  ـي 
ًْ ُجِفْب  ْؽَىاَء َم َِ ا َخْبَي  ًَ ُذ اإلاََىا ًْ ـْش َفَيْهـَشِم   َسؤَ مَّ َّ ٌُ ًْ ُجْخِىىء   ُجِمـْخُه َوَم

ُمـىٍس َهِشُـَشةٍ 
ُ
ْْ ِفي ؤ َفـاِو ًُ ًْ َلْم  ْىَوإ ِبَمْيِعـِم   َوَم ٍُ ـــاٍب َو َُ ْه

َ
ْط ِبإ َمـشَّ ًُ 

شو  ّْ ِل اإلاَ َّ ْج ًَ  ًْ ْشِلِه َوَم ِِ ًْ ُدوِن  ْؽَخــِم   َف ِم ٌُ ْخـــَم  ِم الؽَّ خَّ ًَ ًْ ال  ٍُ َوَم ِفـْش ًَ 
ْبَخْل ِبَفْمِلـِه  َُ ًُ َرا َفْمـٍل َف ًَ  ًْ ْزَمـِم   َوَم ٍُ ْىــــُه َو َِ  ًَ ْعَخْغـ ٌُ َلى َكْىِمِه  َِ 
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ًْ ُيْهَذ َكْلُبـهُ  ْزَمْم َوَم ًُ ْىِف ال  ًُ  ًْ ِ الِبّرِ   َوَم
ًّ َخَجْمَجـــِم ِبَلـى ُمْىَمِئــــ ًَ  ال 

َىْلَىـهُ  ًَ ا  ًَ ْظـَبـــاَب اإلاََىا
َ
اَب ؤ ََ  ًْ ـِم   َوَم َمـــاِء ِبُعلَّ ْظـَباَب العَّ

َ
ْشَق ؤ ًَ  َوِبْن 

ِلـِه  َْ َ
ُشوَف ِفي َغْحِرؤ ّْ ِل اإلاَ َّ ْج ًَ  ًْ ْىـَذِم   َوَم ٍَ ــــِه َو ُْ َل َِ ٍُ َرمًا  ًْ َخْمـُذ ُىــــ ًَ 
َحاِج  ْوـَشاَف الضُّ

َ
ِق ؤ ّْ ٌَ  ًْ ـهُ  َوَم َبْذ ُولَّ َلْهـَزِم   َفِةهَّ َىاِلي ُسّهِ َّ ُْ ال ِىُــــ ًُ 

ًْ َخْىِلِه ِبِعالِخـِه  َِ ُزْد  ًَ ًْ َلْم  َلـِم   َوَم ٍْ ًُ ــاَط  ِلْم الىَّ ٍْ ًَ ًْ ال  ْم َوَم  ُيَهـذَّ
ِذًَلـهُ  ـَ ُذوًا  َِ ْدَعْب  ًَ ْغَتِرْب  ٌَ  ًْ ِم   َوَم َىـــشَّ ًُ ْم َهْفَعــــُه َلم  َىـّشِ ًُ ًْ َلم   َوَم
ًْ َخِلَُلـٍت  ْىَذ اْمِشٍت َم ِِ  ًْ َلـِم   َوَمْهَما َجُى ّْ اِط ُح َلى الىَّ َِ  َوِبْن َخاَلَهاَجْخَفى 
ًَ ُمْعِجـٍب  اِمٍذ َل ـَ  ًْ ـــِم   َوَواٍء َجَشي ِم َيلُّ و َهْلُفـــُه ِفـي الخَّ

َ
ـاَدُجــُه ؤ  ِصٍَ

 ٍُ ْبـــَم بَ   ِلَعاُن الَفَتى ِهْفٌف َوِهْفٌف ُفـَااُد ًَ ِم َفَلْم  ْخِم َوالـذَّ ىَسُة اللَّ ـُ  ال 
 ٍُ ـَذ ّْ ِخ ال ِخْلــَم َب ُْ ـ ٍَ الؽَّ ْدُلـِم   َوَبنَّ َظَفــا ًَ ِت  ََ َفـــا َذ العَّ ّْ  َوِبنَّ الَفَخــــى َب
ْذُجــــُم  ُّ ذًا َف ُِ ُخـــْم َو ُْ َى ِْ َ

ٌَ   َظــإْلَىـا َفإ ْهـَثَر الّدْعــأ
َ
ًْ ؤ ْدـَشِم  َوَم ُُ ْىمًا َظ ًَ 

 

Apakah karena Ummu Aufa4, bekas reruntuhan rumah kekasih di 
Haumatudarraj dan Mutasallami tak mau bicara? 
Dan rumahnya berada di dua tempat. Bekasnya tinggal sedikit bagaikan belang 
bekas gelang di tangan 
Tinggal sapi-sapi liar yang berjalan ke sana kemari dan anak-anaknya baru 
bangkit dari menyusu 
Kini aku berdiri di sini setelah duapuluh  musim haji kutinggalkan. Kucoba 
mengenang kembali 
Barulah aku mengenali kembali batu hitam tempat menjerang air dan sungai 
bagai mata air yang tak pernah kering 
Kala aku telah mengenalinya, kuucapkan padanya : Selamat pagi. Semoga damai 
selalu untukmu 
Lihat kasihku, apa kau tidak melihat di atas permukaan air itu bayang para 
wanita berjalan di atas unta? 
Mereka berjalan dan mendaki gunung Qonan, berapa kali  bulan-bulan suci dan 
bulan-bulan haram berganti 
Mereka berada dalam tirai transparan dengan gaun merah darah 
Mereka mengendarai unta di atas dataran tinggi. Nampaklah mereka sebagai 
orang kaya 

                                                           
4
 Ummu Aufah adalah istri pertama Zuhaer  yang diceraikannya 
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Sejak fajar mereka berangkat menuju lembah Rass tanpa tersesat, bagaikan 
tangan yang menyuapkan makanan ke dalam mulut tanpa kesalahan. 
Mereka adalah hiburan yang menyenangkan dan pemandangan  indah yang 
menakjubkan 
Mereka di dalam tandu itu laksana wol yang dicelup. Didalamya pula mereka 
bagai rangkaian anggur yang belum terberai 
Ketika mereka temukan telaga yang jernih airnya, mereka tancapkan tiang untuk 
mendirikan kemah di sana 
Namun mereka harus kembali ke atas dataran tinggi itu, kemudian menuruni 
lembah lagi dan naik lagi dengan menggenapkan segala daya yang baharu 
Akupun bersumpah atas nama ka‟bah yang bertawaf di sekelilingnya 2 kabilah, 
Quraisy dan Jurhum 
Aku juga bersumpah, sungguh mereka adalah dua orang yang mulia, baik di 
waktu damai ataupun bertikai 
Kalian berdua telah mendamaikan suku Abs dan Dzubyan setelah mereka saling 
menghancurkan bagaikan menyebarkan wewangian yang diperuntukkan untuk 
mayat 
Kalian berdua telah berkata : Jika kita telah mencapai perdamaian secara luas 
dengan mengeluarkan harta dan kata-kata yang baik, maka kita akan selamat 
Karena perdamaian itulah kalian berdua berada dalam kemuliaan dan jauh dari 
maksiat dan dosa besar 
Kalian berdua telah menjadi mulia dan Semoga kalian berdua senantiasa berada 
dalam kedamaian dan barang siapa yang meinfakkan hartanya bagi kemuliaan, 
maka ia akan memperoleh kemuliaan 
Luka ditebus dengan ratusan unta sehingga mampu menjadi bintang bagi mereka 
yang tidak berdosa 
Kaum yang menjadi bintang karena tebusan bagi kaum yang bertikai, hingga 
tiada lagi pertumpahan darah (aliran darah dari pisau-pisau pemotong onta) 
Sehingga mereka mewariskan beragam harta rampasan perang berupa unta-unta 
bunting beserta anak-anaknya 
Sampaikan pesanku pada mereka yang mengikat perjanjjan dengan kaum 
Dzubyan, bukankah kalian telah bersumpah dengan sungguh-sungguh 
Janganlah kamu mencoba menyembunyikan apa yang ada dalam hati, Apapun 
yang kamu sembunyikan dariNya, Dia Maha Tahu 
Ditangguhkan  dan dicatat dalam buku amal di hari perhitungan atau 
disegerakan balasannya 
Perang itu hanyalah sebagaimana yang kalian  ketahui dan telah rasakan, bukan 
sekedar omong kosong 
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Jika kalian menyalakan apinya ia pun menyala sebagai perbuatan tercela dan 
perang menjadi semakin sengit  jika kalian menyulutnya. 
Peperanganmu itu bagaikan menggiling biji gandum bersama kulit untuk 
menggumpulkan hasil gilingan dan bagai biri-biri betina yang bunting kemudian 
menghasilkan anak kembar 
Maka kalian memperoleh keturunan yang sial semuanya seperti Unta kaum 
Tsamud menyusui di sana lalu melepaskannya 
Dari perang itu engkau menghasilkan Qufaizat dan Dirham, sesuatu yang tidak 
pernah didapat oleh penduduk desa di Irak 
Demi umurku sungguh tentram suatu suku yang dibawa oleh Husoin bin 
Dlamdlam berupa sesuatu yang tidak mereka setujui 
Dia menyembunyikan kesumat, namun dia tidak memulainya lagi tidak 
mendahului 
Berkata Husain dalam hati: aku akan melaksanakan niatku lalu aku menuntut 
dari musuhku seribu ekor kuda yang telah berkendali 
Husein membunuh orang yang dituduhnya membunuh saudaranya dan dia tidak 
takut pada orang-orang ketika orang itu menemui kematian 
Ketika singa tertusuk pedang. Singa itu memiliki leher kekar penuh bulu serta 
kuku-kuku yang belum dipotong 
Ia pemberani, yang pasti membalas segera kezaliman dengan kezaliman, jika 
tidak segera pelaku dzalim akan terus berbuat dzalim 
Mereka masing-masing mendatangi kematiannya kemudian mereka kembali ke 
tepi sungai yang berakibat buruk dan  membahayakan. 
Demi umurmu, tombak mereka belum menumpahkan darah Ibnu Nahik atau 
pembunuh Musallami 
Tombak itu tidak pula bersepakat untuk menumpahkan darah dari Kabilah 
Naufal dan Wahab dan tidak pula Kabilah Ibnu Mukhazzam 
Masing-masing menyaksikan mereka dapat memahaminya dengan harta yang 
sempurna lalu berjalan di perbukitan 
Demi kehidupan banyak hal, urusan-urusan mereka mencegah orang  jika suatu 
malam mendatangi mereka dengan hal  penting 
Sungguh mulia bagi orang pendendam yang tidak mengenal dendamnya dan bagi 
pendosa yang tidak mengenal hitamnya, mereka pun terlantar 
Aku bosan dengan beban hidup. Barang siapa yang hidup selama 80 tahun pasti 
merasa bosan 
Aku tahu apa yang ada di hari ini dan hari kemarin, tetapi aku buta dengan apa 
yang terjadi besok 
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Aku melihat kematian memukul kegelapan. Barang siapa yang ditimpa 
kematian,  maka ia akan celaka dan barang siapa yang luput, maka ia akan 
berumur panjang dan renta 
Barang siapa yang tidak berbuat banyak, maka ia akan dilumat oleh taring-
taring unta dan terinjak-injak tapal kuda. 
Barang siapa yang berbuat kebajikan bukan demi kehormatannya, maka ia akan 
ditinggalkannya. Barang siapa yang tidak takut celaan, maka ia akan dicela 
Barang siapa yang punya kelebihan harta, akan tetapi dia pelit terhadap 
sesamanya, maka ia akan diberi kecukupan akan tetapi ia akan mendapat celaan 
Barang siapa yang menepati janji, maka ia akan dicela dan barang siapa hatinya 
ditunjukkan kepada ketentraman karena perbuatan baik, maka ia tidak akan 
merahasiakannya 
Barang siapa yang takut kepada sebab-sebab kematian, maka ia akan 
menemuinya biarpun memanjat tali langit dengan tangga 
Barang siapa berbuat kebajikan bukan kepada yang berhak, maka pujian 
untuknya akan menjadi celaan dan ia pun menyesal 
Barang siapa yang mengumpulkan   ujung-ujung  mata panah, maka sesunguhnya 
ia mengikuti  bagian atas panah yang tersusun atas ujungnya yang lancip dan 
tajam. 
Barang siapa yang tidak menjauhi  telaganya dengan pedangnya, maka akan 
hancurlah telaganya itu dan barang siapa yang tidak menganiaya orang lain, 
maka ia akan dianiaya 
Barang siapa yang pergi jauh  maka ia akan mendapatkan musuhnya menjadi 
teman dan barang siapa yang tidak menghormati dirinya sendiri maka ia tidak 
akan dihormati 
Walaupun seseorang berbudi pekerti dan jika ia menyendiri dan 
menyembunyikannya, pasti akan dapat diketahui 
Berapa banyak orang yang diam mengagumkanmu dan engkau akan tahu 
kelebihan dan kekurangannya saat dia mulai bicara 
Lidahnya seseorang itu adalah separuh dan separuhnya lagi adalah hatinya, 
sisanya hanya sebongkah daging dan darah 
Sungguh kebodohan orang tua itu tidak ada kesabaran setelahnya, sedangkan 
pemuda setelah kebodohannya dia bersabar. 
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Kami meminta kepada kalian dan kalianpun memberi, lalu kami kembali 
meminta dan kalian kembali memberi. Barang siapa yang banyak meminta, suatu 
hari nanti dia tidak mendapat apa-apa5 
 

 

D. Hermeneutik sebagai teori analisis teks sastra  

Hermeneutik  di dunia Barat 

Walaupun Hermeneutik baru muncul secara definitif lewat buku 

yang berjudul Hermeneutik Sacra Sive Methodus Exponendarumss Sacrarum 

Litterarum (1964) karya J.C.Danhauer. Akan tetapi istilah hermeneutic 

secara historis telah muncul dalam berbagai literatur Yunani kuno 

seperti Organon karya Aristoteles yang menyebut Peri Hermeneais 

(tentang penafsiran). Di samping itu istilah tersebut juga digunakan 

sebagai bentuk kata benda dalam epos Oidipus at Colonus dan muncul 

beberapa kali dalam tulisan-tulisan Plato, Xenophon, Plutarch, 

Euripides, Epicorus, Lucretius, dan Longitus. Selain itu istilah 

hermeneutic dihubungkan dengan Hermes (hermeios), yaitu seorang 

dewa penyampai pesan dalam mitologi Yunani kuno.6 

Dengan mengusung  perluasan pemahaman hermeneutik ke arah 

filsafat, Friedrich Ernst Daniel Schleirmacher (1786-1834) berupaya 

memahami wacana melalui unsur penafsir, teks, maksud pengarang, 

konteks historis, dan konteks cultural. Sedangkan Wilhem Dilthey  

merintis penggunaan hermeneutik bagi ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora. Tokoh yang hidup di tahun 1833 sampai 1911 ini meyakini 

bahwa teks bisa dipahami jika pengkaji memiliki historical understanding, 

yaitu kemampuan untuk melukiskan secara utuh maksud pengarang 

seakan-akan ia mengalami histori yang dialami pengarang. Dengan 

demikian akan teratasi jarak budaya antara keduanya sehingga terjadilah 

                                                           
5Terjemah oleh Bahrum Bunyamin yang telah diedit oleh Muhammad 

Walidin dalam Hand Book Naqd al-Adab dan diedit  kembali oleh Merry Choironi  
6
 Dwi Susanto, Pengantar  Teori Sastra, Dasar-dasar Memahami Fenomena 

Kesusastraan:Psikologi Sastra, Strukturalisme, Formalisme Rusia, Marxisme, Interpretasi dan 
Pembaca, dan Pascastrukturalisme, (Yogyakarta:CAPS,2011), h.195 
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transhistoris, yaitu pelepasan diri dari konteks historis diri sendiri dan 

masuk ke dalam konteks kehidupan pengarang.7 Teori semacam ini 

lebih dikenal dengan hermeneutik rekonstruktif atau reproduktif. Teori 

Dilthey ditolak oleh Edmund Husserl (1889-1938) dengan teorinya 

tentang hermeneutik fenomenologis. Menurut Husserl, menafsirkan 

teks itu harus dengan mengisolasikannya dari semua hal yang tidak ada 

hubungannya dengannya, termasuk bias-bias subjek penafsir dan 

membiarkan teks tersebut berbicara sendiri.  

Lain lagi dengan teori hermeneutik yang ditawarkan oleh Martin 

Heidegger (1889-1976). Ia berpendapat bahwa pemahaman itu 

sebenarnya sudah ada mendahului kognisinya, sehingga pembacaan 

atau penafsiran selalu merupakan pembacaan ulang. Teori ini disebut 

dengan hermeneutik dialektis. Selanjutnya Hans Georg Gadamer 

(1900-2002) menyatakan bahwa pemahaman yang benar adalah 

pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan 

metodologis. Dengan mengajukan banyak pertanyaan melalui dialetika 

terhadap teks, maka terjadilah dialog. Di sini bahasa menjadi medium 

yang sangat penting bagi terjadinya dialog. Dialog tersebut akan 

mempertemukan 2 cakrawala, pengarang dan penafsir, sehingga 

penafsiran tidak hanya bersifat reproduktif, akan tetapi juga produktif 

atau konstruktif (melampaui maksud pengarang dan sekaligus 

bermakna bagi kritikus8 atau penafsir). 

 Hermeneutik kritis dibawa oleh Jurgen Habermas (1929). 

Menurutnya, yang menentukan horizon pemahaman adalah 

kepentingan sosial yang melibatkan kepentingan kekuasaan interpreter. 

Dengan demikian setiap bentuk penafsiran dipastikan ada bias dan 

unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, suku dan gender. Adapun 

Paul Ricoeur (1913) berpendapat bahwa makna teks tidak hanya dari 

pengarang (rekonstruksi Dilthey) dan juga penafsir (konstruksi 
                                                           

7
 Sukron Kamil, Najib Mahfûẓ, Sastra, Islam dan Politik Studi Semiotik terhadap 

Novel Aulâd Hâratinâ, (Jakarta:Dian Rakyat, 2013), 113 
8
 Sukron Kamil, 114 
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Gadamer), akan tetapi  sebuah teks (tulisan) itu dianggap sebagai any 

discourse fixed by writing dan memiliki kemandirian total (istiqlâliyah al-naş9) 

yang terlepas dari audiens, terlepas dari sistem dialog, pengarang dan 

what is said. Oleh sebab itu 2 langkah yang harus dilalui dalam 

menafsirkan sebuah teks, pertama explanation yaitu mengkajinya dari 

bahasa teks  dan kedua interpretation yaitu memaknai teks secara 

kontekstual.  

Hermeneutik Arab 

Hermeneutik pertama kali ditransformasikan ke dalam bahasa 

Arab oleh tokoh dari belahan Timur Arab Naşr Hâmid Abû Zaid  
melalui tulisannya yang berjudul al-Hermeneutikiyâ wa mu‟ḍilah tafsīr al-naş 
(1981).   Sedangkan dari belahan Barat Arab muncul Sa‘īd ‗Alûsy dalam 
tulisannya yang berjudul Hermeneutik al-Naṡr al-Adaby. Kemudian 

hermeneutik diistilahkan  sebagai naẓariyah al-tafsīr atau „ilm al-tafsīr al-
nuşûş10.  

Ada perbedaan mendasar antara tafsīr dengan hermeneutik. Jika 
tafsīr merupakan praktek (taţbīq/ijrâī) penafsiran suatu teks, maka 

hermeneutic merupakan teori (naẓarī) penafsiran saja. Oleh sebab itulah  

Abû Zaid  cenderung menyebut hermeneutik sebagai naẓariyah al-tafsīr. 
Di samping itu Abû Zaid  juga menyamakan  istilah tafsīr dengan  ta‟wīl 
seperti dalam karyanya yang berjudul Falsafah al-Ta‟wīl.  

Dalam menelusuri makna sastra, Abû Zaid  menyebut sejumlah 

tokoh hermeneutik barat dari Schleirmacher sampai Ricouer, bahkan ia 

juga menyebut tokoh kontroversial seperti Friedrich Nietzsche (1844-

1900). Ia juga menjelaskan bagaimana menggunakan teori dialektis 

Gadamer di dalam menafsirkan al-Qur‘an. Menurutnya, teori 
hermeneutik dialektis Gadamer digunakan untuk melihat hubungan 

mufassir dengan teks al-Qur‘an sehingga dapat diketahui mengapa 

                                                           
9
 Hafnâwī, Isykâliyah al-Ta‟wīl wa Marja‟iyâtuhu fi al-Khiţab al-„Araby al-Mu‟âşir, 

http://www.startimes.com/?t=29303328 
10

 Hafnâwī 

http://www.startimes.com/?t=29303328
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pandangan mereka bisa berbeda-beda. Lain daripada itu, dengan teori 

tersebut dapat diungkap sikap berbagai kecenderungan kontemporer 

terhadap penafsiran teks al-Qur‘an dan petunjuk pluralitas penafsiran 
terhadap sikap mufassir atas realita kontemporernya.  

Lewat bukunya yang berjudul Hermeneutik al-Naṡr al-Adaby, Sa‘īd 
‗Alûsy mulai memperkenalkan istilah hermeneutik ini dalam tulisan 
Arab هرهٌوريك sesuai dengan bunyi yang dikeluarkan dalam bahasa 

Perancis, Hermeneutik, dan banyak dipakai oleh kalangan barat. Ia 

telah mempelopori kata ini menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. 

Secara bergantian ia menggunakan dua bentuk kata, yaitu هرهٌوريك 

(hermeneutīk) dan هرهٌوريكي (hermeneutīkī) untuk menyandingkannya 
dengan istilah الٌثر األدثي (al-Naṡr al-Adaby/Prosa) sampai terbit 

bukunya yang berjudul Hermeneutik al-Naṡr al-Adaby.11 Di dalamnya 

‗Alûsy menekankan bahwa istilah hermeneutik sebagai teori ta‘wil 
secara mutlak berisikan  pembahasan tentang symbol yang tentu saja 

terdapat di dalam bahasa sastra atau teks sastra. Adapun penekanan 

selanjutnya adalah teks sastra yang dimaksud adalah prosa. Jadi, sejalan 

dengan Ricoeur, ‗Alûsy berpendapat bahwa meneliti dengan teori 
hermeneutik berarti meneliti bahasa teks sastra sebagaimana judul 

bukunya Hermeneutik al-Naṡr al-Adaby yang dapat ditafsirkan menjadi 

Hermeneutik (huwa) al-Naṡr al-Adaby (hermeneutik itu adalah prosa).  

Karakteristik Hermeneutik 

Ada 6 karakteristik hermeneutik yang dirangkum oleh Fahmi 

Salim12:  

1. Seni penafsiran teks secara umum dan kalimat sebagai symbol 

teks yang materi pembahasannya mencakup dua hal; yaitu 

kontemplasi filosofis dalam dasar-dasar dan syarat-syarat 

                                                           
11

 Hafnâwī 
12

 Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi Al-Qur‟an Kaum Liberal, 
(Jakarta:Perspektif, 2010), h.136 
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struktur pemahaman, dan memahami teks itu sendiri dan 

menafsirkannya lewat bahasa 

2. Memadukan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah 

sehingga pemahaman dapat terus berubah 

3. Tujuannya adalah untuk mencari makna yang ‗ada di depan‘ 
yang terkandung dalam teks sehingga dapat diperbaharui terus-

menerus. 

4. Merupakan tafsir individualis sekaligus objektif-idealis dan 

mengakui keragaman metafisika. Objektif adalah kontinuitas 

perubahan dalam waktu dan tempat yang menolak pemisahan 

antara subjek dan objek. 

5. Dua ciri khas yang dimiliki, yaitu optimisme, dengan percaya  

adanya nilai sebuah teks dan nilai esensi manusia,  dan 

semangat pembebasan (liberalisme). 

6. Adalah metode kritis yang lebih dekat pada spirit metode ilmu-

ilmu fisika. Penelitian hermeneutik mencakup 3 tahap sekaligus, 

yaitu pertama percobaan yang bukan merupakan metode 

standarisasi (menganggap semua teks adalah sama), strukturalis 

(menganggap semua teks dapat dikembalikan dalam kerangka 

yang kosong dari system), dan dekonstruksionis (menyamakan 

semua teks dapat menerima dekonstruksi yang tidak ada 

akhirnya). Kedua, aktifitas intuisi hermeneut bukan semacam 

kesan jadi dan generalisasi akan tetapi perasaan awal lewat 

pengetahuan tentang parsialitas dan rincian teks, bertanya-tanya 

tentang validitas teks dan membangun dirinya lewat teks. 

Ketiga, tidak berangkat dari standar tetap, maka penelitian 

hermeneutic tidak berhenti sampai di situ saja dan seorang 

peneliti hermeneut walaupun hanya sampai pada konklusi yang 

relative, ia tetap optimis bersama hermeneut lain untuk 

memperbaharui kesadaran akan nilai-nilai hunanistik. 
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E.  Menganalisis Puisi Mu’allaqah Zuhaer dengan teori 
Hermeneutik Ricouer 

Jika Dilthey memaknai teks tidak hanya dari pengarang, 

sedangkan Gadamer memandang bukan hanya dari kacamata penafsir,  

Heidegger  melintasi garis dialektis, sedangkan Habermas didorong 

oleh berbagai kepentingan, maka di dalam menganalisis Puisi 

Mu‘allaqah Zuhair penulis menggunakan teori hermeneutic Paul 

Ricouer karena teori ini dipandang tepat dan sangat mendalam dalam 

mengkaji sebuah teks.  

Setidaknya ada tiga langkah yang ditawarkan Ricouer  dalam 

menganalisis sebuah teks, yaitu penghayatan terhadap apa yang 

dilukiskan oleh simbol-simbol, pemberian makna dan penggalian 

makna yang tepat, berpikir filosofis dari symbol-simbol yang ada. 

Ketiga langkah ini, menurut Endraswara,  tidak terlepas dari 

pemahaman semantik (pemahaman tingkat bahasa murni), refleksi 

(pemahaman yang mendekati tingkat ontologis), dan eksistensial 

(pemahaman tingkat being (keberadaan) makna itu sendiri. 13Di 

samping itu Ricouer berpendapat bahwa hubungan antara pembaca 

dan pengarang adalah hubungan yang berbeda selamanya, karena 

seorang pembaca akan selalu dalam ketiadaan dari kerja penulisan 

secara keseluruhan demikian pula penulis selalu dalam ketiadaan dari 

kerja pembacaan, maka tekslah yang  menciptakan dalil yang saling 

terkait antara pembaca dan penulis secara bersamaan.14 

Selain itu, dengan mensejajarkannya dengan teori pembacaan 

heuristik dan hermeneutik Riffatere dan semiotika primer dan tingkat 

kedua Barthes, Sukron15 mengungkap 2 langkah yang disarankan 

Ricouer dalam mengkaji sebuah teks, yaitu explanation dan interpretation. 

Jika langkah pertama dengan mengkaji dimensi statis teks, maka 

                                                           
13

 Merry Choironi, al-Naqd al-Adabī al-„Arabī I, Sejarah Metode Teori Kritik 
Sastra, (Serang:P3M LP2M IAIN SMHB, 2013), h. 128 

14
 Fahmi Salim, Kritik terhadap …, h.150 

15
 Sukron Kamil, Najib Mahfûẓ…, h. 118 
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langkah kedua dilakukan dengan mengkaji dimensi dinamis teks untuk 

mengungkap makna kontekstualnya.  

Analisis puisi Mu’allaqah Zuhair 
1. 

ًْ ؤّمِ ؤوفــى دمىٌت ,لم جىـــّلِم   ِبَدىمــاهت  الذّساج , فاإلاخشّلــــــِم   ؤمــــ
Apakah karena Ummu Aufa, bekas reruntuhan rumah kekasih di 

Haumatudarraj dan Mutasallami tak mau bicara? 

Pada bait ini menerangkan tentang kedatangan Zuhaer ke rumah 

mantan istri yang diceraikannya, Ummu Aufa. Namun yang didapatinya 

hanyalah benda-benda kenangannya bersama mantan istrinya itu. 

Suasana sekitarnya masih seperti dulu ketika ia tinggal bersama istrinya 

di situ. Yang tidak nampak hanyalah sosok Ummu Aufa. Dirasakannya 

seakan-akan semua benda kenangan itu memusuhinya karena telah 

menceraikan Ummu Aufa.  Walau tanpa sapaan sang pemilik rumah, 

Zuhaer tetap memberi salam kepada benda-benda kenangan itu. Di sini 

Zuhaer hendak menyampaikan perasaan terdalamnya terhadap orang 

yang dicintainya dan tengah dirindukannya. Perasaan rindu akan sedikit 

terobati dengan mengingat kembali kenangan bersama orang yang 

dirindukan. Benda-benda dan keadaan sekitar yang tidak berubah akan 

membangkitkan kembali ingatan-ingatan tentangnya. Zuhaer 

melukiskan untuk kita betapa indahnya hari-harinya ketika bersama 

orang yang dicintainya. Mengenang kembali saat-aat bersamanya adalah 

keindahan, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan bersama adalah 

event penting yang tidak sengaja terlupakan. Semua akan membawa 

kerinduan.  

Saat ini banyak cara yang dilakukan seseorang untuk mengingat 

kembali masa lalunya bersama orang yang pernah bersamanya (mantan 

suami/istri), seperti memandangi foto. Corinne Sweet,16 psikologi 

perilaku mengatakan : ―tidaklah mengherankan bahwa hampir setengah 

                                                           
16

 Restika Ayu Prasasty, Ini Alasan Seseorang Sulit Melupakan Mantan Pacar, 
lifestyle.okezone.com., diunduh pada Kamis, 26 Juni 2014 pukul 11:18 WIB. 
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dari kita menyimpan beberapa jenis kenangan-kenangan visual dari 

mantan pasangan. Foto menghasilkan emosi yang kuat karena 

melepaskan kenangan dari keterikatan masa lalu dan waktu.‖ 

 

ْلُاِء  مً فىق  ُحْشُزِم   َجَبّفْش,خلُلى,َل جشي مً ٌّاثً َّ ًَ ِبال ْل  جدمَّ

Lihat kasihku, apa kau tidak melihat di atas permukaan air itu bayang para 

wanita berjalan di atas unta? 

… 

ًَ فى الُعىبان ٌُّلْىن َمْخَىه ِّّ   ووّسْه  الىــاِم اإلاخىــــــ
ٌ
ًّ دلــــ  مِليه

ـــم  بَىْشَن ُبُىـــىًسا واظخْدَشَن بسخشة
َ
ًّ ووادي الشّطِ وْالُذ ِلْلفــ  َفُه

 

Mereka mengendarai unta di atas dataran tinggi. Nampaklah mereka sebagai 

orang kaya 

Sejak fajar mereka berangkat menuju lembah Rass tanpa tersesat, bagaikan 

tangan yang menyuapkan makanan ke dalam mulut tanpa kesalahan 

 

Pada bait di atas Zuhaer masih melihat suasana yang masih 

seperti kala istrinya masih bersamanya di situ. Dari permukaan air 

telaga, Ia dapat menyaksikan para wanita yang duduk di dalam kereta 

yang dikemudikan oleh unta, dengan gaun merah yang sangat 

mencolok. Di pagi buta mereka telah keluar untuk  mengambil air di 

telaga dengan menuruni lembah. Pemandangan seperti ini setiap hari 

dinikmatinya bersama istrinya. Di sini  terkandung pesan bahwa pagi 

hari adalah saatnya kita untuk keluar rumah mencari rejeki. Orang yang 

keluar di pagi hri mencari rejeki tanpa mengenal lelah menempuh 

perjalanan jauh adalah orang-orang yang memiliki derajat sosial yang 

tinggi. Dengan ketekunan dan kesungguhan hati tanpa memandang 

jenis kelamin, semua makhluk di atas muka bumi ini hendaknya bekerja 

untuk dunianya. Niscaya rejeki itu akan diperoleh dan akan 

meninggikan derajat social seseorang. Antitesanya adalah bermalas-
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malasan itu dapat menjerumuskan seseorang dalam kemiskinan dan 

kehinaan. Pemandangan seperti yang disaksikan Zuhaer setiap pagi ini 

banyak kita dapati di kota-kota besar seperti Jakarta,  tentang mereka 

yang berangkat di pagi hari untuk bekerja dengan mengendarai sendiri 

mobil mewahnya atau di antar supir pribadi dan supir kantor. Mereka 

memiliki status ekonomi menengah ke atas, mereka adalah    manajer 

perusahaan,  pejabat pemerintahan,  atau  dosen dan guru, bahkan 

dokter di puskesmas. Ada beberapa faktor yang mendorong mereka  

berangkat sebelum matahari terbit, diantaranya adalah pertama karena 

jarak yang ditempuh cukup jauh dan kedua menghindari kemacetan 

yang akan mengakibatkan keterlambatan masuk kantor (di Jakarta, 

khususnya,  jika berangkat lewat dari pukul 05.30 pagi, maka dipastikan 

anda akan menemui kemacetan di sepanjang perjalanan).  

2.    

ــم  فإْكعْمُذ بالبِذ الزي واف خىله ٍؾ وحَش ٌٌ بىٍى مً كَش  سحـا

ذان ُوِحْذُجمـــــا ُِّ َم الع ّْ ٌٍ مً سخٍُل ومبرٍم   ًمُـــىًا لى  ِلى وّل خا

 
Akupun bersumpah atas nama ka‟bah yang bertawaf di sekelilingnya 2 kabilah, 
Quraisy dan Jurham 

Aku juga bersumpah, sungguh mereka adalah dua orang yang mulia, baik di 

waktu damai ataupun bertikai 

  

Zuhaer tampak memuji 2 suku yaitu Quraisy dan Jurham 

(terutama kepada Haram bin Sinan dan al-Haris bin ‗Auf), karena telah 
mendamaikan pertikaian  antara kaum ‗Abs dan Dzubyan melalui  kata-

kata yang baik serta mengorbankan  hartanya untuk tebusan perang, 

berupa unta-unta bunting sekaligus bersama anak-anak unta. Mereka 

berada dalam kemuliaan.  

… 

ْلَم َواِظّـاً  ٌِ َوْعَلـِم   َوَكْذ ُكْلُخَما ِبْن ُهْذِسِن الّعِ ًَ الَلْى ُشوٍف ِم ّْ ٌٍ َوَم  ِبَما

 ًٍ َلى َخْحِرَمْىِوـ َِ َبْدُخَما ِمْنَها ـْ َ
َزـِم   َفإ

ْ
ُلىٍق َوَمإ ُِ  ًْ ًِ ِفْيَهــا ِم

ًْ ُـَذ ِّ  َب
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ُخَمـا ًْ ِذ َُ ّذٍ  َّ ا َم َُ ْل ُِ ًِ ِفي  ــ
ُْ َُم ٍِ ْعَدِبْذ َه   ِ ٌَ  ًْ ـِم َوَم ٍُ ّْ ٌَ ًَ اإلاَْجِذ  ْجزًاِم

َبَدـْذ  ـْ َ
ـى الُيُلىُم ِباإلِائحَن َفإ ّفِ َّ َغ ِفْيَهــا ِبُمْجـِشِم   ُح ِْ ًْ َل ُمَهــا َم َىّجِ ًُ 

ُمَهـــــا َكـْىٌم ِلَلـْىٍم َغَشاَمــــتً  َىّجِ َنُهْم ِمْلَء ِمْحَجـِم   ًُ ُْ  َوَلـْم َيَهِشٍُلىا َب

 ًْ ْجِشي ِفْيِهُم ِم ًَ َبَذ  ـْ َ
ِجاَلِدُهـْم َفإ ـم   ٌٍ ُمَضهَّ ًْ ِبَفــــا ـى ِم  َمَغــاِهُم َؼخَّ

Kalian berdua telah berkata : Jika kita telah mencapai perdamaian secara luas 

dengan mengeluarkan harta dan kata-kata yang baik, maka kita akan selamat 

Karena perdamaian itulah kalian berdua berada dalam kemuliaan dan jauh dari 

maksiat dan dosa besar 

Kalian berdua telah menjadi mulia dan Semoga kalian berdua senantiasa berada 

dalam kedamaian dan barang siapa yang meinfakkan hartanya bagi kemuliaan, 

maka ia akan memperoleh kemuliaan 

Luka ditebus dengan ratusan unta sehingga mampu menjadi bintang bagi mereka 

yang tidak berdosa 

Kaum yang menjadi bintang karena tebusan bagi kaum yang bertikai, hingga 

tiada lagi pertumpahan darah (aliran darah dari pisau-pisau pemotong onta) 

Sehingga mereka mewariskan beragam harta rampasan perang berupa unta-unta 

bunting beserta anak-anaknya 

 
Pada bait-bait di atas mengandung hikmah tentang keutamaan 

bagi orang-orang yang siap mengorbankan dirinya serta hartanya untuk 

mendamaikan 2 kelompok yang sedang bertikai. Orang ini adalah 

orang yang baik dalam tutur kata, bukan provokator. Ia dihormati dan 

disegani oleh kedua belah pihak yang bertikai. Secara kontekstual, 

banyak sekali terjadi pertikaian dimana-mana, baik antar suku maupun 

antar negara. Baru-baru ini di Negara kita telah pecah kembali konflik 

antara warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi dengan PT Asiatic 

Persada yang merupakan bagian dari Ganda Grup yang memasok 

pedagang minyak sawit yang berbasis di Singapura, Wilmar 
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Internasional. Dikabarkan17 sejak adanya konsesi perkebunan sawit di 

wilayah itu sejak tahun 1990-an, nasib warga SAD menjadi terkatung-

katung karena selalu mengalami penggusuran dan kekerasan. 

Puncaknya pada hari Kamis (6/3/2014) satu orang warga SAD tewas 

dan lima warga lainnya luka-luka akibat diserang oleh sekelompok 

sekuriti PT AP yang dibantu  oknum militer. Tim Terpadu (Timdu) 

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten 

Batanghari yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Batanghari selaku 

pihak yang bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengumpulan 

data, tidak objektif dan tidak akurat dalam pelaksanaan tugasnya 

dengan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional seperti 

memaksakan solusi lahan kemitraan 2000 hektar untuk masyarakat 

SAD yang tergusur, padahal yang diberikan adalah hanyalah lahan 

hidup sementara yang berada di luar lokasi HGU PT. AP. Di samping 

itu pula terjadi pelanggaran kesepakatan oleh perusahaan yang telah 

dimediasi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak mediator 

internasional CAO (Complain Advisor Ombudsman).18  

 Berita di atas telah menggambarkan bagaimana seorang atau 

sekelompok orang yang seharusnya menjadi juru damai, malah 

berpihak kepada salah satu kelompok yang bertikai sehingga pertikaian 

menjadi semakin sengit bahkan menimbulkan korban yang lebih tragis.  

 Pembayaran diat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia, Satinah dari hukuman 

pancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan oleh Satinah adalah 

salah satu kasus yang hampir sama dengan yang pernah dilakukan oleh 

pengorbanan harta berupa unta oleh Haram bin Sinan dan al-Haris bin 

                                                           
17

 Muh. Agung Riyadi (red.), Gresnews: Warga Suku Anak Dalam berdemo di 
Kantor Gubernur Jambi (Sawit Watch),www.gresnews.com, diunduh pada 23 Juni 2014 
pukul 22:23 wib 

18
 Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, 
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‗Auf  dalam mendamaikan pertikaian  antara kaum ‗Abs dan Dzubyan. 
Uang sebesar 7 juta riyal atau setara dengan Rp 21 miliar itu diperoleh 

pemerintah dari sumbangan rakyat Indonesia dan dibantu pengusaha 

Arab Saudi sebesar 500.000 riyal. Inilah kemuliaan yang pernah 

disebut-sebut oleh Zuhaer di masa jahiliyah hingga tiada lagi pertikaian 

apalagi pertumpahan darah.   

3.   

ِلْمُخْم َوُرْكُخـُم  َِ ْنَها ِبا  َوَما الَخـْشُب ِبالَّ َما  َِ ـَى َُ ـِم َوَما  لَخـِذًِث اإلاَُشحَّ  
Perang itu hanyalah sebagaimana yang kalian  ketahui dan telah rasakan, bukan 

sekedar omong kosong 

Pada bait di atas Zuhair melukiskan peperangan dengan beberapa 

bentuk gambaran visual :  

- menuangkan minyak wangi kepada mayat. 

ْبعًا وٌرْبُاَن بّذمـــــاجذاسْهخُ  َِ ْىَشَمْيَؽـــم  ما  ِِ  جفاَهىا ودُكىا بُنهم 
Kalian berdua telah mendamaikan suku Abs dan Dzubyan setelah mereka saling 

menghancurkan dan dalam peperangan sengit 

 Dikisahkan bahwa satu kaum membeli sebotol minyak wangi 

dari seorang wanita yang bernama ‗Aţţârah. Kaum itu lalu melakukan 
aliansi dengan ritual mencelupkan tangan mereka ke dalam minyak 

wangi. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh orang yang 

paling akhir mencelupkan tangannya, sehingga bertebaranlah 

wewangian parfum tersebut. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa 

peperangan itu bagaikan  minyak wangi yang dibeli  untuk membalsemi 

mayat.  

- menyalakan api dan menyulutnya  

َمـتً  ُْ ا َرِم ََ ـُشى َّ ا َجْب ََ ـُشى َّ ا َفَخْمـَشِم   َمَخـى َجْب ََ ُخُمـى ٍْ  َوَجْمـَش ِبَرا َلشَّ

Jika kalian menyalakan apinya ia pun menyala sebagai perbuatan tercela dan 

perang menjadi semakin sengit  jika kalian menyulutnya 

 

Berperang itu bagaikan menyalakan api dan jika kita terlibat di 

dalamnya sama saja kita menyulut apinya hingga menjadi tambah besar.  



Alfaz (Vol.3 No.1 [Januari-Juni] 2015 ISSN: 2339-2882) 

 

[100] 
 

Aksi penembakan yang dilakukan oleh sekelompok  militan Thailand 

(13 Januari 2014) adalah bukti adanya tindakan balasan dari kematian 

tiga kakak beradik dari penganut muslim setempat  usai pulang salat 

berjamaah di masjid setempat. Diberitakan19 empat pria bersenjata yang 

menumpang sepeda motor melepas tembakan secara brutal kearah 

seorang biksu yang sedang mengumpulkan sedekah di distrik Mae Lan, 

Pattani. Sayangnya, tiga warga desa ikut tewas, 6 lainnya luka-luka, 

termasuk seorang polisi yang tengah mengawal biksu tersebut. Tidak 

berhenti sampai di situ, pada  12 Februari 2014 seorang wanita 

penganut Budha lagi-lagi tewas ditembak  pula oleh pria bersenjata dan 

jasadnya dibakar. Sudah tercatat lebih dari 5.900 orang tewas dalam 

serangkaian serangan akibat konflik sectarian di wilayah selatan 

Thailand tersebut. Kematian dan luka telah menimpa warga di sana 

yang tidak bersalah. Peristiwa ini tidak akan berhenti karena api 

peperangan telah disulutkan.  

- menggiling biji gandum bersama kulitnya dan biri-biri bunting 

yang menghasilkan anak kembar 

َحى ِبِشَفاِلَهـا ْشَن الشَّ َِ ـُشُهُىْم  ّْ  َوَجْلَلــــْذ ِهَؽــــافًا ُزمَّ ُجْيَخْج َفُخْدِئـِم   َفَخ

ُهـــْم  َم ُولُّ
َ
ْؼإ

َ
اَن ؤ

َ
ْْ َفَخْفِىـــِم   َفُخْيِخـْج َلُىْم ِغْلمـ اٍد ُزمَّ ُجْشِلـ َِ ْخَمـِش 

َ
 َهإ

Peperanganmu itu bagaikan menggiling biji gandum bersama kulit untuk 

menggumpulkan hasil gilingan dan bagai bir i-biri betina yang bunting kemudian 

menghasilkan anak kembar  

- unta nya kaum Tsamud yang mandul diibaratkan sebagai  

putra-putri yang lahir di masa perang mengandung kesialan   

ُهـــْم َفُخْيِخـْج َلُىْم غِ  َم ُولُّ
َ
ْؼإ

َ
اَن ؤ

َ
ْْ َفَخْفِىـــِم  ْلمـ اٍد ُزمَّ ُجْشِلـ َِ ْخَمـِش 

َ
 َهإ

Maka kalian memperoleh keturunan yang sial semuanya seperti Unta kaum 

Tsamud menyusui di sana lalu melepaskannya 
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 Zuhaer  menggambarkan bahwa peperangan akan 

mengakibatkan penderitaan bagi anak-anak yang lahir di medan 

peperangan. Mereka disusui di sana, akan tetapi mereka lalu kehilangan 

bapak dan ibunya yang tewas di sana.   

ًُ َلْمَمـِم   adalah sosok (Huşain bin Ðamḏam) ُخَفْحُن ْب

pendendam yang tidak setuju dan mengkhianati perjanjian damai antara  

‗Abs dan Žubyân karena terbunuhnya saudaranya Ward Hâbis Harm 
bin Ðamḏam. Dia membunuh orang yang dituduhya sebagai 

pembunuh saudaranya itu lalu ia menuntut pembayaran denda sebesar 

1000 ekor kuda yang telah berkendali. Ia berani menghadapi apapun, ia 

bagai singa yang bulunya tidak akan tertembus pedang, ia akan 

membalas orang-orang yang berbuat zalim. 

Jika kita tilik di masa sekarang, sosok  Huşain bin Ðamḏam yang 

menuntut keadilan dengan sifat pemberaninya, maka akan kita temui 

banyak di negara atau daerah konflik. Maka  sejarah panjang bangsa 

Moro, Filipina Selatan, adalah sejarah panjang konflik. Sejak abad 14, 

mereka ingin berdiri sebagai bangsa mandiri. Beberapa kali perjanjian 

damai dibuat dengan pemerintah Filipina beberapa kali pula 

pertempuran meletus, misalnya yang terjadi di Zamboanga pada 9 

Spetember 2013 yang menewaskan 6 orang dan ratusan orang 

disandera oleh Front Nasional Pembebasan Moro (MNLF). Tindakan 

ini hanya berselang beberapa jam sebelum juru runding pemerintah 

Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), salah satu faksi 

perlawanan bangsa Moro, melanjutkan negosiasi damai di Kuala 

Lumpur, Malaysia. Perundingan itu sejatinya diharapkan bisa 

mengakhiri konflik menahun di Filipina Selatan tersebut. MNLF dan 

pemerintah Filipina telah menandatangani perjanjian damai pada 1996. 

Namun ratusan pejuang MNLF masih mengangkat senjata mereka dan 

menimbulkan perpecahan serta mengancam proses perdamaian. 

MNLF juga marah karena tidak dilibatkan dalam perundingan 

perjanjian perdamaian yang tengah dilakukan antara pemerintah 
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Filipina bersama kelompok pemberontak lain, Front Pembebasan 

Islam Moro (IMLF). Kini, kelompok pemberontak Muslim 

Filipina, Moro Islamic Liberation Front (MILF) akhirnya 

menandatangani perjanjian dengan pemerintah, Kamis 

(27/3/2014). Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ikut menghadiri 

penanda tanganan perjanjian ini, menandai peran fasilitator negaranya 

dalam proses negosiasi yang rumit itu. Comprehensive Agreement on 

Bangsamoro (CAB) sudah ditanda tangani dan  akan dilaksanakan oleh 

Presiden Benigno Aquino setelah Kongres meloloskan ―hukum dasar‖ 
pembentukan wilayah otonomi sebelum bisa diimplementasikan. Ini 

merupakan titik terang bagi kedua belah pihak, walaupun perbedaan 

pendapat atas perjanjian damai ini mungkin datang dari kelompok 

bersenjata lain di luar MILF, seperti kelompok Abu Sayyaf dan 

Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, kelompok pecahan MILF.20  

5.  

َىْلَىـهُ  ًَ ا  ًَ ْظـَبـــاَب اإلاََىا
َ
اَب ؤ ََ  ًْ ـم  َوَم َمـــاِء ِبُعلَّ ْظـَباَب العَّ

َ
ْشَق ؤ ًَ  َوِبْن 

Barang siapa yang takut kepada sebab-sebab kematian, maka ia akan 

menemuinya biarpun memanjat tali langit dengan tangga 

ا ًَ  bermakna kematian. Zuhair berujar bahwa kematian itu اإلاََىا

memukul dalam gelap, maka siapa yang kena pukulannya ia akan 

celaka. Zuhaer menggunakan kata plural di sini, yaitu kematian-

kematian. Bagaikan sosok-sosok yang bertugas menangkap siapa saja 

yang ia kehendaki. Zuhaer juga meyakinkan kita bahwa kematian pasti 

akan kita temui, walaupun kita memanjat tali langit.  

Prinsip tentang kematian pasti datang ini dianut oleh semua 

agama di muka bumi ini. Semua manusia yang beragama pasti meyakini 

tentang adanya kematian dan kematian datang tiba-tiba. Sebagaimana di 

dalam agama Islam (al-Ahzab : 16 dan al-ankabut:57) Tidak ada 
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seorangpun yang bisa menjamin bahwa ia akan tetap hidup sepanjang 

masa, walaupun lembaga asuransi kesehatan.  

Secara definitif asuransi kesehatan adalah : The payment for the 

excepted costs of group resulting from medical utilization on the excepted expense 

incurred by the group. The payment can be based on community of experience rating. 

Jadi, manfaat asuransi sebenarnya adalah merubah peristiwa tidak pasti 

menjadi pasti dan terencana. Di sini bermakna bahwa dalam asuransi 

kesehatan, orang-orang yang berperilaku penghindar resiko akan 

memperoleh kepuasan yang relatif lebih tinggi karena merasa 

terlindungi. Ketidak pastian tentang kebutuhan pemeliharaan dan 

pelayanan kesehatan; mengenai waktu, tempat, besarnya biaya, urgensi 

pelayanan dan sebagainya merupakan ciri khusus dari lembaga asuransi 

kesehatan yang disebut Urcentainty (ketidakpastian). Hal ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebenarnya 

tidak pasti waktu, tempat, dan besarnya biaya. Jika kebutuhan 

pelayanan kesehatan saja tidak pasti sifatnya, apalagi kematian.  

 Peristiwa-peristiwa mengenaskan sehingga berujung kepada 

kematian banyak sekali kita temui di berbagai media, bahkan dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Baru-baru ini tetangga dekat saya meninggal 

dunia. Istrinya bercerita kronologis kewafatan suaminya sebagaimana 

dikatakannya kepada kami : 

Pada Sabtu lalu Bapak terjatuh di kamar mandi, lalu mengalami stroke 

ringan dan dibawa berobat ke rumah sakit A. Setelah di rawat inap beberapa 

hari dan dipastikan sudah mulai pulih, Bapak minta dibawa pulang. Sesampai di 

rumah ternyata Bapak –yang punya penyakit riwayat serangan jantung- terlihat 

lebih lemah hingga beberapa hari kemudian kembali dilarikan ke rumah sakit A 

karena terasa sesak jantungnya. Di sana Bapak tidak mendapatkan pelayanan 

yang memuaskan sehingga Kami membawanya ke rumah sakit B tempat Bapak 

biasa check up jantung setiap bulannya. Di rumah sakit B  Bapak dirawat oleh 

Dokter jantung pribadinya di ruang khusus. Semakin hari keadaan Bapak 

menjadi semakin memburuk dan mendekati titik kritis. Kami dilarang menemui 

Bapak karena dirawat secara intensif oleh Dokter dan perawatnya. Malam itu 
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Bapak menjadi sangat kritis dan lewat kaca kami hanya bisa berdoa sambil 

memandangi Dokter dan perawatnya sedang berusaha memompa dada Bapak 

terus menerus. Saya dan anak-anak menjadi gelisah dan bingung karena tidak 

dapat melakukan apa-apa untuk menolong Bapak. Akhirnya dengan segenap 

keberanian saya memohon untuk berbicara dengan sang Dokter dan saya katakan 

: “Dok, saya dan anak-anak tidak tega melihat Bapak digituin (di pompa terus 

menerus dengan ditekan-tekan dadanya dengan alat  medis pemompa jantung), 

kami minta diizinkan untuk masuk dan mendampingi beliau. Mungkin sudah 

saatnya beliau dipanggil. Biarlah kami semua mendoakan beliau dan mengiringi 

kepergian beliau dengan menuntunnya untuk mengucap syahadat dan sebagainya” 
. Permintaan kami dikabulkan, tidak lama setelah kami mendampingi Bapak, 

barulah Bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Kami melepasnya dengan 

ikhlas.” 

Apa yang telah dilakukan oleh pelayan kesehatan seperti Dokter 

dan para perawat di atas adalah upaya yang bertujuan untuk 

memulihkan keadaan pasien, bahkan bisa mengarah kepada melawan 

kematian jika ternyata pasien ternyata sedang menghadapi sakaratul 

maut. Sekeras apapun upaya dokter, namun jika kematian itu sudah 

datang maka datanglah. Prinsip kematian inilah yang dipegang oleh 

Zuhaer di dalam baitnya di atas.  

7.   

ـُؾ  ِّ ٌَ  ًْ اِة َوَم َُ َف الَخ ُْ ِم   َظِئْمـُذ َجَياِل
َ
ْعـإ ٌَ  ًَ ا َل

َ
بــ
َ
ًَ َخـْىاًل ال ؤ  َزَمـــاِهُـ

Aku bosan dengan beban hidup. Barang siapa yang hidup selama 80 tahun pasti 

merasa bosan 

 Pada bait ini Zuhaer ingin menunjukkan bahwa ia sudah tua. Ia 

sudah kenyang dengan asam garam kehidupan. Secara psikologis, usia 

lanjut ini dirasakan sebagai masa dimana ia sudah tidak  lagi memiliki  

fisik yang kuat, sudah tidak produktif lagi. Menurunnya kekuatan fisik 

dan aktifitas membuat usia lanjut ini lebih cenderung kepada kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan, termasuk membantu generasi muda dan 

meningkatnya aktifitas keagamaan. Hal ini nampak pada bait-bait 
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berikutnya yang mengandung nasehat-nasehat untuk kaum muda. Ia 

bahkan menyebutkan juga perbedaan antara kaum tua ( ِخ ُْ ـ  dan ( الؽَّ

kaum muda (الفتى) dalam hal kecerobohan tindakan. Menurutnya, jika 

seseorang yang  lanjut usia lemah akalnya maka ia tidak memiliki pula 

kesabaran. Hal ini berbeda dengan pemuda, jika mereka bodoh 

biasanya dia memiliki kesabaran. Artinya, seorang yang sudah tua itu 

sudah tidak memiliki waktu lagi untuk membenahi diri. Berbeda 

dengan para pemuda yang masih punya banyak kesempatan untuk 

memperbaiki dan belajar lebih banyak.  

 

 

F. Penutup 

Puisi Mu‘allaqah Zuhaer bin Abi Sulma yang eksis di era Jahiliyah 

penuh dengan pelajaran dan hikmah yang tetap mengandung urgensi 

untuk dipelajari, dikaji, dan diamalkan sepanjang masa.  

Ada filosofi tentang kenangan, keluar rumah di pagi hari untuk 

bekerja, juru damai, penderitaan akibat perang,  penuntut keadilan, 

kematian, dan manula (manusia lanjut usia) di dalam puisi Mu‘allaqah 
Zuhaer bin Abi Sulma. 
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