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  �لمة الشكر

  �سم هللا الرحمن الرحيم

  م،والصالة والسالم ع�� رسولھ الكر� ا��مد � رب العرش العظيم، 

وع�� آلھ وأ��ابھ الذين بذلوا أنفس�م وأموال�م مخلص�ن   ،سيدنا وموالنا محمد

  لوجھ الكر�م.

�ا �وتقدم   لقد تمت كتابة �ذه الرسالة ��داية هللا وتوفيقھ سبحانھ و�عا��.

إ�� قسم اللغة العر�ية وأد��ا ب�لية اآلدب والعلوم اإل�سانية بجامعة الرانري 

اإلسالمية ا���ومية كمادة من مواد الدراسة املقررة ع�� الطلبة ل��صول ع�� 

وقد اختارت االستقبال األد�ي دراسة   . �� اللغة العر�ية وأد��ا S.Hum ش�ادة 

خاصة  ةتحليلية وصفية كموضوع ل�ذه الرسالة ع��� أن ي�ون نافعا للباحث

  وللقارئ عامة.

شرف�ن الكر�م�ن �ما املع��  شكر متتقد  و�� �ذه الفرصة السعيدة،

ين قد لذلردي املاجست�� ااسومواألستاذ نور خالص املاجست�� الدكتور  األستاذ 

شراف الباحثة �� كتابة �ذه الرسالة وتكميل�ا من إوقا��ما وأف�ار�ما �� نفقا أأ

وا مل�ميع األساتذة الكرام الذين قد عر العميق �كوأيضا الش  البداية ح�� ال��اية.

  إرشادا حسنا. ارشدو�أبمختلف العلوم و  ا�و�الباحثة وزود

الباحثة الشكر إ�� أصدقاء املكرم�ن الذين ساعدوا الباحثة  توتقدم

ودعم�م  ا��بو��ن ع�� دعا��م اوأسرا�� اخاصة لوالد�� قدمتھأحسن املساعدة،  و 

يجز��م أحسن الثواب �� الدنيا  تمام �ذه الرسالة لعل هللاإمعنو�ا �ان أم ماديا �� 

  خرة. اآل و 
 



 ب
 

وهللا   نافعة للباحثة خاصة وللقارئ عامة. �ذه الرسالة وأخ��ا ع��� هللا أن يجعل

ال حول وال قوة إال و �عم املو�� و�عم النص��  ، م الطر�ق، حس�نا هللا و�عم الوكيلموفق إ�� أقو 

  با� الع�� العظيم وا��مد � رب العامل�ن.

 

أ�شيھ ابند –دار السالم   
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  تجر�د

  نايا: خ��ض      سماال 

  ١٦٠٥٠٢٠٠٢:     رقيم القيد

  ب والعلوم اإل�سانية / قسم اللغة العر�ية وأد��اا: �لية اآلد    �لية / قسم

  م٢٠٢٠من يوليو  ٢٨:     تار�خ املناقشة

  : االستقبال األد�ي �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس    موضوع

  صفحة ٤٤:     ��م الرسالة

  نور خالص املاجست��: الدكتور     املشرف األول 

  ردي املاجست��ا: سوم  املشر�ف الثا�ي

     

وأما  موضوع �ذه الرسالة " االستقبال األد�ي �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس". 

��  راءالق لدى ةم األدبياملش�لة ال�� بحث��ا الباحثة �� �ذه الرسالة ف�� ما �� القي

ن�� الذي استخدمتھ امل أماو   � شعر ا��مر�ات أل�ي نواس . استقبال أد�ي �

احثة التحلي�� حيث أن تقوم البالوصفي  من�� البحث فالباحثة ل�ذا البحث 

ومن النتائج ال�� وجد�ا الباحثة �عد أن قامت  بتحليل أد�ي عند إ�سر.  

باالستقبال األد�ي عند النقاد لنظر�ة إ�سر �� أن شو�� ضيف و�و ينقض �� مب�� 

خلفية شر�ھ ن الشعر، ثم عباس محمود العقاد �� الشعر، وطھ حس�ن �� مضمو 

  وشعره ا��مر�ات.
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  الباب األول 

  مقدمة

  خلفية البحث  .أ

بت�ار، و�ذا ألن األعمال األدبية من اال تار�خ األدب دائما �� التوتر ب�ن التقليد و 

ناحيت�ن، ففي الناحية ترتبط بنظام أد�ي و�تمتع املؤلف بحر�ة التعب�� لتغي�� 

نصوص األدبية ظا�رة �� نتائج ال�� ال مع�� ف��ا وال حياة ال اإلتفاقية ناحية أخرى.  و

من �ذا �لھ، ظ�رت نظر�ة القارئ املوجھ،  ل�ا  دون استقبال القارئ أو املفسر ع��ا. 

فاالستقباالت األدبية مخصصة القراء إلعطاء مع��   و�� نظر�ة استقبال أد�ي.

واألعمال األدبية  عل��ا. باالستجابة ؤو��ا، ح�� يتمكنوا لألعمال األدبية ال�� يقر 

  .متنوعة واحد م��ا الش��� من البداية ح�� اآلن و�و الشعر

الشعر �� العصر ا��ا��� نما وتطور بحوا�� مائة  ولقد حدد املؤخرون أن

وخمس�ن إ�� مائت�ن من األعوام. والشعر ا��ا��� �و العمدة التار�خية األول �� 

حياة العرب تصو�را مباشرا، وتنعدم فيھ مظا�ر النظام اإلجتما��  القيم تصو�ر 

و�و الباب الفذ من   قب��، يالذي تتم�� بھ حياة األمم املتحضرة، ونظام حيا��م بدا�

 .١حياة أمة فذة

وحينما جاء اإلسالم �ان الشعر أعظم فنون العرب وأعال�ا م�انة من األعمال 

و�ع�� فيھ عن حياة العرب،  و�عكس صورة مع�ش��م وأفراح�م األدبية اآلخرى، 

____________ 

ص،  ه)  ١٤٢٢(دار البيان : للطبع و ال�شر و التور�ع ،  األدب العر�ي �� عصر ا��ا�ليةمصطفى محمد السيو�� ،  ١

٣٤ 

١  



٢ 
  

 
 

و�� ف��ة العباسية،  لم يمر الشعر   .٢عا�ي الصادقةاملغراض املتنوعة و األ وأتراح�م ب

بتغي��ات جذر�ة،  بقي الوضع كما �ان من قبل،  لكن منذ منتصف القرن الثامن 

��ديدة للمجتمع وطر�قة امليالدي،  �ان موضوع الفكرة أك�� تكيفا مع األذواق ا

و�ان نطاقھ أك�� وقفا لتقدم   ، عا�ر را س�تطور الشعر تطو   حيا��م.  ففي �ذا العصر،

ا��ضارات والتغي��ات �� جو ال��راو�ة،  ب�نما �انت الصورة أك�� حياة فاخرة 

  وحدائق وأماكن ترف��ية وخمرا.

ع�� تار�خ�م الطو�ل لم �عرف ا��ياة األدبية والعلمية عند العرب معرفة تامة 

كما عرفت �� صدر الدولة العباسية.  ف�انت ف��ا ألوان متنوعة من التفك�� واملعارف 

والعلوم فنمت العقول ، و��ذبت املدارك.  و�� �ذا العصر اختلطت الثقافة والفنون 

بالثقافة األجن�ية ا��تلفة من فارسية و�ونانية، فا�سعت  يةمن الثقافة العر�

�ذه ا��ياة العلمية �� ا��ياة و�عددت ألوان ثقاف��م.  وقد أثرت معارف�م ، 

را اأشعشرب ا��مر مجتمع��م ح�� نظم الشعراء ف،  �جتماعية  ع�� جميع النوا�اال 

  .٣عنھ

و�ان نطاق ا��مر ل�س جديدا،  لقد أ�شأه  امرو الق�س و طرفة بن العبد و��� 

ا��مر موضوعا خاصا،  منھ  عصر العبا��� �انالعصر ا��ا���،  لكن �� المنذ 

وأيضا أستاذ فن  ، و�و أحد األدباء ��  �ذا العصر ا��مر�ات ال�� أ�شأ��ا أبو نواس

الذي كرس حياتھ �امال  ، شعر العر�ي من حيث الكمية أو الكيفيةالا��مر�ة �� 

____________ 

 ٨(دار البيان : مصر) ص،  ، نصوص أدبية من العصر�ن اإلسالمي و األموي نادية حسن ا��ندي  ٢

 ١٤١٩ –م  ١٩٩٩جامعة األز�ر : القا�رة ،  أصولھ ومنا��ھ، النقد األد�ي عند العربطھ عبد الرحيم ع�� ال�� ،  ٣

 ٦٦ص  �ـ، 

  



٣ 
  

 
 

�شرب ا��مر،  و�ان مصدر إل�امھ �� صناعة الشعر �و شرب ا��مر،  فال ��ب أنھ 

 ،عن ا��مر،  ثم أ�شد شعره عالنيا دون أي ��ل أو خوف من العقاب رااأشع أ�شأ

  تعاليم اإلسالمية. البناء ع�� 

فاسقا، ماجنا،  ، ٤ولقد أجمع أك�� من الذين كتبوا عن أ�ي نواس أنھ �ان خليعا 

والكفر واالبذال وأسرف �� سرد القصص عن فجوره و�باحيتھ ، ٥قةيوا��موه بالزند

  .��٦ص�تھ األسطورة �� أدبنا العر�ي وشذوذه، ح�� �انت

استقبال أد�ي �� شعر ا��مر�ات  ببحثبناء ع�� �ذه ا��لفية، ��تم الباحثة 

شعبية ب�ن ك�� األرت الباحثة �ذا الشعر ألنھ من الشعر األ�ي نواس.  فاخت

.  ولقد رغبت الباحثة �� معرفة أعمق حول كيفية استقبال املؤرخ�ن ونقاد ن�العباسي

  تعاليم اإلسالمية.الللشعر الذي يحيد عن األدب 

  

 

 

____________ 

امرأة خليعة �� عبد الغ�� أبو العزم،  –جمن خلعاء ، خليعات.  ولد خليع : فاسد ، م��تك يأ�ي بأعمال غ�� خلقية  ٤

  م ٢٠١١يونيوا  ١٤،  م��م الغ��
يات الثنو�ة الفارسية، و�ان أم���م �عتنقون املانو�ة زنديقة �� حركة دي�ية سياسية، ابت�� أ��ا��ا �عث الدن ٥

خاصة، و�ان أ�ل اإلباحة م��م يتأثرون املزكية أيضا، و�ان زنادقة مخادع ع�ن أذكياء، ود�اة خبثاء، ف�س��وا باإلسالم، وأسروا 

، (لندى : الزنديقة قديما وحديثا زنادقة األدب والفكر قراءة �� تار�خالكفر، و�ان رؤساؤ�م من موا�� الفرس، �� �ا�ي السبا��، 

  ٧م) ص ١٩٩٩مزكزاملقر�زي للدراسة التارخية ، الطبعة األو�� ، 
(جامعة بكر بلقايد) سنة  ثورة أ�ي نواس ع�� مقدمة الطللية �� العر�ي القديم�اشيم إسم�ان �� أحالم الزعيم ،  ٦

 ٣٠، ص  ٢٠١٧ – ٢٠١٦

  



٤ 
  

 
 

  

  مش�لة البحث  .ب

أما مش�لة البحث ال�� تحاول الباحثة توضيح�ا �� الرسالة ف�� ما�� القيم 

  �� استقبال أد�ي �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس؟لدى القراء  ةاألدبي

  

  أغراض البحث  .ج

عرفة القيم  م ��ذا البحث إ�� تحقيق الرسالة ف� أما أغراض البحث ال�� �س��

  .�� استقبال أد�ي  �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواسلدى القراء  ةاألدبي

  

  معا�ي املصط��ات  .د

  �� �ذا املوضوع توجد أر�عة مصط��ات  تحتاج إ�� شرح  و��:

ستدبار.  واستقبل ال���ء وقابلھ : حاذه بوج�ھ.  وأفعل االستقبال : ضد اال   .١

  ٧لك من ذي قبل أي فيما �ستقبل ذلك من ذي قبل أي فينا أستقبل.  وأفعل

األد�ي : امل�سوب إ�� األدب،  يقال : قيمة أدبية :  تقدير معنوي غ�� مادي،  . ٢

  .٨ومنھ : مركز أج��،  و��اعة أجبية،  وكسب أج��،  وموت أد�ي

ة القراء إلعطاء مع�� لألعمال األدبي تخصيص واملراد بالستقبال األد�ي �نا �و

  .٩عل��ا االستجابةب كنوا ال�� يقرؤو��ا،  ح�� يتم

____________ 

  ٢٢٨(دار ا��ديث : القا�رة،ا��زء السا�ع) ص ،  ، لسان العربابن منظور  ةاإلمام العالم ٧
  ٢٢٨ص ، ، نفس املرجع، ابن منظور  ةاإلمام العالم ٨



٥ 
  

 
 

الشعر : الشعر من الفنون ا��ميلة ال�� �سم��ا العرب األدب الرفيعة،  و��  .٣

ا��فر والرسم واملوسيقى والشعر،  ومرجع�ا إ�� تصو�ر جمال الطبيعة،  

فا��فر�صور�ا بارزة.  والرسم يصور�ا باألش�ال وا��طوط، وااللوان،  

��ابنا ��ا وارتياحنا إل��ا باأللفاظ...ف�و والشعر يصور�ا با��يال و�ع�� عن إ

  .١٠لغة النفس أو �و صور ظا�رة ��قائق غ�� ظا�رة

والشعرعند اإلمام البارودي �و ملعة خيالية يتألف وميض�ا �� سماواة الفكر 

  فتبعث أسع��ا إ�� ��يفة القلب فيفيض بألأل�ا نورا يتصل خيطھ بأسلة 

  .١١ي�ب�� ��ا ا��الك و��تدي  بدليل�ا السالطاللسان فتنفث بألوان من ا��كمة 

: ما أسكر من عص�� العنب أل��ا خامرت العقل ،  ي ا��مر�ات : جمن ا��مر 

وقال أبو حنيفة : وقد ت�ون ا��مر من ا��بوب فجعل ا��مر من ا��بوب، 

قال ابن سيده : وأظنھ تم��ا منھ ألن ا��قيقة ا��مر إنما �� العنب دون 

عراف �� ا��مر التأن�ث،  والعرب �س�� العنب خمرا، قال: و سائر األشياء واأل 

 .١٢أظن ذلك ل�و��ا منھ

 

 

 

                                                                                                                                                                      
9 Muhammad Rokib, Resepsi Sastra Dalam Pemikiran Hans Robert Jausz dan Wolfgang Iser : 

Universitas Negeri Surabaya. Hal, 631. 

  ٥٢(دار الفكر : القا�رة ، ا��لد األول) ص،  العر�ية، تار�خ اداب اللغة جر�� ز�دان  ١٠

  ٢٠٧م ) ص،  ١٤١٢( ا��يل : ب��وت، ا��زء األول،  األدب العر�ي ا��ديث و مدارسھم ا��فا�� ، عمحمد عبد املن ١١

  ٢١٦ه) ص ،  ١٤٢٣(ا��لد الثالث   ، املرجع السابقابن منظور  ةمام العالماإل  ١٢
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  الدراسات السابقة  .ه

استقبال أد�ي �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس لم  أما الدراسات السابقة عن

يبحث أحد،  ولكن �عض�م بحثوا عن نظر�ة استقبال أد�ي،  و األخرون بحثوا عن أ�ي 

  نواس،  وم��م كما ي��:  

 ١٣)�٢٠١٧عمة الرافعة ( .١

ع��اف أل�ي رفة االستقبال األد�ي بنص شعر اال الرسالة ملع �ذه �دفت

ومعرفة تأث��ه ع�� القارءات �� مع�د دار   )Iserنواس ع�� نظر�ة إ�سر ( 

ن�� البحث الذي مالمية تولونج أجونج.  فسا��كمة ا��ديث ل��بية اإل 

من�� الدراسة امليدانية.  ومن النتائج ال�� حصلت عل��ا استخدمت ف��ا 

الباحثة �� : االستقبال األد�ي عند القارئات �� �ذ البحث من ج�ة املع��،  

ة وا��يال.   وقدتأثرت  �ذا الشعر ع�� القارئ �� األسلوب،  العاطف

 العقيدة الدي�ية،  والعبودية واملعاملة،  واألعمال اليومية.

 ١٤)٢٠١٦أردي فوترى ( .٢

الرسالة ملعرفة االستقبال األد�ي �� �عليم القران،  فاملن��  �ذه �دف

البحث الذي استخدمھ الباحث �و املن�� الوصفي التحلي�� واملن�� 

____________ 

�� مع�د دار ا��كمة ا��ديث (تحليل القارئ  األد�ي �� شعر اإلع��اف أل�ي نواساالستقبال �عمة الرافعة،  ١٣

  ٢٠١٧: جامعة موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق ،  المية تولونج أجونج)سل��بية اإل 

14 Ardi Putri,  Resepsi Al- Qur’an Dalam Pembelajaran Al- Qur’an (Studi Perbandingan Pada 

Pembelajaran Al-Qur’an Online dan Pembelajaran Al- Qur’an di TPA (Taman Pendidikan Al- Qur’an)Al- 

MuhtadinPerum Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta): Universitas Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016. 
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نية.  ومن النتائج ال�� وجدت الباحثة ف��ا و�� : استخدام الباحث امليدا

للكشف عن حفالت استقبال القران  Iserنظر�ة استقبال أد�ي إل�سر 

املوجودة �� كال النموذج�ن التعليم�ن �� القران.  باستخدام �ذه النظر�ة،  

سوف يطرح مف�وم القارئ الضم�� الذي سيعرف �عد مراجعة اإلجراءات 

  نصيحة واإلجراءات املنظمة للمستخدم�ن أو الطالب.ال

  ١٥)٢٠٠٩مسرا�ي ( .٣

الرسالة ملعرفة عن أ�ي نواس وخمر�اتھ من الناحية  �ذه �دف

السمييولوجية. فاملن�� البحث الذي استخدم �� �ذه الرسالة �و من�� 

التحلي�� السمييولو��. ومن النتائج ال�� حصل عل��ا الباحث : عرف 

الباحث قصة ا��مر ال�� ح�ي �� شعر أ�ي نواس قصة �املة بداية من 

  � حانات ا��مر.جميعة ا��ان و��اية إ�

 ١٦)٢٠١١يوسف �ادي بور ( .٤

ختالف ب�ن ا��مر�ات أ�ي ليبحث عن ج�ة ال�شابھ واال  املقالة  �ذه�دف 

  .من قبلھ، وللوضوح تأث���ا ع�� من �عده إما من األلفاظ أو املعا�ينواس 

 ١٧)٢٠١٦ع�� كر�م عيدان ( .٥

____________ 

  �ـ)  ١٤٣٠م /  ٢٠٠٩(جامعة شر�ف �داية هللا اإلسالمية ا���ومية : جاكرتا،  رمز ا��مر �� شعر أ�ي نواسمسرا�ي،  ١٥

ن�سان  ١٧(جامعة آزاد اإلسالمية �� الكرج ، األحد  خمر�ات أ�ي نواس دراسة �� املضمون يوسف �ادي بور ،  ١٦

  )٢٠١١(أر�ل)، 
س�نصر�ة : جم�ر�ة العراق ، امل(جامعة خمر�ات أ�ي نواس دراسة �� ضوء علم اللغة الن��� ع�� كر�م عيدان ،  ١٧

  �ـ) ١٤٣٧م /  ٢٠١٦



٨ 
  

 
 

ن�� البحث الذي مفا��مر�ات، بأشعر ��تموا العلماء لالرسالة  �ذه �دف

استخدم �� �ذه الرسالة �و من�� علم اللغة الن���. ومن النتائج ال�� 

حصل عل��ا الباحث : ز�ادة معرفة الباحث ع�� صياعة ال��اكب �� شعائر 

  ا��مر�ات، والف�م ع�� معاي��ا وأغرض�ا.

 ١٨)٢٠١٨كمال عبد ال�ادي إبرا�يم ( .٦

الرسالة للمقارنة ع�� ا��صائص الفنية من خمر�ات أ�ي نواس  �ذه �دف

وخمر�ات شاتا كشنا، و�يضاح ب�ن النص�ن من ج�ة ال�شابھ واإلختالف ، 

ومعرفة ع�� الثقافة الشعر�ة ال�وساو�ة مع الثقافة الشعر�ة العر�ية. 

فاملن�� البحث الذي استخدم �� �ذه الرسالة �و دراسة املقارنة من حيث 

غة واملضمون،  والثقافة والعادات والتقاليد ب�ن أبناء قبيلة �وسا الصيا

  و�خو��م من العرب.

  ١٩)٢٠٠٣ع���� عبد الشا�� إبرا�يم املصري ( .٧

نواس �� أنظار الدارس�ن العرب  يملعرفة أ� �ذه األطروحة ت�دف

ن�� البحث الذي استخدم ف��ا من�� تضافر املعارف الت�امل ما��دث�ن.  ف

ن�� الوصف التحلي�� من ج�ة أخرى. ومن النتائج البحث مو  من ج�ة، 

ا��ديثة املتعلقة بأ�ي نواس و�يان معرفة ال�� حصل عل��ا الباحث �� : 

 مقدرة املنا�� النقدية ع�� مقار�ة شعر أ�ي نواس.و قيم��ا العلمية. 

____________ 

  �ـ) ١٤٤٠م /  ٢٠١٨(جامعة والية كدونا،  خمر�ات أ�ي نواس وخمر�ات شاتا كشناكمال عبد ال�ادي إبرا�يم ،  ١٨
(�لية الدراسات العليا: ا��امعة  اس �� أنظار الدارس�ن العرب ا��دث�ن، أبو نو ع���� عبد الشا�� إبرا�يم املصري  ١٩

  )٢٠٠٣األردنية ،
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 ٢٠)٢٠٠٦عمر بن ا��طاب ادم ( .٨

ن مول ألالعباسي رالعصاي لمجتمع فورة اص�ذه األطروحة ملعرفة  ت�دف

ث الذي استخدمھ ف��ا و�و �ع�� لبحن�� ااملواس.  فأما بي نأر شعل خال

 و�� :و�انت النتائج ال�� حصلت عليھ الباحث لتكاملي.  العلمي املن�� ا

يره ثــأتو  ر أ�ي نواس.عــشل الــخــن ماألول ي ــلعباساع ــلمجتمــورة  اصمعرفة 

  ك.لذلسیاسیة في ت  وااــبالثقاف

 ٢١)٢٠١١يوسف �ادي يورى نزمي ( .٩

،  فأما من�� في مبني خمريات أبي نواس�دف �ذا املقال ملعرفة النقد 

البحث الذي استخدمھ الباحث فيھ و�و املن�� الوصفي التحلي��.  

الشعر الخمري من حيث الشكل والنتائج ال�� حصلت عل��ا الباحثة و�� : 

خمريات أبي ختالفات فيھ ب�ن إ�� ع�د أ�ي نواس للمعرفة اإل من الجاھلية 

من ناحية األلفاظ والصور والتشبيهات دون النظر �عده نواس وما أتى 

 واملعا�ي.إلى األغراض 

 ٢٢محمد خليل الذاليلة . ١٠

____________ 

یا: ـلـلعت ااـسـدرالالیة ــ(ك واسبي نر اشعل خالن مول ألالعباسي رالعصالمجتمع في ورة اصعمر بن ا��طاب ادم،  ٢٠

  )٢٠٠٧، المیةـالسن ااـمام درعة ـجام
(عضو ھيئة التدريس بجامعة آزاد  في مبني خمريات أبي نواسدراسة نقدية يوسف �ادي يورى نزمي،  ٢١

  )٢٠١١، اإلسالمية

  األر�ان) -(ا��امعة ال�اشمية : الزرقاء  جدلية أ�ي نواس وعلماءمحمد خليل الذاليلة،  ٢٢
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�دف �ذه الرسالة ملعرفة جدلية أ�ي نواس وعلماء،  فاملن�� البحث الذي 

استخدم الباحث و�و املن�� العل�� الت�ام��.  وأما النتائج ال�� حصلت 

ا��ر�ات و  ا��ياة األدبية �� ت�و�ن أ�ي نواسمعرفة عليھ الباحث و�� : 

سادس أبو نواس �� نظر علماء القرن ا��امس والو التجديدية ملن قبلھ 

 والسا�ع ال��ري 

 ٢٣)٢٠١١( م. م ش�اء جاسم خض�� . ١١

ن�� امل�دف �ذه الرسالة ملعرفة ثنائيات امل�ان �� شعر أ�ي نواس،  فأما 

البحث الذي استخدمھ الباحث  و�و دراسة تحليلية،  وأما النتائج ال�� 

حصل عل��ا الباحث و�� :  ثنائية امل�ان الطل�� واللال�� وا��يف وامل�ان 

 املقدس وا��مري وا��ضري. 

ولعل�ا �ساعد الباحثة ��  ،لقد تم العرض ��يع الدراسات السابقة مسبقا

أ�ي نواس وشعره ا��مر�ات، ثم إ�� نظر�ة إ�سر ��  اةا إ�� حيكتابة رسال��ا نظر 

االستقبال األد�ي.  وأما البحث الذي س�بحثھ الباحثة فيخالف تماما بالدراسات 

ألن شعر ا��مر�ات أل�ي نواس ستحللھ  الباحثة نظر�ة  ،السابقة املعروضة قبل�ا

 لسابقة.ولم �عمل أية دراسات من الدراسات ا  االستقبال األد�ي عند إ�سر،

 

 

 

 

____________ 

  ) ٢٠١١(�لية ال��بية : ا��امعة مس�نصر�ة ، ثنائيات امل�ان �� شعر أ�ي نواسم. م ش�اء جاسم خض��،  ٢٣
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  من�� البحث  .و 

أما من�� البحث الذي استخدمت الباحثة ل�ذا البحث ف�و من�� البحث 

بتحليل استقبال أد�ي عند إ�سر �� شعر ا��مر�ات إ��ا تقوم حيث التحلي�� الوصفي 

�عتمد ع�� طر�قة   و��مع املعلومات والبيانات ال�� تحتاج إل��ا الباحثة،  أل�ي نواس.

طالع ع�� الكتب العلمية ا��تلفة املتعلقة بالرسالة املبحوثة من ال البحث املكتبـى ب

  الكتب األدبية واملقاالت وغ���ا مما تتعلق باملوضوع.

  وأما الطر�قة �� كتابة �ذا البحث العل�� فتعتمد الباحثة ع�� الطر�قة ال��

ب ، جامعة الرانري اإلسالمية ا���ومية،  اداآل  م اللغة العر�ية وأد��ا ب�ليةقرر�ا قس

 �و كتاب :و بندا آ�شية  -دار السالم

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar- Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2014”. 

 

 

  

  

  

  

  

 



 
  

 
 

  

  

 الباب الثا�ي

 الس��ة الذاتية أل�ي نواس

 و�شأتھ ووفاتھمولده   .أ

ا��ك�� الدمشقى.    �و أبو ع�� ا��سن بن �ا�ئ بن عبد األول بن الصباح

أمره باستدعاه باسم الذين أي  ولقب بأ�ي نواس ألنھ من اليم�ن فخلفا األحمر

لد �� و   من األ�وز. املصدرة بذو،  فاختار ذا نواس واش��ر ��ذ الكنية.  وأمھ �انت

،ن�أ�ي جعفر املنصور ثا�ي خلفاء العباسي�ـ �� ع�د  ١٤١باستان سنة 

ه من جند مروان بن محمد األموي، و�نما جده مو�� فارسيا من موا�� ا��راح و و�ان أب

بن عبد هللا ا��ك��. �شأ أبو نواس وترعرع �� مدينة البصرة ، وعاش ي�يم األب منذ 

 ةإ�� البصرة وأخذ يقوم أبو نواس ع�� تر�ية اإلبتدائيل فنق عمره ،بلوغھ الثانية من 

  .   ١ف��ا

ومن الشعر القديم  ،وشب الغالم فرغب �� �علم الدراسات اللغو�ة والدنية

وغرائب اللغة  ،أخبار العرب وأيام�م �ستمع من أ�ي عبيدةد، و ومعانيھ �� امل��

فقد طلب أيضا الفقھ والتفس��  ف األحمر. ونوادر الشعر من خل ، يلتقط من أ�ي ز�د

طلب أيضا علم الكالم عند النظام وغ��ه من  ، بلوا��ديث.  ولم يكتف بذلك

فخلف  الشعر.  مةثم ي�تقل إ�� نظ ، نھ بدأ مت�لماإاملت�لم�ن، و�قال �� �عض الرواة 

____________ 

  ٣م) ص  ١٨٩٨(طبع باملطبوع العمومية : مصر، سنة  ديوان أ�ي نواسآصاف،  اسكندر  ١

١٢ 
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 املئاتشعر القديم وحفظ الحمر �و الذي حمل عنھ أدبا واسعا بحثھ ع�� حفظ األ 

  .٢من أراج��ه

و�و أحد ا��لفاء �� العصر  خليفة �ارون الرشيد و�ن أبا نواس شاعر

ھ الرشيد حبّ أمدحا را�عا مركزا ع�� املعا�ي الدي�ية ح��  أبو نواس مدحھ العباسية،

ذلك إ�� سمع الرشيد فغضب  ىوارتق ، ثم انتقل بمدحھ ال��امكة  حبا شديدا،

  : فخاف أبو نواس  و�حزن عليھ حزنا عميقا حي�ئذ و�ر�ثھ بقولھ  نا شديدا لھ،اغضب

  لم يظلم الد�ر إذ توالت

  �انوا يج��ون من �عادى

  ف��م  مص�ب��م درا�ا

  ٣منھ فعاد�م لذا�ا

بمصر، ليمدح ��ا ا��ص�ب بن عبد ا��ميد وا��  طنحو الفسطاو�نصرف 

�ـ)  ١٩٨ -١٩٣ا��راج  مدة قص��ة. ثم عاد إ�� �غداد �عد وفاة الرشيد وخلفھ األم�ن (

كب��ة  فحول قصر ا��الفة إ�� مقصف ، ل الفحشاء والل�وإ�� ميو�ان فيھ ميل شديد 

وخمر ، و�و نواس يمدحھ و�نظم لھ ماشاء  من غزل و للغناء والرقض، واتخذ أب

   القائل:

  ا��مر أال فاسق�� خمرا وقل �� ��

��َ
ُ

  وُ�ْح باسم من �ْ�وى ودْع�� من الك

  وال �سك�� سرا إذا أمكن ا���ر

  ٤فال خ�� �� اللذات من دو��ا س�ُ� 

و�� خمر�اتھ داللة وا��ة ع�� أنھ قام قياما دقيقا ع�� طقوس ا��وس 

و�ذا �س�ب �عدد أجناس أخرى غ�� عر�ية من فرس .  ٥وال��ود والنصارى وعقائد�م

____________ 

  ٢٢٢م) ص  ١٩٦٦(دار املعارف : القا�رة، الطبعة الثامنة،  العصر العبا��� األول ابن املع�� �� شو�� ضيف،   ٢

  ٢٢٤، ص  جعر نفس امل،   العصر العبا��� األول أ�ي �فان  �� شو�� ضيف ،  ٣

  ٢٢٥، ص  املرجع،  نفس شو�� ضيف  ٤
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وترك وروم و�ر�ر، و�عد  اختالط العنصر العر�ي بالعناصر الدخيلية فاختلفت 

  .٦فشاع بذلك ا��ون وشرب ا��مر والغناء ،العادات واملعتقدات واألخالق

عصر العبا��� الذي اش��ر حياتھ بالل�و وا��ون الالشعراء ��  وأبو نواس أحد 

مر، دليال ع�� �ذا األمر ظ�ر جليا �� شعره ا��مر�ات،  وغزلھ ال�� س�� ب وا��

نھ تاب �� آخر سنواتھ و�ذا مستدال بقصائده إ املؤرخ�ن قالوا  "جنان"، ولكن أك��

�� زماننا اآلن �ع�� " قبل موتھ.  ومن شعره املش�ور عن تو�تھ  الذي مازلنا �سمعھ 

ر جالسا وحده مشا�دا إ�� غروب الشمس، ع��اف"، و�ح�ى أنھ نظم �ذا الشعاال 

متمتعا بألوا��ا ، حي�ئذ قطرت دموع من عي�يھ و��ى ب�اء شديدا ثم مد يده إ�� السماء 

  قائال:

  إل�� لست للفردوس أ�ال

  يف�ب �� تو�ة واغفر ذنو�

  ذنو�ي مثل أعداد الرمال

  وعمري ناقص �� �ل يوم

  إل�� عبدك العا��� أتاك

  أ�لفإن �غفر فأنت لذاك 

  وال أقوى ع�� النار ا���يم

  فإنك غافر الذنب العظيم

  ا��اللا ذ ف�ب �� تو�ة يا

  وذن�� زائد كيف احتما��

  مقرا بالذنوب وقد دعاك

  رجو سواكيفإن تطرد فمن 

  

 

                                                                                                                                                                      
  ٢٢٣، ص نفس املرجعشو�� ضيف ،   ٥

  
تيار ا��ون �� القصيدة العباسية مجونيات أ�ي نواس أنموذجا، املركز ا��ام�� العقيد ع�شون جدة وغ��ه،  ٦

  ٣م ، ص  ٢٠١١ -٢٠١٠السنة ا��امعية :  آك�� محند أو��اج بالبو�رة،

  

  



١٥ 
  

 
 

يب ال��بي�� قال الناقد محمد نج واختلف املؤرخون �� حقيقة تو�ة أ�ي نواس، 

وا���� والشر، واإليمان الغامر، والفسوق املس����، إن �� أ�ي نواس النور والظلمة، "

ومن ثم قد قال �� ا��مر وا��ون، وأبدى من نفسھ ذلك ا��انب العاري، فإنھ أيضا 

  . ٧ةقد جد فأحسن ا��د و�عبد فأحسن العبادة، وتاب فأحسن التو�

�� أ�ي نواس: " ألم يوجد شعراء ورأى الدكتور محمد مصطفى �دارة، وما يقولھ  

ثم تابوا وتز�دوا وال��موا ذلك أشعار�م ؟ فلماذا �شك �� تو�ة أ�ي  ،جون أشد منھم

نواس ، إن �ان قال ز�دياتھ قبيل وفاتھ ، كما يذ�ب �عض املؤرخ�ن والكتاب ، وملاذا 

  .�٨شك �� صدق ايمان أ�ي نواس ؟

، ي�ب�� لنا أن �علم ع�� أن الناس اليوجد �� �ذه الدنيا السابقةومن رأي�ن 

تحرر من ا��طيئة،  ولكن الرجل الن�يل �و الذي يتوب إ�� ر�ھ تو�ة نصوحا، فال م

  ألن هللا غفور رحيم. حّق ��ايحق  لنا أن �شك �� تو�ة أحد،  فا� أ

لل��رة، فاملؤرخون والنقاد اختلفوا �� س�ب  ١٩٩وقد تو�� أبو نواس سنة 

دسھ شر�ة ، ٩أنھ تو�� وفاة طبيعة،  واآلخرون قالوا أن إسماعيل اوفاتھ، �عض�م رأو 

  .١٠نھ دسھ من ضر�ة ح�� ماتإعد أر�عة أش�ر، وقيل وتو�� � ، من سم

  

  

____________ 

  م ٢٠١٧ /٠٥/  ٢٨: النص ال�امل ،  أ�ي نواس، شذرات من ز�ديات داؤد سلوم �� محمد حما�ي  ٧
  ٣٤١، ص  ١٩٦٣(دار املعارف) سنة  اتجا�ات الشعر العر�ي �� القرن الثا�ي ال��ري فى �دارة ، طمحمد مص ٨

صطدام و�ان ما يزال يرميھ بالبخل �� قول و�و إسماعيل بن نو�جت، لقد دفعتھ أبوا نواس حدة مزاجھ إ�� اال ٩

  ٢٣١، ص  املرجع السابق ، ر العبا��� األول العصشعره، شو�� صيف، 

  ٢٢٦، املرجع  نفسشو�� ضيف،  ١٠
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 ديوانھ  .ب

ج��وه ومقاطعاتھ ع�� را�ان ديوان شعر أ�ي نواس مشتمال ع�� قصائده وأ

مفرقة ��  ،و�ضم من األبيات ثالثة عشر ألف ب�ت وأك�� ،ألف وخمسمائة وأك��

جمع  ةن�ن فصال. ومن أش�ر الروااتجمع اثنا عشر بابا مفصلة ثم ،خمسة حدود

  .١١وحمزة بن ا��سن األصف�ا�ي ، ديوانھ �و الصو��

ع�� أر�عة أبواب وخمسة فصول، ومائة قصيدة ومقطعة  مشتمل فا��د األول 

وألف وسبعمائة ب�ت.  وا��د الثا�ي ثالثة أبواب واثنا عشر فصال وثلثمائة قصيدة 

ومقطعة وأرجوزة وثالثة آالف و ثمانون ب�تا.  وا��د الثالث باب واحد و�سعة عشر 

ا��د الرا�ع بابان فصال وثلثمائة قصيدة ومقطعة وألفان وسبعمائة و�سعون ب�تا.  و 

ثالثون فصال وأر�عمائة و خمسون قصيدة ومقطعة وألفان وسبعمائة ب�ت.  وا��د 

ا��امس بابان وأر�عة عشر فصال ومئتان و�سعون قصيدة ومقطعة وألفان 

  .١٢ب�ت وسبعمائة

 ،فالباب األول �� نقائضھ مع الشعراء وأخباره مع�م. والباب الثا�ي �� املديح  

والباب  ،والباب ا��امس �� ال��اء ،والباب الرا�ع �� العتاب ،�� املرا�يوالباب الثالث 

والباب التاسع  ،والباب الثامن �� ا��مر ،والباب السا�ع �� الطرد ،السادس �� الز�د

والباب ا��ادي عشر  ،نثر �� الغزل املؤ والباب العاش ،فيما جاء ب�ن ا��مر وا��ون 

  .١٣عشر �� ا��ون  والباب الثا�ي ، �� الغزل املذكر

____________ 

  ٥-٤، ص املرجع السابق، ديوان أ�ي نواس كندار آصاف، سا ١١
  ٥-٤، ص نفس املرجع، ديوان أ�ي نواس كندار آصاف، سا ١٢
  نفس امل�ان كندار آصاف، سا ١٣
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  قال أبو نواس �� نقائضھ مع الشعراء وأخباره مع�م :

  ع�� وجھ مي م��ة من مالحة

  ألم ترى أن املاء يخبث طعمھ

  وتحت ثياب العز لو �ان باديا

  ولو �ان لون املاء �� الع�ن صافيا

    وقال أبو نواس �� ا��نان

  ما�وى إال لھ س�ب

  فت�ت قل�� م��بة

  خليت وا��سن تأخذه

  فك�ست منھ طرائفھ

  ف�� لو ص��ت وفيھ ل�ا

  صار جدا ما لعبت بھ

  ي�تدي منھ و��شعب

  وج��ا با��سن منتقب

  ت�تقي منھ وت�تخب

  واس��ادت �عض ما ��ب

  عودة لم يث��ا أرب

  رب جد جره اللعب

وقال أبو نواس �� الز�د والدعوة إ�� اإلنصراف عن الش�وات ومتاع ا��ياة 

  بالتقى والعمل الصا��: الزائلة واإلعداد لآلخرة

  ياطالَب الدنيا ليجمع�ا 

  والَقْصد أحسُن ما عملَت لھ

�ا
ُ
  واعمل لداٍر أنت جاعل

  جمحْت بك اآلمال فاقتِصِد 

  فاسلْك س�يل ا���� واج��د

بد
َ
  ١٤دار املقامة آخر األ

  

  إذ يقول �� إحدى أ�اجيھ مصورا ثقلھ: 

  فيك ما يحمل ملوك ع�� ا��ر

  شديدفيك تيھ وفيك ��ب 

  ِق و�زرى بالسيد ا����اح

  وطماح يفوق �ل طماح

____________ 

  ٢٣٧ ص ،  املرجع السابق، العصر العبا��� األول  شو�� ضيف ،  ١٤
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  ٌه معيد ا��ديث غث املزاح  بارد الظرف مظلم الكذب طيا

  قول أ�ي نواس �� مراثيھ �� اإلم�ن:

  طوى املوُت ما بي�� و��ن محمٍد 

 �ستديم�ا 
ُ
  فال وصَل إال َع��ة

  وكنت عليھ أحذر املوت وحده

هُ    ل�ن عمرت دور بمن ال أودُّ

 ناشُر ول�س 
ُ
وى املنية

ْ
ط

َ
  ملا ت

 نفٍس ما ل�ا الد�َر ذاكر
ُ

  أحاديث

  فلم يبق �� ش�ٌ� عليھ أحاذر

  ١٥لقد عمرت ممن أحب املقابُر 

 

  وقولھ �� إحدى طردياتھ:

بح من ��ابِھ  ى الصُّ   ملا تبدَّ

  وا�عَدل الليُل إ�� مآبِھ 

  �ْ�نا ب�لب طاملا ِ�ْ�نا ِبھ

يھ لدى إ�سرابِھ 
َ
  �أن مْت�

َمط من جلبابِھ كطلعة 
ْ

ش
َ
  األ

  �ا�����َّ اف��َّ عن أنيابھ

  ين�سف اِملْقَوَد من كالبھ

�َّ �� ا�سيابھ
َ

  ١٦متنا ��اع �

 

  ومدائحھ ع�� شا�لة سي�يتھ �� األم�ن وف��ا يقول:

اِإلمام محمٌد    أض�� 

  تب�ى البدو ل��كھ

ت�ْس  ْق ُي نوًرا  ين  لد   ل

 ي��ك إن َعَ�ْس 
ُ

  ١٧والسيف

____________ 

  ٢٣٠ص  ، نفس املرجع،  العصر العبا��� األول شو�� ضيف،  ١٥
  ٢٢٩ص  نفس املرجع ، شو�� ضيف، ١٦

  نفس امل�ان شو�� ضيف، ١٧
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  الباب الثالث

 ري اإلطار النظ

  مف�وم االستقبال األد�ي  .أ

البحث األد�ي �� �ذا الشأن محتاج احتياجا شديدا إ�� القراء ومؤلف 

األعمال األدبية ألنھ معلق بحياة اإل�سانية، فاختارت الباحثة ا��ال املناسب ل�ذا 

مع�� لألعمال ، ألنھ مخصصة القراء إلعطاء بحث و�و �ع�� "االستقبال األد�ي"ال

  األدبية ال�� يقرؤو��ا، ح�� يتمكنوا من الرد أو االستجابة عل��ا.

واالستقبال األد�ي �و واحد من تيارات البحث األدب�� ال�� تم تطو�ر�ا 

�� أملانيا. تحولت �ذه النظر�ة  �١٩٦٠ش�ل أسا��� من قبل مدرسة قونية حوا�� 

ا التحول �� االنتجاه من النص إ�� ترك�� الدراسة من ب�ية النص إ�� استقبال، و�ذ

القارئ مستو�� من وج�ة نظر النصوص النصية األدبية �و األغراض ال�� تصبح 

 .١حقيقة فقط عندما يقرأ�ا القارئ و�ستجب ل�ا

قة طر� و�� معا��ة النصوص، األد�ي بأنھاالستقبال  (Ratna) عرف راتنا �

ع�� أن االستقبال األد�ي   (Pradopo)وفق فرادوف. ٢يإلعطاء املع�� لألعمال األد�

�و التدفق الذي يحفض األدب القائم ع�� رد فعل القارئ أو استجابة القارئ 

والقارئ باعتباره مقدم املع�� متغ��ا حسب امل�ان والزمان  . للنص األد�ي

وا��موعة اإلجتماعية والثقافية.  لذلك ل�س لدى األعمال األدبية نفس ف�م 

  .٣ييم �� �ل األوقات أو �� جميع ا��موعات أو ا��تمعاتالقراءة والتق

____________ 

1 Emzir,.et, al, Teori dan Pengajaran Sastra  (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 
20015),Hal. 193 

2 Ratna di dalam Emzir, Ibid,.hal 194 
3 Pradopo di dalam Emzir, Loc,.Cit 
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أن االستقبال األد�ي �ع�� قبول أو  (Endaswara)ثم جادل إندسور 

و�� استقبال أد�ي ل�س فقط مع��   االستمتاع باألعمال األدبية من قبل القارئ.

  .٤ولكنھ لھ مع�� آخر من شأنھ أن ي��ي األعمال األدبية  واحد،

االستقبال األد�ي �ش�ل أسا��� إ�� نطاق�ن، و�ما التغطية يتم تص�يف 

الفكر�ة والتغطية العاطفية . فالتغطية الفكر�ة �شمل ع�� النظام األد�ي واللغو�ة 

ال�� تت�ون م��ا العمل األد�ي، وأما التغطية العاطفية �شمل ع�� العلميات 

مثل ا��ذب أو اإلس�ياء العقلية ال�� تحدث �� القارئ عند قراءة األعمال األدبية ، 

 .٥الذي �عا�ي منھ القارئ 

  

 نظر�ة إ�سر  .ب

و�� االستقبال األد�ي �ناك ��صان م�مان قام ب�نظيم مف�وم منطقة 

 رإ�س ولفغا�عو  ) ssJauHans Robert(�٦ان رو��ت جوساالستقبال األد�ي و�ما 

rIse )Wolfgang(القارئ . فأن خاصة حول عملية قبول لدى �ذين الرقم�ن وج�ات .  ٧

العملية قبول النصوص األدبية عند جوس تتأثر بأفق التوقعات ال�� يمتلك�ا 

القارئ ، وأما عند إ�سر أن ف��ا تأث��ات مفتوحة يمكن أن يفسر�ا القارئ. يختلف 

كث��ا عن جوس الذي قدم نموذج  تار�خ االستقبال، ركز إ�سر ا�تمام�ا ع�� 

ئ.  والقارئ الذي يراد إليھ إ�سر ل�س قارئا فرديا العالقة الفردية ب�ن النص والقار 

____________ 

4 Endaswara di dalam Emzir, Loc,.Cit 
5 Joko Widodo,. et.,al. Pola penerimaan teks atau estetika resepsi cerpen Indonesia 

mutakhir siswa dan sistem pembelajaran apresiasi cerpen di SMU kota Malang, Hal. 110 - 111) 
 

 Toward �و أحد م�ش�� أو رواد النظر�ة االستقبال لديھ مف�وم " أفق التوقعات" و�و أملا�ي، ومن كتابھ املش�ور  ٦

Aestethic of Reception  )١٩٨، ص  املرجع السابق)  ٢٠١١ 
 مف�وم "القارئ الصم��"، من كتابھ، �و ��صية مركز�ة �� االستقبال األد�ي ليھ ١٩٢٦يوليو  ٢٢ولد �� التار�خ ٧

  ٢٠٢، ص نفس املرجع، )١٩٧٨(  The  Act of Reading of a Theory Aestethic Respon الش���
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ملموسا، ولكنھ قارئ ضم��، باختصار يمكن القول أن القارئ الضم�� �و و�الة 

�� النص �سمح باإلتصال ب�ن النص والقارئ  الذي تم إ�شاؤه بواسطة النصوص 

  الذي �سمح لنا بقراءة النص بطر�قة معينة.

� مسألة االنطباع، ير�د إ�سر من القارئ أن نظر�تھ � ذ�ؤكد إ�سر ع�� تنفيو 

يفعل ش�ئا �� قراءة النص أو عمل أد�ي. وعبارة أخرى، فإن القراء مدعون لتفس�� 

معان��م ا��اصة فيھ، و�شكيل عامل�م ا��اص وفقا ��يال�م، ليصبحوا 

ال��صيات فيھ و�شعرون ألنفس�م بما �شعرون بھ ال��صيات. فيمكن للقارئ 

جابيات أو سلبيات حز�نة أو سعيدة أو يھ سواء �ان إ�� جانب إرح بموقفأن يص

 كرا�ية وغ���ا.

عن نظر�ة  �ان رو��ت جوس  (Wolfgang Iser)إ�سر ولفغا�ع   اختلفت نظر�ة

)Hans Robert Jauss(  ع�� الرغم كال�ما يركزان االن�باه ع�� �شاط القارئ وقدرة

القارئ ع�� استخدام ا��يالة، ففي إ�سر يقتصر ع�� وجود القراءات  ال يحتاج 

القراء إ�� قول�ا ب�شاط، واألعمال األدبية عنده دور كب��، ح�� يمكن أن تحدد�ا 

عن مختلف القراء انطباع القارئ ف��ا .  و��نما �� جوز يتطلب وجود ا��ديث 

والتبصر �� توقعا��م، ودور األعمال األدبية  ل�ست م�ما عنھ وأنھ يركز رك��ا �� 

  .�٨شاط القارئ 

االستقبال األد�ي ينقسم إ�� ثالثة منا�� و�و مدخل حث ب دخلأو م ن��مو 

االستقبال األد�ي �� التجر���، و مدخل االستقبال األد�ي �� النقد األد�ي عند 

رت الباحثة افاخت   .٩ومدخل االستقبال األد�ي �� مضمون النصوصالنقاد، 

____________ 

8 Emzir..et,.al, Op,.Cit. hal. 203 
9  Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986) hal 185 
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وذلك مدخل االستقبال األد�ي �� النقد األد�ي عند نظر�ة إ�سر �� �ذا البحث 

 النقاد.

  

أنواعھ وعناصره وأ�دافھ وأغراضھ  .ت  مف�وم الشعر و

لقد اش��ر الشعر مند عصر ا��ا�لية إ�� عصرنا �ذا، ومن ثم اختلفت 

  �عر�فھ �عض�م �عضا، و�م يرو؛العلماء �� 

  .١٠الشعر �و الكالم البليغ ا��يد الذي �عتمد ع�� القافية والوزن -

فرأى قدامة ابن جعفر ع�� أنھ قول موزون مقفى  أي ما اجتمع فيھ  -

  .١١القافية وقيد الوزن معا

وقول ابن رشيق الشعر �و ش�� ما يت�ون من أر�عة أشياء  و�� اللفظ  -

  .١٢القافيةوالوزن و املع�� و 

قال ابن خلدون �� مقدمتھ �عرف الشعر بأنھ " الكالم البليغ  املب�� ع��  -

 .١٣األوصاف واإلستعارة 

شكري �و �عب�� عن العواطف واملشاعر، ف�و �لمات ند فالشعر ع -

العواطف و�ن يضعف العواطف يمت  الشعر وعكسھ، ألن حياة الشعر �� 

 .١٤بناء العواطف

 ةعند الباحثة �و ال�لمات املوزون فالشعرومن التعر�فات السابقة ، 

نطباع اال ف�و  التجر�بة أو ا��دث �� حياة الشاعر ال�� �ع�� ��ا عن ا��يال أو

____________ 

  ٥٢، ص  املرجع السابق ، األدب العر�ي �� عصر ا��ا�لية مصطفى محمد السيو�� ، ١٠
  ٥٢، ص نفس املرجع، مصطفى محمد السيو�� ١١

  ٥٣ص  ، نفس املرجع،مصطفى محمد السيو�� ١٢

  �١٢ـ ، ص  ١٤٢٥(دار �عرب) سنة  مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون و�� الدين ،  ١٣

  ٢٦، ص  ٢٠٠٩د�س�ب��  ١٠(ميجا بايت) تار�خ  ديوان عبد الرحمن الشكري عبد الرحمن شكري ،  ١٤



٢٣ 
 

فأما العاطفة ووا��دانية العام�� الرئ���� يث��ا �� الشعر ا��يد.    الطبي�� لھ.

 .فحده يت�ون من أر�عة أمور, و�� �ع�� : اللفظ والوزن واملع�� والقافية

  

  أقسام الشعر  .١

املش�ور ب�ن املؤرخ�ن والنقاد  أن الشعر ثالثة أقسام : قصص، وغناء، 

.  فالقصص �عتمد موضعھ من ا��ياة البادية ومن بطول��ا النادرة ١٥وتمثيل

وا��رافية وحواد��ا التارخية ، و��شد �� العادة �شيدا بالة موسقية.  وقد قيل بأن 

ر أمة وجيل الذي ازد�ر �� طور القصص ل�س شعر فرد معروف و�نما شع

البداوة، و�غزى عز��ا القومية و�عكف عليھ جماعات ليل�ب مشاعر�ا  و�شيع ف��ا 

  ١٦ا��ماسة

وأما الغناء فإنھ مظ�ر ل��صية الشاعر من سرور وحزن وحماسة و���ة، 

وصورة فكره الذي يتغ�� بھ املھ واالمم و يردد فيھ ف�سمعھ وصفا را�عا ورثاء 

ومدحا جليال و��اء ال دعا وغزال رشيقا وما إ�� ذلك مما كت�ت بھ دواو�ن حز�نا، 

  .١٧الشعر العر�ي

والتمثيل �و الشعر املوضو�� املتعلق بمسألة شارح ناقد مص�� ما ي�ون  

ب�ن أخشاص وم��و�ا بمال�سات لونية وموسقية وحر�ات خاصة. فلن نجد 

األمثلة الكث��ة عنھ إال لبداءة ا��وار التمثيل فيما روي ب�ن عبيد بن األبرص و��ن 

ر�اح،   ف�ان طر�ق امرئ الق�س من السؤال وا��واب حول النوم وال��ب وال

____________ 

     ٧١، ص املرجع السابقاألدب العر�ي �� العصر ا��ا�لية ،   ،مد السيو��حمصطفى م ١٥

  ، نفس امل�انمصطفى محمد السيو�� ١٦

  امل�اننفس ، مصطفى محمد السيو�� ١٧
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قاطعھ غ�� ثابت �� �ذا املثال، و�ناء ع�� ذلك أننا لم ندري �� شعر ا��ا��� 

 .١٨القديم بما �س�� شعر التمثي��

 عناصر الشعر .٢

  الي�ون الكالم شعرا ، وال يصبغ بصياعتھ ح�� ي�تل��ا  باألر�ان الثالثة ؛  

، و�طرز حواشيھ ا��يال ،  غة الفكريالشعر ال بد أن يتأنق �� صو  أوال : املع�� :

  ذا ابن الرومي ير�ي ولده بقولھ :و�  ١٩و�س�يغ قبولھ

ــــان ال  ــــ ـــ ـــ ـــــفي و إن ـ� ــــ ـــ ــا �شـــ ــــ ـــ ـــ ــاء كمـــ ـــ ــــ ـــ ب�ـــ

  يجدى  

  أال قاتل هللا املنايا ورم��ا

  تو�� حمام املوت أوسط ص�ي��

ــــ ــــ ـــ ـــــمت ا��يـ ــــ ـــــ�ن شـــ ـــ ـــ ـــ� حـ ــــ ـــ ـــــن اع�ــ ـــ ـــ ر مــ

  ��ماتھ

  فجودوا فقد أودى نظ�� كما عندي

  من القوم حبات القلوب ع�� عمد

  ختار واسطة العقد افللھ كيف  

  ٢٠وا�ست من أفعالھ اية الرشد

وال ت�باين ��  ، ترتي��ا : وألفاظ اللغة �� واحدة ال تختلف ��ثانيا : اللفظ 

ختالف ولكن اال  ،واإل�سان الذي ينطق ��ا ،ا �انت املعا�ي ال�� تؤد��انطق�ا، م�م

حظا  و�عاط��ا . فإذا أو�ى األديبالعظيم، والفوارق ا��مة تأ�ي من ج�ة استعمال�ا 

ستطع أن ي�تقى األلفاظ �ر ، وقوة املالحظة باخوافرا من حسن الذوق ودقة اال 

الشعر�ة ال�� تمس ا��س، و��ز �زا، وتدخل القلب دخول ا��ب�ب األليف 

  ل النا�غة :اق  . ٢١املأنوس بھ

____________ 

  نفس امل�ان ،مصطفى محمد السيو�� ١٨

  ٥٣ص  ، نفس املرجع،مصطفى محمد السيو�� ١٩

  ، نفس امل�انمصطفى محمد السيو�� ٢٠

  ٥٤ص  ، نفس املرجع،مصطفى محمد السيو�� ٢١
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 إذا ما غزوا با���ش خلق فوق�م عصائب ط�� ��تدى �عصائب

 يصا�ع�م ح�� �غرن مغارم�م الضار�ات بالدماء الدواربمن 

 ترا�ن خلف القوم خزرا عيو��ا جلوس الشيوخ �� ثياب املرانب

   جوانح قد أيقن ان قبيلھ   إذا مالتقى ا��معان أول غالب

 ل�ن عل��م عادة قد عرف��ا إذا عرض ا��طى فوق ال�واكب

 عارفات للطعن أرقلواع��  إ�� املوت أرقال ا��مال املصاعب

  ف�م ي�ساقون املنية بي��م  بأيد�م بيض رقاف املضارب 

  وال عيب ف��م غ�� أن سيوف�م   ��٢٢ن فلول من القراع الكتائب

  

و أ�م العناصر ال�� بطاعة ا��اص ، وتضفى عليھ  ثالثا : الوزن والقافية :

سمة معينة �و الوزن .  فإن ��سن اإليقاع ، وجمال التقسيم ، وروعة التنغيم ، 

من ا��فة ع�� السمع ، والعلوق بالقلب، والتأش�� �� النفس ما ل�س �� الكالم 

ما ��يا ل�ذا  املسرود، الذي ال �سنده الوزن ، وال يؤلف ب�نھ النظام.  ولو ال الوزن

ت�باع الد�ور، وال يخفى ما يوصل إلينا ع�� �عاقب األجيال، و ال��اث العر�ي أن 

للقافية من ��ر وجاذبية ، ومن جمال ووقع لدى السمع.  ومما ال ر�ب فيھ أن 

الشعر العر�ي بثورتھ املوروثة فيھ جمال �� ظا�ر ، ولھ روعة وقوة التأث��، وال��ام 

ساحرا ، و�دل ع�� قدرة الشاعر  يكسبھ رن�نا موسيقياالوزن والقافية فيھ 

  . ٢٣واكتمال ثقافتھ األدبية

 

  

____________ 

  ٥٥ص  ، نفس املرجع،مصطفى محمد السيو�� ٢٢

  نفس امل�ان، مصطفى محمد السيو�� ٢٣
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 أغراض الشعر .٣

 و�ذه األغراض �انت م�شا��ة أو كث��ة ومتنوعة،   إن للشعر أغراض

مختلفة �� عصر من العصور. وع�� العموم لقد قسم العرب الشعر ا�� األغراض 

  التالية  املش�ورة؛

  ا��ماسة �� الشعر الذي أثر ا��ماسة �� نفسھ الشاعر ا��ماسة ؛

وأذ�ان السامع، وع�� العروف �ذا الشعر املتعلق با��رب الذي يصف 

  قول عمرو بن �لثوم يفتخر بأيام قومھ وغارا��م املش�ورة. املعارك، 

  وأنظرنا نخ��ك أليقينا  أبا �ند فال ���ل علينا

  بأنا نورد الرايات بيضا

  طوالوأيام لنا غر 

  ونصدر �ن حمراء قد رو�نا

  عص�نا امللك ف��ا أن ندينا

  بتاج امللك يح�� ا���ر�نا  وسيد معشر قد توجوه

  مقلدة أعن��ا صفونا  تركنا ا��يل عاكفة عليھ

  وشدينا قتادة من يلينا  وقد جرت كالب ال�� منا

  م�� ننقل إ�� قوم رحانا

  ي�ون ثقال�ا شرق نجد

  يناي�ونوا �� اللقاء ل�ا طح

  ٢٤ول�وتنا قضاعة أجمع�ن

 يحتوي �ذا الشعر ع�� مدح ل��ص ما،خاصة فيما يتعلق ؛   املدح

قول ال�شر �� مديح عقة بلطفھ أو ��ص�تھ الن�يلة أو ا��سن ا��لق، ك

   .بن سلم وا�� البصرة

  �� عطاء ومركب للقاء  إنما لذة ا��واد بن سلم

  لقر�ب ونازح الدار نائ  كخراج السماء س�ب يديھ

  ف ولكن يلذ طعم العطاء  ل�س �عطيك للرجال وال ا��و

____________ 

  ٤٨ص  ، نفس املرجع،مصطفى محمد السيو�� ٢٤
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  ب و �غ��� منازل الكرماء  �سقط الط�� حيث ين�شر ا��ـ

  ل ولكن ��يمھ للثناء  ال ��اب الو�� وال �عبد املا

  ٢٥ل وأخرى سم ع�� األعداء  أر��� لھ يد تمطر النيـ

  فا��توى الغزل ع�� ا��مال والشوق والش�وى مع حبي�تھ ووصف الغزل ؛

  محاس��ا ومفات��ا ، قول حسان بن ثابت؛ 

  بالقع ما من أ�ل�ن جميع  أشاقك من أم الوليد ر�وع

  ٢٦نوى فرقت ب�ن ا��ميع قطوع  فدع ذكر دار بدت ب�ن أ�ل�ا

 

  رسول و�و شعر يحتوي ع�� قبائل الشعراء  وك��ياء ��ص  نحو الفخر ؛

   هللا ص�� هللا عليھ وسلم، كقولھ ابن روحة

  إذا ا�شق معروف من الفخر ساطع  وفينا رسول هللا يتلو كتابھ

  بھ موقنات أن ما قال واقع  يب�ت يجا�� جنبھ عن فراشھ

  ٢٧إ�� هللا محشور �ناك وراجع  وأعلم علما ل�س بالظن أن��

  ووصفھ القبائح  قام ال��اء ع�� ذكر الفواحش وشذوذ ل��ص ماال��اء؛

  . ، كما قال ا��طيئة �� ��اء الز�رقان

  ٢٨واقعد فإنك أنت الطاعم ال�ا���  دع امل�ارم ال ترحل لبغ��ا

____________ 

  ٢١٢، ص  املرجع السابق  العصر العبا��� األول،،شو�� ضيف ٢٥

، جامعة األز�ر : القا�رة ،  ��ة موجزة عن األدب �� عصر صدر اإلسالمجمال محمود سيد أحمد جنيدي،  ٢٦

  ٢٥ص 

  �انملنفس اجمال محمود سيد أحمد جنيدي ،  ٢٧

  املرجع السابق ، األدب العر�ي �� العصر ا��ا�لية د السيو��،حممصطفى م ٢٨
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  والرثاء �و صوت الب�اء أو أثنا الب�اء ع�� امليت ، ف�ذا الشعر الرثاء ؛

أصدق شعور الشعراء عاطفة �انت أو تصو�رة بھ.  مثل قولھ أ�ي نواس �� 

  ال��ن ير�ي ��ا الرشيد واألم�ن ووز�ره الفضل بن الر�يع 

  ول�س ملا تطوي املنية ناشر  طوى املوت ما بي�� و ب�ن محمد 

  أحاديث نفس ما ل�ا الد�ر ذاكر  �ستديم�افال وصل إ�� ع��ة 

 فلم يبق �� ش�� عليھ أحاذر  وكنت عليھ أحذر املوت وحده

  ٢٩لقد عمرت ممن أحب املقابر  ل�ن عمرت دور بمن ال أوده

 

  عتمد �ذا الشعر ع�� أشياء متنوعة، مثل حياة املدينة الوصف ؛�

إ�� ذلك من الدقة الفاخرة وأماكن الرفية وا��دائق وا��مال الطبي�� وما 

  التصو�ر. قال األع��� يصف فرسا .

  بم�ر مشذب جوال  ولقد اغتدى إذا صقع الديك

  ال��ص عبل الشوى ممر األعا��  مدمج سا�غ الضلوع طو�ل

  ومعرى وصافنا �� ا��الل  يمأل الدنيا عاديا ومقودا

  ٣٠ثم حسنا فصار لتمثال  مستحقا ع�� القياد ذفيفا

  اإلبتعاد عن املعصية، وتوجيھ الناس من ا��ياة الدنيا ؛ شعر فيھ الز�د

إ�� حياة األبدية بتأدية أموامر هللا وابتعاد عن الن�� واملنكر. وقال أبو 

 العتا�ية �� الز�د.

  يامن �شرف بالدنيا وز�ن��ا

  إذا أردت شر�ف الناس �ل�م

  ل�س ال�شرف رفع الط�ن بالط�ن

  ٣١فانظر إ�� ملك �� زي مسك�ن

____________ 

  ٢٣٠،  ص املرجع السابق،  العصر العبا��� األول شو�� ضيف ،  ٢٩

  ، نفس امل�انشو�� ضيف ٣٠

  ٢٤٢، ص  نفس املرجعشو�� ضيف ،  ٣١



 
 

 
 

  الباب الرا�ع

 االستقبال األدب �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس

 ��ة الشعر ا��مر�ات أل�ي نواس  .أ

النوع من ذا و�ع�� � ، ا��مر�ات و�� ال�� ألف�ا أبو نواس �� زمن ا��الفة العباسية

 ،�� شعره إال حياة ا��مر وا��ون  فال حياةستمتاع والتلذذ �شر��ا.  القصائد بالتغ�� واال 

    :ع�� نحو ما يصور ذلك �� قولھ

  ال تْبِك لي�� وال تطرْب إ�� ِ�ْنِد 

ق شار��ا
ْ
 إذا انحدرْت �� َحل

ً
سا

ْ
  �أ

 
ٌ
 وال�أُس لؤلؤة

ٌ
  فا��مُر ياقوتة

  خمًرا ومن فم�ا �سقيك من يد�ا

رْب ع�� الورد من حمراء �الورِد 
ْ

  واش

دَّ 
َ

ھ ُحْمرَ��ا �� الع�ن و ا��
ْ
ْجدت

َ
  أ

 جار�ٍة ممشوقة الَقّدِ 
َّ

  �� كف

  ١لك من سكر�ن من ُبّدِ ا ا فمخمرً 

    :�� املتاع با��مر ع�� شا�لة قولھودعوة حارو إ

ھُ 
ُ
ارة   عاج الشقىُّ ع�� رسم �سائل سأُل من خمَّ

َ
  البلِد و��ت أ

لل املاض�ن من أسٍد 
َ
  ال َدرَّ درُّك قل �� بن بنو أسِد ؟  يب�ي ع�� الط

ؤٍى ومنتضِد   كم ب�ن ناعِت خمٍر �� دساكِر�ا
ُ
  و��ن باك ع�� ن

 
َ
عقة   ٢صفراَء تفرق ب�ن الروح و ا��سد  دع ذا، َعدِمتك، واشر��ا متَّ

  

  

____________ 

  ٢٣٥ -٢٣٤،  ص  املرجع السابق،  العصر العبا��� األول  شو�� ضيف،  ١

  ١٢٣ص   ، ملرجع انفس  شو�� ضيف،  ٢
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ديوان أ�ي نواس برواية رت الباحثة �عض  مقطوعات الشعر ا��مر�ات �� اولقد اخت

  الصو�� . قال أبو نواس ع�� قافية ال�مزة و�� ال�� �سم��ا ألفيات

  بأنھ �سميھ و ل�س بھ ان�شاء  وندمان يرى عنبا عليھ

  كفاه مرة منك النداء  إذا ن��تھ من نوم سكر

  وال مستخ��ا لك ما �شاء  فل�س بقائل لك إيھ دع��

  ولكن سق�� لك و يقول أيضا

  أدركتھ الظ�ر ص��إذا ما 

  يص�� �ذه �� وقت �ذي

  وذاك "محمد" تفديھ نف���

  عليك الصرف إن أعياك ماء

  فال عصر عليھ وال عشاء

  ف�ل صالتھ أبدا قضاء

  ٣وحق، لھ وقل لھ الفداء

 وقال أيضا

  آثن ع�� ا��مر بآال��ا

  ال تجعل ماء ل�ا قا�را

  كر خية قد عتقد حقبة

  فلم يكد يدرك خمار�ا

  غ�� مذمومةدارت فأحيت 

  وا��مر قد �شر��ا معشر

  

  وسم�ا احسن اسما��ا

  وال �سلط�ا ع�� ما��ا

  ح�� م��� أك�� أجزا��ا

  م��ا سوى آخر حو�ا��ا

  نفوس حسرا�ا وأنضا��ا

  ٤ل�سوا إذا عدوا بأكفا��ا

  

 

____________ 

  ٥) ص ٢٠١٠، ( أبو ظ�� : دار الكتاب الوطنية ، سنة  ديوان أ�ي نواس برواية الصو��ب��ت عبد الغفور ا��دي��،  ٣
  ٥١، ص نفس املرجع، ب��ت عبد الغفور ا��دي�� ٤
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  وقال أيضا

ةِ 
ّ

  و�أٍس شر�ت ع�� لذ

  صفراُء ال ت��ل األحزاُن ساح��ا

ٍ ذات ِحٍر �� ذي ذكر
ّ

  من كف

  قامت بإبر�ق�ا و الليل معتِكٌر 

 
ً
  فأرسلت من فِم اإلبر�ِق صافية

  رقت عن املاء ح�� ما يالِئُم�ا

  وأخرى تداو�ُت م��ا ��ا

تھ سراءُ    لو مس�ا ��ر مسَّ

اءُ  ان لو طيٌّ وزنَّ   ل�ا ُمِحبَّ

  فالَح من وج��ا �� الب�ت ألالءُ 

�ا بالعقل إغفاءُ 
ُ

  �أنما أخذ

، وج�ا عن ش�ِل�ا املاءُ 
ً
  ٥لطافة

  يخفى أبو نواس ع�� العلماء ح�� يم��ه ا��مر، ومن ذلك قصيدتھال 

  ومنھ:

 ��ا
ّ

  �اِت اسق�� ا��مر �ي ألذ

  ومنھ :

  يانائَم الطرِف من ُسكر تراَدفھُ 

  ومنھ:

  يا ليلة ب��ا أسارم�ا

  ومنھ:

  يا رب مجلس فتيان ل�وت بھ

  �أن قرقرة اإلبر�ق بي��م

  {امل�سرح}

 
ً
حام�ا صرفا

َ
  ع�� رغم من ت

  {ال�سيط}

ا�ا
َ

  �� كّفھ ال�أس ��وا�ا و�خش

  {امل�سرح}

  نجوم خمر ع�ّ� مجرا�ا

  {ال�سيط}

  والليل مستحلس �� ثوب ظلماء

  ٦صوت املزام�� أو ترجيع فأفاء

  

  

____________ 

  ٥٣ص ، نفس املرجع، ب��ت عبد الغفور ا��دي�� ٥

  ٥٥ص ، نفس املرجع، ب��ت عبد الغفور ا��دي�� ٦
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  وقال أيضا 

  وحاول نحَو ال�أس يخطو فلم ُيطق

  فقلت لساقينا (( أسقھ)) فان��ى لھ

ماره
ُ

ت عن خ
َ
  فناولھ �أسا َجل

صْت إذا ار�عدت 
َّ
  يمناه بال�أس رق

  فغ�� وما دارات لھ ال�أُس ثالثا

 يجبو
ً
عِف ح�� جاء مختِبطا   من الضَّ

  رفيٌق ُسمناُه من عمٍل، ندُب 

  وأتَبَع�ا أخرى فشاب لھ لبُّ 

رُب    بھ ساعة ح�� �سك��ا الشُّ

 القلُب))
َ
  ٧((�عزى بص�� �عد فاطمة

  وقال أيضا 

  ساٍع ب�أس إ�� ناٍش ع�� طرِب 

ر���،
ُ
  وأمُر الليل مجتمٌع  قامْت ت

��ى من فواقع�ا
ُ

رى، وك
ْ
  �أن ُصغ

 صفوفا �� جوان��ا
ً
  �أن تر�ا

  كال�ما ��ٌب �� منظر ��ِب 

د ب�ن املاِء والعنِب 
َّ
ول

َ
  ُصْبحا ت

�ِب 
ّ

  حصباُء دّرِ ع�� أرض من الذ

مي بال�شاِب من كشب   ٨تواصل الرَّ

  وقال أيضا 

سف��ا ا��ُنوُب 
َ
  دع األطالَل �

  الوجناء أرضاوخّل لراكِب 

 �ُ
ْ

  بالد نب��ا عشر وط�

 عن األعراِب ل�ًوا
ْ

  وال تأخذ

  َدِع األلباَن �شرُ��ا رجاٌل 

ُبْل عليھ
َ
  إذا راَب ا��ليُب ف

 شموٌل 
ً
  بأطيُب منھ صافية

ِ��ا ا��طوُب  ْبِ�� ع�َد ِجدَّ
ُ
  وت

  تخبُّ ��ا النجيبة و النجيُب 

  وأك�ُ� صيِد�ا ضبٌع وذيُب 

  وال ع�شا فع�شُ�ُم جديُب 

  رقيُق الع�ش بي�ُ�ُم غر�ُب 

  وال تحَرْج فما �� ذاك حوُب 

 ب�أس�ا ساٍق أديُب 
ُ

  يطوف

____________ 

  ٥٦ص ، نفس املرجع، الغفور ا��دي��ب��ت عبد  ٧

  ٦٢، ص نفس املرجع، ب��ت عبد الغفور ا��دي�� ٨
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 �� قعرَدنَّ 
ً
  أقامت ِحقبة

  �أنَّ �ديَر�ا �� الّدنَّ يح�ي

  تمدُّ ��ا إأليك يدا غالٍم 

 الدايات ح��
ُ
  غذتھ منعقة

  العنان إذا حسا�ا يجر لك

  و�ن جمشتھ جلبتك منھ

  ينوء بردفة فإذا تم���

  وأمجن من مغنية تراءى

  أعاذل أقصري عن �عض لومي

  ي�اد من الدالل إدا تث��

  �عيب�ن الذنوب وأي حر

  ف�ذا الع�ش الخيم البوادي

  غر�ت بيو��� و���ت ف��ا

  فأين البدو من إيوان كسرى 

  تفور ما يحس ل�ا ل�يُب 

  فراة القس قابلھ الصليُب 

  أغن �أنھ رشأر ب�ُب 

  ز�ا فز�ا بھ دل وطي�ُب 

  لدب�ُب و�ف�� عقدتكتھ ا

  طرائف �ستخف ل�ا القلوُب 

  �ش�� �� غالئلھ قض�ُب 

  إذا ما اجتاز ��ظ��ا مر�ُب 

  فرا�� تو��� عندي يخيُب 

  عليك ومن �ساقطھ يدوُب 

  من الفتيان ل�س لھ ذنوُب 

  و�ذا الع�ش ال الل�ن ا��ليُب 

  فشقي اآلن جيبك ال أتوُب 

  ٩وأين من امليادن الزروُب 

 

 

  ا��مر�ات أل�ي نواس االستقبال األد�ي �� شعر   .ب

وال سيما �� معاصر�ھ،  ،�انت ا��مر�ات أل�ي نواس مش�ورة وشعبية لدى العصور 

نحو بالد العراق والشام  عر�ي، ولقد حفظت وأ�شدت �ذه الشعر �� �ل بلد من بلدان ال

الباحثة و�ن   و�مدح�م �عض اآلخر بوجود �ذه.  ، �عض�م ع�� أ�ي نواس ف��اجم  �غداد.و 

____________ 

  ٧٠ص ، نفس املرجع، ب��ت عبد الغفور ا��دي�� ٩
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حول كيفية  عميقا وتفصيال فأت��ا بالبحث والتحليل  الظوا�ر، ااملدحشة ع�� �ذمن 

�ان أم  مؤرخا   ،�ع�� تحليل القارئ �� عالم األدب الشعر ال�ذ عند النقاد استقبال األد�ي

  .دااقن  أم أديبا 

  

 االستقبال األد�ي �� مب�� الشعر .١

ع�� استمالة  " العصر العبا��� األول " كتب شو�� ضيف عن أ�ي نواس �� كتابھ

و�ان شو�� أشد كره لھ من حبھ بحيث شر�ھ ل��مر  ، والنقد عنھ أشعرهس��ة ع�شھ و 

و�شده فاخرا وصادقا دون أي ��ل أو خوف، ح�� حثھ اآلخر�ن أال ي��وا  ، ونظمھ عنھ

� الرغم أن يتخذوا أساسا لدرسھ و�حثھ، ومن جانب ذلك ن�� القراء باألح�ام عليھ ع�

  خطاياه وذنو�ھ.

رأى شو�� أن �� خمر�اتھ وغزالياتھ األسلوب الرص�ن واأللفاظ املونق، و�عض من 

ساليب مقطوعا��ا عذو�ة و�عومة، فاأللفاظ ال�� استخدمھ ف��ا ألفاظا فارسية مت�ونة من أ

ذا شو�� ع�� أن النحاة واللغو��ن من املعرض�ن بأ�ي نواس  ��العامة الغثة، فقال أيضا 

ا��ال فآتوا بكث�� ع�� ��ا��م عليھ.  ونحن من املعروف ع�� أن الفارسي�ن اختلطوا كث��ا 

ختالط �� لغو�ة شعرا��ھ، ولسنا من ال �ذا العصر، وال شك تأثرت �ذه ا بالعر�ي�ن ��

  ذا أعظم األسباب �� استخدام �ذه األلفاظ �� خمر�اتھ.نكر�ن ع�� أن أبا نواس فار��� ف�امل

ولھ ف��ا  �� كي�� من خمر�اتھ وغزلياتھ باللفظ املونق واألسلوب الرص�ن ، و�و يتعد 

مقطوعات كث��ة �سيل عذو�ة و�عومة .  و�ان كث��ا ما يدخل ألفاظا فارسية �� 

خمر�اتھ بحكم شيعة الفارسة �� ا��ياة اليومية و��ن خلعاء الغلمان ا��وس الذين 
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�� من أساليب العامة الغثة، مما جعل �ان يتعزل ��م، ودفعھ ذلك إ�� استخدام كث

  .�١٠عض اللغو��ن النحاة يصطدمون بھ وجعلھ يك�� من ��ا��م

خمر��م خمرة ال شعبية وال ف، اختلفت خمر�ات أ�ي نواس  بخمر�ات غ��هلقد 

خمرة أ�ي نواس أفضل شعر جودة ع�� حسب طاقتھ الروحية مش�ورة كخمرتھ،  و�نما 

والفكر�ة واإلبداعية، ونظم�ا �ل�ا مطابقا بأف�اره وأرائھ ح�� إذا قرأ �ذه، فشعر أنھ حي�ئذ 

�� عالم أ�ي نواس. وخمرتھ أيضا عالجة املصائب واملرض ملن يقرئو��ا،  �ذه �� �عض 

ض النقاد بإطالقھ زعيم ع�. فجدير ع�� �ذه ا��مرة الش���ةاألسباب أو العوامل وراء 

 ا��مري.

بلغت ا��مرة عنده مرتبة كب��ة من التعظيم والتقد�س، ع�� حسب الظا�ر، بحيث  

أنھ استطاع أن يخلق م��ا عاملا شعر�ا يجسد من خاللھ ، بحيث قد ب�ت خمرتھ عمق 

ا متفردا نظرتھ إ�� ا��ياة ، والوجود، واإل�سانية.  فيخلق بواسط��ا عاملا جديد

بأف�اره وارائھ و�إم�اننا أن �سم��ا عاملا نواسيا.  فخمرتھ خمرة يم��ج ف��ا اإلحساس 

بالفكر والروح، وتذوب ف��ا النفس شوقا إ�� ا��الص من املصائب واالالم. فال شك �� 

مدخال إ��  –�ذه ال�اك�ة ا��رمة  –أنھ زعيم الشعر ا��مري، ع�� أنھ اتخذ ا��مرة 

 .١١ة وعالم السياسة وعالم السعادة و ا��مالعالم املعرف

____________ 

    ٢٣٠، ص  جع السابقر امل، العصر العبا��� األول شو�� ضيف ،  ١٠

  ١٢٩ص  ، جع السابقر امل،  في مبني خمريات أبي نواسدراسة نقدية يوسف �ادي يور ��زمي ،  ١١
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وأعال�ا م�انة عند العرب والفرس م�ما رة أ�ي نواس أعظم فنون شعر �انت خم

�انوا يكر�ونھ ح�� أطلقوا عليھ الشعو�ية.  ولقد ش�ر أبو نواس �� ا��مر وا��ون طول 

   .ر ح�� ال يوجد أحد مثلھالعصو 

إ�ي من املغرم�ن �شعره وفنھ، وقد ي�ون غرام األحياء باألموات أشد من غرام 

األحياء باألحياء. من �عيد قال ا��احظ عن أستاذه إبرا�يم النظام، من �عيد قال: 

" يقول األوائل �� �ل ألف سنة رجل ال نز�ر لھ، فإن �ان ذلك ��يحا و�و 

ول �ذه �� أ�ي نواس أل نھ شاعر إبرا�يم".  أقول : �ان األو�� با��احظ أن يق

العبقري، الذي ال ي�ون �� األلف، بل أك�� من ألف من السن�ن مثلھ.  لقد ش�ر �� 

 - ا��مر فحمل عليھ الناس ف��ا.  �� عصره و��� عصره ما لم يحمل ع�� أحد

وما تزال رجسا عند املسلم�ن.  فأت��وا بأن رموه بالزندقة، و�كره  -وا��مر �انت

و ما أطلقوا عليھ (الشعو�ية) .  ولست أبرئھ من �ذا �ل الت��ئة، ولكن العرب، و�

 أقول : إنھ شاعر مر�ف ا��س، وقد يكره العرب ساعة فيقول ف��م ما ال �ستطيع 

 .١٢أن يقول مثلھ غ��ه، وقد يكره الفرس ساعة فيقول ف��م ما ال يقولھ غ��ه أيضا"

 

أشد حبا لھ ح�� قال ع�� أن أبا نواس شاعر العبقري مطابقا  إنھ  جميل سعيدو 

  .بجمال لغو�تھ و�الغيتھ ف��ا

 

 

____________ 

 ٦٠٥ص ، ، املرجع السابق ديوان أ�ي نواس برواية الصو�� جميل سعيد �� ب��ت عبد الغفور ا��دي��،  ١٢
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 االستقبال األد�ي �� مضمون الشعر .٢

إن وجود األعمال األدبية ال ينفصل عن وجود خالق�ا أي �ات��ا.  فاملنتجات األدبية 

مناسبة بھ، �ع�� يكتب األشياء ما�شاء عما يتعلق بخيالھ أو خ��تھ أو حالتھ النفسية أو 

سي�ولوجيا وما أشبھ ذلك، وأبو نواس كتب عن ا��مرة ا�عكست حياتھ النفسية مرتبطة 

 انفعاالتھ اليومية طول حياتھ. بحياتھ السي�ولوجيا و 

لقد م��� أبو نواس �� خمر�تھ حدا صور فيھ دقائق أف�اره وخياالتھ و�واجسھ 

وانفعاالتھ ومشاعره، وقص علينا ف��ا كث��ا من تجارب حياتھ، فالشاعر اتخذ من 

خمرتھ مراة �سقط عل��ا �ل ما يختلع نفسھ ف�انت ا�ع�اسات لنفس�تھ 

ملية اإلبداع ارتباط قو�ا مع نفسية املبدع ، وترتبط حاالتھ وانفعاالتھ، اذ ترتبط ع

النفسية سي�ولوجيا بالواقع الذي �ع�ش واملوقف الذي يوج�ھ، ول�ي يتحرر 

الشاعر من ذلك فإنھ �ع�� ع�� ال��ظة املتأزمة و�ل ما يصدرعن املبدع �و نتاج 

 .�١٣عكسھ نفسھ

ل موتھ،  فكث��  م��ا  من الش�وة ره إال قبشعاأولن يبلغ أبو نواس ش�ئا معروفا من 

 للذة و�عم ا��ياة إما �� ا��مر والغزل وا��ون.

فقال طھ حس�ن : ...."أفتظن أن شاعرا �أ�ي نواس يبلغ ما بلغ من الش�وة ح�� يف�ن 

بھ الناس �� �غداد، وغ���ا من مدن العراق، بل �� الشام ومصر...فيحفظون شعره 

ل ما أ����م من شعر �� �زل و مجون ول�س لھ قائل و��ناشدونھ ، ثم يض��ون إليھ � 

____________ 

:  ١٢١: مجلة األدب ، العدد  الداللة التكرار�ة �� خمر�ات أ�ي نواسأ. م د. سالم أحمد خلف �� مصطفى سيوف:  ١٣

 جز�ران
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يكن أبو معروف...أفتظن أن الناس يتخذون أبا نواس مثاال للذة و�عم ا��ياة....إذا لم 

  .��١٤م الصافية ؟آنواس لسا��م الصادق و مر 

�غداد والعراق والشام ح�� املدحشة ملاذا يحبونھ الناس �� وقد ي�ون طھ حس�ن من  

 .رهشعاأحفظوا  و�شدوا جميع�م 

 االستقبال األد�ي �� خلفية شر�ھ وشعره ا��مر�ات فيھ .٣

ونظم  لقد سبق لنا من املعروف عن حياة و�شأة أ�ي نواس ع�� أنھ عاش ل��مر

را ع��ا وأ�شد�ا فاخرا وصادقا، ومن ثم أال �غمض عيوننا عن خلفية شر�ھ، فإنھ اأشع

 ا��مر أل��ا شراب طبقات ا��تمع معاصر�ھ ملو�ا �انت أم عر�قا.شرب 

وللمؤرخ النف��� أن يكتفي بما تقدم لإلبانة عن شدة ا�تمام العصر بال�سب ، 

وشدة ا�تماه أ�ي نواس بھ �� عشرتھ ل�ل طبقة من طبقات ا��تمع الذي احتواه ، 

ياتھ الباطنية، و�صدق إال أننا نرى ع�� الدوام أن ديوان الشاعر أصدق ترجمة ��

�ذا ع�� أ�ي نواس كما يصدق ع�� سائر الشعراء املطبوع�ن ، و�و أصدق ما ي�ون 

ع�� خمر�اتھ ال�� تفيض بدالئل العقدة النفسية ، ومركب النقص الذي �ساوره من 

ان�سابھ إ�� �ل من أبو�يھ .  ف�و �شرب ا��مر ؛ أل��ا شراب امللوك أو شراب العر�ق 

 .١٥أجداد األ�اسرة والقياصيةالذي عاش مع 

____________ 

(ا��امعة  أبو نواس �� أنظار الدارس�ن العرب ا��دث�نع���� عبد الشا�� إبرا�يم املصري �� حديث األر�عاء،  ١٤

  ٣٢، ص ٢٠٠٣األردنية) سنة 
  ١٠٠، ص  ٢٠١٢: مؤسسة �نداوى للتعليم والثقافة،  أبو نواسعباس محمود العقاد ،  ١٥
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العلوم والثقافة وغ���ا و عصر الذ��� من حيث التنمية الاش��رت الدولة العباسية ب

��� وتر�ي من جميع النوا�� ا��ياة، و�� �ذا العصر اختالط ب�ن العر�ي وال���� م��م فر 

وعلوم العر�ية مثل علم البالغة وعلم العروض وعلم املعا�ي  ةو�ر�ر، ثم جاء فرع اللغ

 ومن جانب ذلك تأثر أيضا �ذا اإلختالط �� حياة اإلجتماعية ل�ذه الدولة، ح�� األدبية. 

را ع��ا ول�س إال أبا نواس الذي عاش ل��مر ونظم��ا اأشع�انوا يحبون ا��مرة و�نظمون 

بصور ج�� كيف �انت لذ��ا وحبھ وحب أ�ل دولتھ ل�ا صدقا من حيث مضمون شعره 

 حيث بنا��ا.ولغو�ة و�الغية من 

و�عت�� أقوال أ�ي نواس �� ا��مر دليال صادقا لتلك الب�ئة األو�� ال�� عاش ف��ا، وتأثر 

��ا ح�� خلقت منھ فاجرا وفساقا �� القول والعمل ، مما يدل ع�� نكرانھ للمجتمع 

ونظراتھ وقيمھ لھ وال سرتھ وراى �� شراب ا��مر جدارا عازال ب�نھ و��ن واقعھ 

وح�� ي�ون مذ�بھ �ذا �� محل ا��اب وتقدير استفاد من فطرتھ  وأقاو�ل الناس

وعزز�ا باملعرفة اللغو�ة والبالغية فجذب إليھ الكث�� من امل��ب�ن والتا�ع�ن ، أما �� 

  .١٦ترديد أقوالھ الشعر�ة أو دراسة أقوالھ وتحليل�ا لغو�ا و�الغيا"

شو�� ضيف و�و ي نواس عند النقاد م��م  �عر ا��مر�ات أللقد تم التحليل عن ش

خلفية ينقض �� مب�� الشعر، وطھ حس�ن �� مضمون الشعر، ثم عباس محمود العقاد �� 

  شر�ھ وشعره ا��مر�ات.

____________ 

(جامعة ام درمان  ن خالل شعر أ�ي نواسصورة ا��تمع �� عصر العبا��� األول معمر بن خطاب ادم،  ١٦

  ١٥٢، ص ٢٠٠٦اإلسالمية) سنة 
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  الباب ا��امس

  ا��اتمة

و�عد ما بحثت الباحثة من الباب األول إ�� الباب الرا�ع عما يتعلق 

باالستقبال األد�ي �� شعر ا��مر�ات أل�ي نواس،  فحان الوقت للباحثة أن تصل 

  .إ�� النتائج والتوصيات

  

 النتائج  .أ

ومن النتائج ال�� وجد��ا الباحثة �عد أن قامت باالستقبال األد�ي عند 

النقاد لنظر�ة إ�سر �� أن شو�� ضيف و�و ينقض �� مب�� الشعر، وطھ 

خلفية شر�ھ حس�ن �� مضمون الشعر، ثم عباس محمود العقاد �� 

  وشعره ا��مر�ات.

  

 التوصيات  .ب

 أن تق��ح ��ذه الرسالة، في�ب�� للباحثة �عد ما بحثت الباحثة عما تتعلق

  عض التوصيات إ�� القارئ�ن كما ي��؛�

تطو�ر مبحث �ذه  ��ا اطلبة قسم اللغة العر�ية وآد إ��ترجو الباحثة  . ١

الرسالة بمباحث أخرى ونظر�ات مختلفة ح�� تتمكن رسالة واحدة 

 باملباحث ا��تلفة والنظر�ات املتنوعة .

توسيع قراءا��م األدبية  ��ا اقسم اللغة العر�ية وآدطلبة  إ��ترجو الباحثة  . ٢

 ح�� ت�ون الدراسات  األدبية مكتملة.
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  املراجع

  املراجع العر�ية  .أ

الداللة التكرار�ة �� خمر�ات أ�ي أ. م د. سالم أحمد خلف �� مصطفى سيوف: 

  : جز�ران ١٢١: مجلة األدب ، العدد  نواس

مكتبة  الشرق  –{مجمع اللغة العر�ية  امل��م الوسيطابرا�يم أن�س، واخرون، 

  م } ٢٠٠٤الدولية، 

،  (طبع باملطبوعة العمومية : مصر) سنة ديوان أ�ي نواساسكندر آصاف ، 

  م  ١٨٩٨

(دار ا��ديث : القا�رة، ا��زء السا�ع ،  ، لسان العرباإلمام العالم ابن منظور 

    ف، ق، ك)

    الفكر : القا�رة ، ا��لد األول)(دار  ، تار�خ اداب اللغة العر�يةجر�� ز�دان 

، ��ة موجزة عن األدب �� عصر صدر اإلسالمجمال محمود سيد أحمد جنيدي، 

  جامعة األز�ر : القا�رة 

 ديوان أ�ي نواس برواية الصو��جميل سعيد �� ب��ت عبد الغفور ا��دي��، 

   ٢٠١٠(دار الكتب الوطنية) سنة 

/  ٢٨: النص ال�امل ،  ز�ديات أ�ي نواسشذرات من داؤد سلوم �� محمد حما�ي، 

  م ٢٠١٧ /٠٥

شو�� ضيف، العصر العبا��� األول (دار املعارف : القا�رة، الطبعة الثامنة، 

  م) ١٩٦٦

، جامعة النقد األد�ي عند العرب أصولھ ومنا��ھطھ عبد الرحيم ع�� ال�� ، 

  �ـ ١٤١٩ –م  ١٩٩٩األز�ر : إسكندار. القا�رة ، 
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 ١٠(ميجا بايت) تار�خ  ديوان عبد الرحمن الشكري عبد الرحمن الشكري ، 

   ٢٠٠٩د�س�ب�� 

(دار �عرب)  مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون و�� الدين ، 

  �ـ  ١٤٢٥سنة 

    م ٢٠١١يونيوا  ١٤عبد الغ�� أبو العزم، م��م الغ�� ، 

(جامعة  علم اللغة الن��� خمر�ات أ�ي نواس دراسة �� ضوءع�� كر�م عيدان ، 

  �ـ) ١٤٣٧م /  ٢٠١٦مس�نصر�ة : جم�ر�ة العراق ، 

بي ر اشعل خالن مول ألالعباسي رالعصالمجتمع في ورة اصعمر بن ا��طاب ادم، 

  )٢٠٠٧، المیةـالسن ااـمام درعة ـیا: جامـلـلعت ااـسـدرالالیة ــ(ك واسن

دارس�ن العرب ا��دث�ن أبو نواس �� أنظار الع���� عبد الشا�� إبرا�يم املصري، 

  )٢٠٠٣(�لية الدراسات العليا: ا��امعة األردنية ،

تيار ا��ون �� القصيدة العباسية مجونيات أ�ي نواس ع�شون جدة، و���، 

، املركز ا��ام�� العقيد آك�� محند أو��اج بالبو�رة، السنة أنموذجا

  م  ٢٠١١ -٢٠١٠ا��امعية : 

(جامعة  أ�ي نواس وخمر�ات شاتا كشنا خمر�اتكمال عبد ال�ادي إبرا�يم ، 

  �ـ) ١٤٤٠م /  ٢٠١٨والية كدونا، 

(�لية ال��بية : ا��امعة ثنائيات امل�ان �� شعر أ�ي نواس م. م ش�اء جاسم خض��، 

  ) ٢٠١١مس�نصر�ة ،

 - (ا��امعة ال�اشمية : الزرقاء  جدلية أ�ي نواس وعلماءمحمد خليل الذاليلة، 

  األر�ان)
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(ورر ا��يل :  األدب العر�ي ا��ديث و مدارسھا��فا�� ، محمد عبد املنيم 

  م )  ١٤١٢ب��وت، ا��زء األول، 

(دار  اتجا�ات الشعر العر�ي �� القرن الثا�ي ال��ري محمد مصتفى �دارة ، 

  ٣٤١، ص  ١٩٦٣املعارف) سنة 

(جامعة شر�ف �داية هللا اإلسالمية  رمز ا��مر �� شعر أ�ي نواسمسرا�ي، 

  �ـ)  ١٤٣٠م /  ٢٠٠٩كرتا، ا���ومية : جا

(دار البيان : للطبع و  األدب العر�ي �� عصر ا��ا�ليةمصطفى محمد السيو�� ، 

  ) ـ� ١٤٢٢ال�شر و التور�ع ، 

(دار  ، نصوص أدبية من العصر�ن اإلسالمي و األموي نادية حسن ا��ندي   

  البيان : مصر) 

�� االستقبال األد�ي �� شعر اإلع��اف أل�ي نواس (تحليل القارئ �عمة الرافعة،   

: جامعة  المية تولونج أجونج)سمع�د دار ا��كمة ا��ديث ل��بية اإل 

  ٢٠١٧موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق ، 

ثورة أ�ي نواس ع�� مقدمة الطللية �� العر�ي �اشيم إسم�ان �� أحالم الزعيم ، 

  ٣٠، ص  ٢٠١٧ – ٢٠١٦(جامعة بكر بلقايد) سنة القديم 

، زنادقة األدب والفكر قراءة �� تار�خ الزنديقة قديما وحديثا�ا�ي السبا��، 

  م) ١٩٩٩(لندى : مزكزاملقر�زي للدراسة التارخية ، الطبعة األو�� ، 

(جامعة آزاد اإلسالمية  خمر�ات أ�ي نواس دراسة �� املضمون يوسف �ادي بور،  

  )٢٠١١ن�سان (أر�ل)،  ١٧ج ، األحد �� الكر 

(عضو  في مبني خمريات أبي نواسدراسة نقدية يوسف �ادي يورى نزمي، 

  )٢٠١١، ھيئة التدريس بجامعة آزاد اإلسالمية
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