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 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

عوذ باهلل من شرور ونونستهديو نستعينو ونستغفره حنمده و احلمد هلل إن   
يضلل فال ىادي لو.  نه اهلل فال مضل لو ومت أعمالنا من يهدأنفسنا ومن سيئا

أشهد أن ال الو اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسولو. اللهم صل وسلم وبارك على 
 حممد وعلى آلو وصحبو وسلم.

فقد إنتهت الباحثة بإذن اهلل وتوفيقو من كتابة ىذه الرسالة اليت تقدمها  
املواد  دة منلكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كما

يف قسم اللغة العربية  S.Humطلبة للحصول على شهادة الدراسية املقررة على ال
 وأدهبا.

ني الكرميني، فعلى املشر  ، تقدمت الباحثة الشكرويف ىذه الفرصة السعيدة 
دكتور نور خالص املاجستري واألستاذ رشاد ىشامي املاجستري على مها األستاذ ال

وأفكارمها يف اإلشراف على كتابة ىذه الرسالة وتكميلها من مساعدهتما وأوقاهتما 
 البداية حىت النهاية.

وىذباىا لوالديها احملبوبني الذي قد ربياىا تربية حسنة  وال تنسى أن تشكر
 .ا أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرةهتذيبا نافعا لعل اهلل أن جيزيهم



 
 

 ب
 

الذي قد علموا الباحثة وزودوىا  األساتيذ الكرمي ر الكثري جلميعالشكوأيضا  
خاصا  وتقدم الباحثة شكرا واملعارف النافعة وارشدوىا إرشادا حسنا.مبختلفة العلوم 

فيو، وعميد كلية  اتذاتذ واألسيهبا وجلميع األساتادآلرئيس قسم اللغة العربية و 
 اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة ىذه الرسالة.

ها املكرمني الذين ساعدوىا يف إمتام ئر إىل أصدقاوتقّدم الباحثة الشك 
حسبنا  وللقارئني عامة. ةهلل أن جيعلها نافعة للباحثة خاصوأخريا عسى ا الرسالة.

ال حول وال قّوة إال باهلل العلي العظيم و اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري 
 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 بندا أتشيو –دار السالم                                      

           ،الباحثة                                             

 
 فًتي بلقيس                
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 فًتي بلقيس:   اسم الطالبة
 163532317:   رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية وأدهبا  الكلية / قسم
 باب وآثارىا للطلبة يف معهد  نواس عًتاف أليبإلقصيدة ا:  موضوع الرسالة

 ميدانية()دراسة حتليلية  النجاح                         

   2321يوليو  33 :  تاريخ املناقشة
  صفحة 43 :  حجم الرسالة
 دكتور نور خالص املاجستري ال:   املشرف األول
 رشاد املاجستري :  املشرف الثاين

وآثارىا للطلبة يف معهد  نواس عًتاف أليبإلقصيدة ا كان موضوع ىذه الرسالة ىي
. وأما املسئلة اليت تريد أن تبحثها الباحثة يف )ميدانية)دراسة حتليلية  النجاح باب

منهج . و قصيدة اإلعًتافال بعد قراءة للطلبةاآلثار اإلجيابية  :ىذه الرسالة فهي
 استخدمت الباحثة فهو املنهج التحليلى وذل  بطريقة امليداين وىي يتالبحث ال

النتائج اليت حصلت عليها اللطلبة يف معهد باب النجاح. و  بإعطاء اإلستبيانات إىل
إخشاعهم  زيادة (2 ،ةبحتسني سلوك الطل( 1: اإلجيابية عواملأربعة الباحثة فهي 
 تقوية محاستهم يف العبادات. (4 ،حتسني األحوال القلبية عندىم( 3، يف العبادة
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Skripsi ini berjudul Qaṣīdah Al-‘itirᾱf Li Abī Nuwᾱs Atsᾱruhᾱ Li Al-Thalabah Fī 

Ma’had Bᾱbin Najᾱh (Dirᾱsatun Tahlīliyyah Maidᾱniyyah). Adapun permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pengaruh positif terhadap santriwan/wati 

setelah membaca Qasidah Al-I’tiraf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode analisis melalui penelitian lapangan dengan memberikan angket kepada 

santriwan/wati yang berada di ma’had Babun Najah. Dan hasil yang diperoleh dalam  

penelitian ini yaitu terdapat empat faktor positif : 1) Memperbaiki akhlak 

santriwan/wati, 2) Meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah, 3) Memperbaiki 

keadaan hati, 4) Menguatkan semangat mereka dalam ibadah.  
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 لالباب األو 

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
العرب وما يتجاورون بينهم إن من عادات العرب الذين ثبتوا يف بالد   
أن يعربوا كالما حسنا ؼبدح األحد أو مغازلتو أو ربقَته أو أي شيء وببون 

ظبي بو الشعر، وىو فن من فنون العرب اليت كانت آخر. وىذا الكالم قد 
أتية من قبل التاريخ، وىذه الفنون تعمل عن طريق إظهار اإلحساسات من 
قبل األفراد الذين يريدون أن يعربوا تعبَتات ؿبسسات اؼبخاطب جبمال 

 الكالم.
كالم موزون ومرّتٌب ومقفى، وىو هبذا ىبتلف عن الكالم   ىوالشعر 
إّن التعريف الذي ذكر وُبّدُد . ستخدمو الّناس يف ـباطباهتماؼبنثور الذي ي

الشعر على أساس االنتظام اػبارجي للكلمات، ويرّكز على البنية اللغوية، 
بعكس تعريف الشعر عند الفالسفة يف عصر ابن طباطبا؛ حيث أبدوا 
 اىتماماً باعبانب التخيلي من الشعر؛ وعّرفوه بـ "الكالم اؼبخيل"، أي الكالم

 .ٔالذي ينشأ عن ـُبّيلة الشاعر

                                                           
)مصر: اؽبيئة اؼبصرية العامة  الًتاث النقدي، الطبعة اػبامسةمفهوم الشعر دراسة يف جابر عصفور،  ٔ

  ٖٓ - ٜٕم(، ص. ٜٜ٘ٔللكتاب، 
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والشعر العريب اليوم يأيت على نوع اؼبادة التعليمية، وقد تعلمها كثَت 
 من الطلبة منذ عصر صدر اإلسالم حىت يومنا ىذا.  الشعر العريب بأنواعها

باإلسالم خصوصا الشعر اغبكمة أو  ىذه يعرفها الشعوب الذين سبقوا
تتضمن فيها قيمُة اغبكمة والزىد ىي القصيدة اليت  القصيدةلزىد، واحدة ا

اليت الّفو أبو نواس ربت اؼبوضوع "اإلعًتاف". إهنا قصيدة ؿببوبة عند 
اؼبسلمُت، لكون معانيها فيها تدل على ندامة الشخص الذي عاصى 

 عاصيا وأراد توبة.

وىذه القصيدة مشهورة جدا عند األتشيُت حيث أهنم يقرؤوهنا فردا 
او صباعة لكل بعد الصالة اؼبفروضة ويقرؤون كذالك يف اؼبسجد ليال بعد 

 صالة التوبة والتهجد وغَت ذلك. 

ورأت الباحثة أن بعضا من القارئُت يفهمون معاين ىذه القصيدة 
دفع الباحثة أن تبحثها حىت البشعت القلوب، وىذه ىي الدوافع اليت ت

لرسالتها. وأما ميدان البحث الذي إختارهتا الباحثة ىو اؼبعهد باب النجاح. 
ثارىا وآنواس ي عتراف ألبقصيدة اإل واؼبوضوع اليت إختارهتا الباحثة ىي

 (ميدانية)دراسة تحليلية  في معهد باب النجاح طلبةلل

  مشكلة البحث ب. 

ما ىي اآلثار اإلهبابية : فهي ه الرسالةيف ىذأما مشكلة البحث         
  ؟الواردة يف قصيدة اإلعًتاف
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 البحث غراضأ  ج. 

معرفة : الرسالة فهييف ىذه السابقة فغرض البحث  شكلةموافقا باؼب
 ثار اإلهبابية الواردة يف قصيدة اإلعًتافاآل

 معاني المصطلحات  د. 

 القصيدة   ( 1
قصدا. فالقصيدة ج قصائد -يقصد-لغة مشتقة من قصد القصيدة

ومن الشعر العريب ىي سبعة أبيات فأكثر. وأما إصطالحا فهي ما كان على 
أبيات أو عشر أو طبسة عشر قطعة، فأما ما زاد على ذلك فإمبا تسمية 

 . ٕالعرب قصيدة
وضوع ربت اؼبيب نواس ألوالقصيدة اؼبقصودة يف ىذه الرسالة قصيدة 

سًتحام أبياتا كثَتة ربمل إذل معاين اإل ًتاف". تضم ىذه القصيدةع"اإل
 وحزن وندامة اآلمث كبو أعمالو السيآت بالتوبة والغفران منو تعاذل.

                                                         اإلعتراف  (2
 إعًتافا: إذا أقّر،-يعًتف-لغة مشتقة من كلمة إعًتفيف الاإلعًتاف 

                                                           

 ٕٕٕ ص. م(ٕٓٓ-هٖٕٗٔقاىرة: دار اغبديث، ، )اللسان العرب، إبن منظور ٕ 
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فاإلعًتاف: اإلقرار: واسم اؼبصدر: العرف، يقال: لو علّي ألٌف عرفاً 
 . ٖأي: اعًتافا

ا يف معجم اؼبصطلحات العربّية ىو ذلك وأّما اإلعًتاف اصطالح         
النوع من الًتصبة الذاتية اليت يروي فيها اؼبؤّلف مواقف نفسّية أو عاطفة ال 

 .ٗدةيعًتف هبا واضعوا الًتصبة الذاتّية عا

ذل اهلل على " ابو نواس إ"إعًتافاؼبقصود يف ىذه الرسالة  اإلعًتافو               
 ذنوبو يف حياتو. 

 السابقة اتالدراس. ه

عًتاف أليب نواس إلقصيدة اها الرسالة ربت اؼبوضوع "توحبث ،أي زاكية (ٔ
 ٘وعلم البالغة( ةمعاين القصيدة على أساس علم القصيدل )ربلي

. ىدف "عًتاف أليب نواسة اإلقصيدحبثت عن " وىذه الرسالة
ؼبعرفة علم الشعر والبالغة العربية وىي عائلة من علم اللغة  ىذه الرسالة
علم تركز علي ربليل الشكل واؼبعٌت باإلعتماد الدراسة  العربّية. ىذه

                                                           

، )اؼبملكة العربية الواقعي بالدولة غَت اؼبسلمة وآثاره يف أحكام السَّت  على إبن ضبد الصاغبى، اإلعًتاف ٖ 
 ٖٕم( ص. ٕٙٔٓ-هٖٚٗٔالسعودية: الطبعة األوذل، 

، )صبيع اغبقوق ؿبفوظة: الطبعة الثانية منّقحة معحجم اؼبصطلحات العربّية يف الّلغة األدبؾبدي وىبو،   ٗ
 ٜٗه( ص.  ٜٗٛٔومزيدة، 

5
 Ai Zakiah, Puisi I‟tiraf: Abu Nawas: Analisis Bentuk dan Makna Berdasarkan Ilmu Puisi 

dan Ilmu Balaghah, (Universitas Indonesia, 2014),  hal. 7  
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واؼبنهج  عًتاف".باؼبوضوع "اإل يف تاريخ كتابة شعر أيب نواس الشعر
ىو منهج الوصفي الرسالة البحث اليت إستخدمت الباحثة يف ىذه 

 التحليلي.

األساليب اللغوية  يف شعر ، وحبثها الرسالة ربت اؼبوضوع "حنيف فطاين (ٕ
 ٙكتابة أيب نواس )ربليل  أسلويب(  عًتاف" منإل"ا

 "،عًتافاألساليب اللغوية  يف شعر "اإلوىذه الرسالة حبث عن 
الرسالة ؼبعرفة األفكار الرئيسّية وأسلوب اللغة يف قصيدة ىدف ىذه 

أي تالحظ الدراسة السابقة يف  اإلعًتاف باستخدام التحليل اإلحصائي
واؼبنهج البحث اليت إستخدم  .األساليب اللغوية اؼبضمومة يف الشعر

 .ىو منهج الوصفي التحليليالرسالة الباحث يف ىذه 

الشعر العريب يف القرن رسالة ربت اؼبوضوع "، وحبثها الأزليا متممة اغبسٌت (ٖ
 ٚ(ربليل أسلويب لشعر أيب نواس واإلمام الشافعي): ٛٔ

. ىدف ىذه ٛٔالشعر العريب يف القرن وىذه الرسالة حبثت عن 
 اجمللة ؼبعرفة أنواع األسلوب يف الشعر العريب أليب نواس واإلمام الشافعي.

ذه الرسالة ىو منهج واؼبنهج البحث اليت إستخدمت الباحثة يف ى
 الوصفي التحليلي.
                                                           

6
 Hanif Fathani, Gaya Bahasa Dalam  Syair “Al-I‟tiraf” Karya Abu Nuwas: Sebuah Analisis 

Stilistik, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2012), hal. 205.
  

7
 Azlia Mutammimatul Husna,  Asy-Syi‟rul „Arabiy Abad ke-8: Analisis Stilistika pada Syair 

Abu Nuwas dan Imam Syafi‟i, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2018), hal. 16-17. 



6 
 

 

وجوه اإلتفاق واإلختالف بُت حبوث السابقات. والبحث اليت ستقوم بو 
 الباحثة ىي:

من ناحية القصيدة كبن نبحث عن نفس القصيدة ولكن لبتلف من  (ٔ
 ناحية األغراض كما يلي:

أي زاكية حبثت عن معانيها من ناحية علم القصيدة وعلم  .ٔ
 البالغة

األسلوب أزليا متممة اغبسٍت حبثت عن القصيدة من ناحية  .ٕ
 لشعر أيب نواس واإلمام الشافعي

 حبث عن القصيدة من ناحية األسلوب حنيف فطاين  .ٖ
ستبحث ىذه القصيدة من ناحية اآلثار عند وأّما الباحثة فهي  .ٗ

 الطلبة يف معهد باب النجاح
الباحثة تبحث و البحث اؼبكتيب،  من ناحية اؼبنهج البحث: ىم يبحثون (ٕ

 اؼبيداين
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لباب الثانيا  

 ترجمة أبو نواس

واس مولوده ونشأتويف الباب الثاين، ستبحث الباحثة عن ترصبة أبو ن          
     وديوانوووفاتو 

   ودهمول . أ
  نواس ىو أبو اغبسن بن ىانئ بن عبد األول بن الصباح اأب إن

، وشاعر العراق يف عصر العباسييف شعراء من الأحد  ، ىوٛاغبكمي بالوالء
  .ٜوكنيتو أبو نواس أو ذو نواسعصره. 

بو نواس يف سوق األىواز إحدى قرى من خوزستان يف اعبنوب أولد 
ه(  يف خالفة  ٔٗٔ) العريب من فارس عام مائة وإحدى وأربعُت للهجرة

وامو جلبان كانت من األىواز  .ٓٔأيب جعفر اؼبنصور ثاين اػبلفاء العباسُت
مروان بن  ىانئ كان جنديّا ابوو  ، تعمل كغسالة صوف.ىي إمرأة لعوب

                                                           
8
 ٗص.  ،م ٜٜ٘ٔ ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية ،ديوان أبي نواس ،علي فاعور   

 ٘بدون السنة، ص.  ، الطبعة الثانية،إعترافات أبو نواسكامل الشانوي،   ٜ
10

م،  ٜٜٓٔالكتب العلمية، بَتوت، ، الطبعة األول، دار أبو نواس الحسن بن ىانئجعفار خريباين،   
 ٛٔ. ص
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وامبا جده  ،ٔٔاؼبالبس ورعى الغنم وإشتغل حبياكة من اػبلفاء األموي، ؿبمد
 ٕٔاعبراح بن عبد اهلل اغبكمي موذل

 نشأتو . ب
شأ ابو نواس وترعرع يف مدينة البصرة، وعاش يتيم األب منذ بلوغو  ن

الثانية من عمره، وعندما بلغ من العمر ست سنوات إنتقلت بو أمو اذل 
البصرة ذات الشهرة الواسعة يف اؼبيادين اؼبختلفة التجارية والثقافة التيارات 

 . ٖٔاألدبية اؼبتعددة
ان يتعّلم ويعرف كل شئ كما األطفال األخرين أراد أبو نواس 

ووبب ان يلتحق بالكتاب ولو كان حياتو ال يبكن لذلك، ولكنو ال 
يتأسف. فباإلقتصاد احملدودة يلتحق أبو نواس بالكتاب يف البصرة فيتعّلم 
فيها علوما متعددة. ولكنو ال ينتهي يف دراستو ألّن أمو ال تقدر ألمد باؼبال  

 . 14كتابو

                                                           
11

  ٘ص. نفس المرجع،  ،كامل الشانوي  

12
، م ٖٜٚٔ-ه ٖٙ٘ٔ، شعره-نوادره-رأي الشعراء فيو-ديوان أبي نواس تاريخو، ؿبمود كامل فريد   

 ٖ ص.

م،  ٜٜٗٔ، البهسة اؼبصرية العامة، مصرى، أدب الزىد في العصر العباسيعبد الستار السيد متوذل،  ٖٔ
 ٙ٘ص. 

14
  نفس المكان  
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لدراسات اللغوية ومن الشعر القدًن رغب يف تعلم ان ابا نواس إ
.كان ابو نواس عاؼبا فقيها عارفا باألحكام يف اؼبسجد اعبميع هاومعاني

ومتشابو، وناسخ بطرق اغبديث، يعرف ؿبكم القرآن  صاحب حفظ ومعرفة
  .ومنسوخ

مث  فة ورجع اذل البصرة موطنو األول.خرج من الكو  كان أبو نواس
اد، ووصل يف أوائل خالفة الرشيد سنة رحل الشاعر من البصرة اذل بغد

مدحا رائعا  الفة إزبذه اػبليفة ىارون الرشيد ومدحوه. ويف ىذه اػب ٓٚٔ
الرشيد اليو حبا شديدا وقربو اليو، ألن أبا  كزا على اؼبعاين الدينية حىت حبومر 

نواس كان أكرب شاعر عرف يف ذلك الوقت. وكانت شهرة الشاعر قد 
 .٘ٔسبقتو اذل بغداد. وداع صيتو يف شىت أرجاء البالد اإلسالمية حينئذ

يرضى على ايب نواس ىارون الرشيد ومدحو، وان كان ال  ونادم
سو. وؼبا وصل األمُت اذل اػبلفة وغضب لتهتكو يف قول الشعر وؾبونو وحب

إنقطع النواس وتتوثق العالقة بينهما، فتقربو اػبليفة واصبح شاعره ونديبو 
لكن ذلك دل يدم طويال فقد سجنو األمُت عند ما اىتدم اػبالف بينو وبُت 

 .  16أخيو اؼبأمون

                                                           
 ٚ٘، ص. نفس المرجععبد الستار السيد متوذل،  ٘ٔ
16

 ٙ ، ص.المرجع السابق، علي فاعور  
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وأبو نواس أحد من الشعراء يف عصر العباسي الذي إشتهر حياتو 
على ىذا األمر ظهر جليا يف شعره اػبمريات،  واػبمر، دليال باللهو واجملون

ؤرخُت قالوا أنو تاب يف أخر وغزلو اليت ظبي ب "جنان"، ولكن أكثر من اؼب
              سنواتو وىذا مستدال بقصائده قبل موتو. ومن شعره اؼبشهور

أنو  عن توبتو الذي مازلنا نسمعو يف زماننا اآلن يعٍت " اإلعًتاف"، ووبكى
نظم ىذا الشعر جالسا وحده مشاىدا اذل غروب الشمش، متمتعا بألواهنا، 
حينئذ قطرت دموع من عينيو وبكى بكاء شديدا مث مد يده اذل السماء 

 قائال :

 اإلعتراف 
 وال أقوى على النار اعبحيم  # إؽبي لست للفردوس أىال 

 فإّنك غافر الذنب العظيم  # فهب رل توبة واغفر ذنويب

 فهب رل توبة يا ذا اعبالل  # ذنويب ِمْثُل أعداد الّرمال

 وذنيب زائٌد كيف اسبارل  # وعمري ناقص يف كّل يوم

 مقرّا بالذنوب وقد دعاك  # إؽبي عبدك العاصي أتاك 

  فإن تطرد فمن نرجو سواك  # وإن تغفر فأنت لذاك أىلٌ 
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مد قبيب واختلف اؼبؤرخون يف حقيقة توبة أيب نواس، يقال الناقد ؿب
 .البهبييت" إن يف أيب نواس النور والظلمة، واػبَت والشر، واإليبان الغامر

 وفاتو      ج.
بعد  وطبسُت سنة، شبانيةعمره يف ه ٜٜٔبغداد سنة يف وقد تويف أبو نواس 

. ٛٔنل اليهود يف ودفن يف مقابر الشونيزية ٚٔتاب إذل اهلل وندم على معاصية
اؼبؤرخون والنقاد إختلفوا يف سبب وفاتو، بعضهم رأو أنو تويف وفاتو طبيعة، 
وىكذا عاش ابو نواس اغبياة بُت اعبد واؽبزل، بُت أفراحها وأتراحها. فلم 
يأب للشعوبية ودل يتصب للعرب، ينشد اغبياة اغبضرية وترفها بغضلها على 

 اغبياة البدنية وسظفها.

 ديوانو . د
تو اجيزوه ومقاطعرانواس مشتمال على قصائد وأ أيبكان ديوان شعر 

ى ألف وطبسمائة وأكثر ويضم من األبيات ثالثة عشر ألف بيت وأكثر لع

                                                           
بَتوت، بدون السنة، -اؼبكتبة العصرية صيدا، أبو نواس في نوادره وبعض قصائدسادل مشس الدين،    ٚٔ

 ٜص. 
، اعبزء السابع، دار الفكر، بدون السنة، تاريخ بغدادحافظ أيب بكر أضبد بن علي اغبطيب البغدادي،   ٛٔ

 ٜٗٗص. 
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مفرقة يف طبسة حدود ذبمع اثنا عشر بابا مفصلة شبانُت فصال. ومن أشهر 
 .19الرواد صبع ديوانو ىو الصورل وضبزة بن اغبسن األصفهاين

طبسة فصول، ومائة قصيدة أبواب و فاغبد األول مشتمال على أربعة 
فصال  ألف وسبعمائة بيت. واغبد الثاين ثالثة أبواب واثنا عشرومقطعة و 

ثالثة آالف وشبانون بيتا. واغبد الثالث وثلثمائة قصيدة ومقطعة وأرجوزة و 
باب واحد وتسعة عشر فصال وثلثمائة قصيدة ومقطعة وألفان وسبعمائة 

بابان ثالثون فصال وأربعمائة وطبسون قصيدة وتسعون بيتا. واغبد الرابع 
ومقطعة وألفان وسبعمائة بيت. واغبد اػبامس بابان وأربعة عشر فصال 

 .ٕٓومئتان وتسعون قصيدة ومقطعة وألفان وسبعمائة بيت

فالباب األول يف نقائضو مع الشعراء وأخباره معهم ومع القيان. 
راثي والباب الرابع يف العتاب والباب الثاين يف اؼبديح والباب الثالث يف اؼب

والباب اػبامس يف اؽبجاء والباب السادس يف الزىد والباب السابع يف الطرد 
والباب الثامن يف اػبمر والباب التاسع فيما جاء بُت اػبمر واجملون والباب 
العاشر قي الغزل اؼبؤئنت والباب اغبادي عشر يف الغزل اؼبذكر والباب الثاين 

 .  ٕٔعشر يف اجملون
                                                           

 
19
 ٘-ٗص.  م، ٜٛٛٔ العمومة  : مصرطبع باؼبطبوعة  ،ديوان ابي نواساسكندر اصاف،  

 ٘-ٗ، ص. المرجعنفس ، دار أصافسكنأ  ٕٓ
 ٘-ٗ، ص. المرجعنفس ، دار أصافسكنأ  ٕٔ
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 قال أبو نواس يف نقائضو مع الشعراء وأخباره معهم:

 وربت ثياب العز لو كان باديا #على وجو مي مسحة من مالحة 

 # ولو كان لون اؼباء يف العُت صافيا   أدل ترى أن اؼباء ىببث طعمو 

  وقال أبو نواس يف اعبنان: 

 يبتدي منو وينشعب#     ما ىوى إال لو سبب

 وجهها باغبسن منتقب    #  فتنت قليب ؿبجبة  

 تنتقي منو وتنتخب  #    خليت واغبسن تأخذه

 #  واستزادت بعض ما هتب     فكتست منو طرائفو

 #  عودة دل يثنها أرب فهي لو صَتت وفيو ؽبا  

 # رب جدا جره اللعب صار جدا ما لعبت بو   

 ذل اإلنصراف عن الشهوات ومتاعوقال أبو نواس يف الزىد والدعوة إ
 اغبياة الزائلة واإلعداد لآلخرة بالتقى والعمل الصاحل:

 يا طالب الدنيا ليجمعها     #  صبحت بك اآلمال فاقتِصدِ 

 والقصد أحسن ما عملَت لو #  فاسلْك سبيل اػبَت واجتهد
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 22#  دار اؼبقامة آخر األبد  واعمل لداٍر انت جاعُلها

 إذ يقول يف إحدى أىاجيو مصورا ثقلو:

 ل ملوك على اػبَت   #  ِق ويزري بالسيد اعبحجاحفيك ما وبم

 فيك تيك و فيك عجب شديد  #  وطماح يفوق كل طماح

 اؼبزاح غث غبديثا معيد هٌ  #   بارد الظرف مظلم الكذب طيا

 قول يف مراثيو يف األمُت:

 طوى اؼبوت ما بيٍت وبُت ؿبمٍد  #  وليس ؼبا تطوى اؼبنيُة ناشرُ 

 نفٍس ما ؽبا الدىر ذاكرفال وصل إال عربة تستديبها     #  أحاديث 

 #  فلم يبق شيٌئ عليو أحاذروكنت عليو أحذر اؼبوت وحده  

  ٖٕ#  لقد عمرت فبن أحب اؼبقابرئن عمرت دون دبن ال أودُُّه     ل

ىكذا الشرح اؼبوجز عن ترصبة أبو نواس، ومن ىذه الًتصبة ظهر أنو 
الشعر، ولو شعر كثَتة، وشعر اإلعًتاف أحد شعره  رجل مشهور جدا يف

 الذي ألفو بعد توبتو من الذنوب وقبل موتو.

                                                           

 
 ٖٕٛص.  م، ٜٙٙٔدار اؼبعارف : القاىرة، الطبعة الثامنة،  ،العصر العباسي األولشوقي ضيف،   ٕٕ

23
  ٖٕٓص. ، نفس المرجع، العصر العباسي األولشوقي ضيف،    
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 الباب الثالث

 اإلطار النظرى

خدم الباحثة نظرية التأثَت عند كوبر. ىذه الرسالة ستست لكتابة
 .التأثَت تعريفب والبحث يف تُبدأ

 لتأثيراتعريف  . أ

 م الشئ. وصبعو آثار وأثور. وأمالغة: ما بقى من رس َتأثتلمعٌت ا
التغيَت الذي وبدث يف سلوك اإلنسان نتيجة بعض اؼبعلومات  اصطالحا:

اليت يستقبلها وتؤثر على ـبزونة اؼبعريف وتدفعو للقيام بتصرف مغاير للعمل 
 .ٕٗ الذي اعتاد عليو

ر البيئية عرف األستاذ ويليام كيندي دراسة التأثَت "إن تقييم اآلثا
ليست فقط علما أو ؾبر إجراءات بل أهنا علم وفن فمن حيث كوهنا علم 

م فهي أداة زبطيطية تعمل باؼبنهج العلمى من أجل معرفة التنبؤات وتقيي
 عمليات التنمية ومن حيث كوهنا فن فهي التأثَتات البيئية ومشاركتها يف

                                                           
24

لبنان، –، الطبعة اغبادية والعشرون دار اؼبشرق، بَتوت المنجد فى اللغة واألعالملويس معلوف،   
 ٚٔٙ، ص ٜٙٛٔ
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البيئي إلحداث لو  عبارة عن تدابَت الزباذ القرار للتأكد من أن التحليل
 .ٕ٘تأثَت على عملية ازباذ القرار

 أنواع التأثير  . ب

ربدثو  ثر الذي حبوث التأثَت اإلعالمية أنواع اآل يقسم اؼبتخصصون يف
 ونبا :وسائل اإلعالم إذل نوعُت 

 التأثَت على اؼبستوى الشخصي (ٔ
 ىالتأثَت على اؼبستوى اجملتمع (ٕ

 قد الشخصى اؼبستوى على التأثَت أن إذل العلمية الدراسات وتشَت
 يف العلمى نتاجهم نشروا الذين الباحثُت اىتمامات من كبَتة بنسبة حظى

 ومن. اعبماىَتى واالتصال اإلعالم ؾبال يف الكربى اؼبتخصصة الدوريات
  وزمالئو Cooper كوبر دراسة اجملال ىذا يف الرائدة الدراسات

، الدراسات اؼبماثلةقة، وغَتىا من وتناغما مع نتائج الدراسة الساب
 اؼبذكورة يف ىناك ثالث نقاطتأثَت وسائل اإلعالم على اؼبستوى الشخصى، 

 وىي :تلك الدراسات، 

                                                           

 
25

ؾبلة الندوة للدراسات ، نظام دراسة التأثير ودوره فى تكريس حماية فعالة للبيئةتركية سايح حرم عبة،  
 ٕ٘ٔ( ص. ٖٕٔٓالقانونية )جامعة بكلية اغبقوق والعلوم السياسية ، العداد االول لعام 
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  التأثَت اؼبعريف .ٔ
 اؼبواقف واالذباىات التأثَت يف .ٕ
 ٕٙالسلوك التأثَت يف .ٖ
 يالتأثير المعرف  .1.1

تأثَت و  ة اليت ربتوي على اؼبعلومات اليت يستقبلها اعبمهورمرحلىو و 
ىذا اؼبستوى من التأثَت يتعلم الفرد الكثَت  ، ويفاعبمهور وسائل اإلعالم يف

احمليطة بو بيئتو  ات عن القضايا وأحداث واألشخاص يفؼبعارف واؼبعلوممن ا
. فبا يساعده على )اعبانب اجملتمعى( والعادل اػبارجى )اعبانب الدوذل(

الىت  ، وقضاياىان ىذه البيئة، بأحداثها وأشخاصهاع معريفتكوين تصور 
 .ٕٚسبثل اؼبشاىد الرئيسة فيها

إن استخدام وسائل اإلعالم يزيد من تعلم الفرد، وكلما كان تعرضو  
أكرب، وخباصة إذا كانت  ثر، كان التأثَت على وعية اؼبعريفؽبذه الوسائل أك

اىتمامات الفرد سبثل دافعا رئيسا للتعرض. فاألشخاص الذين ؽبم اىتمام 
وسائل اإلعالم  هبدون يف -على سبيل اؼبثل -ياسيةسباؼبوضوعات ال

اؼبعلومات واؼبعارف الىت يبحثون عنها. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن 
                                                           

 
26

( ص. ٕٗٔٓ، )الرياض: حقوق الطباعة ؿبفوظة للناشر، نظرية التأثير اإلعالمىؿبمد بن سعود البشر،  
ٜٖ 

 ٜٗ، ص. جعنفس المر ، ؿبمد بن سعود البشر27 
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الوعى واؼبعرفة تنمية  ر لوسائل اإلعالم لو أثر مباشر يفالتعرض اؼبستم
ؾباالت اغبياة األخرى. فاالىتمام دبجال معُت يزيد  السياسة، وىكذا يف

د من ثقافتو ومعرفتو من تعرض الفرد لوسائل اإلعالم، وىذا التعرض يزي
 .ٕٛوبظى باىتمامو باجملال الذي

 التأثير على المواقف واالتجاىات  .1.2

التأثَت على مواقف اعبمهور واذباىاتو حول قضية معينة ىو اؼبستوى 
على اعبمهور. فال يبكن للشخص أثَت وسائل اإلعالم من مستويات تالثاىن 

أن يتخذ موقفا ذباه قضية من القضايا أو اؼبوضوعات الىت تعرضها وسائل 
عرفة الىت تساعده على ازباذ اإلعالم دون أن  يكون لديو اغبد األدىن من اؼب

أو اذباه معُت. فالدراسة العلمية تشَت إذل أن ىناك دوافع معينة ذبعل  موقف
عبمهور يتخذ موقفا من مضمون الرسالة اإلعالمية مبٌت على أسس معرفة ا

 .ٜٕده على تشكيل اؼبموقف أو االذباهسابقة تساع

يقتصر على ما تقدمو  إن التأثَت على مواقف اعبمهور واذباىاتو ال
، بل إن التأثَت قد يكون عكسيا على وسائل اإلعالم من معلومات ومعارف

الوسائل نفسها، حبيث تتغَت مواقف اعبمهور من الوسيلة اإلعالمية بسبب 

                                                           
28

 ٜٗ، ص. جعنفس المر ، ؿبمد بن سعود البشر  

29
 ٜٚ، ص.  جعنفس المر   



19 
 

 

عوامل معينة، منها عامل النضج اؼبعرىف لدى اعبمهور، أو طبيعة اؼبضمون 
رسالة أو ال المية وما يتعلق بو من موضوعية يفالذى تقدمو الوسيلة اإلع

 .ٖٓا من العواملاؼبهنية أو غَتى ضعف يف

 التأثير على السلوك  .1.3

تأثَت وسائل اإلعالم على سلوك اعبمهور ىو اؼبستوى الثالث من 
من  ىو اؽبدف النهائى، و حبوث التأثَت كرت يفمستويات التأثَت الىت ذ 

يتأثر سلوك اإلنسان ببعض العوامل اؼبؤثرة مثل علم  .ٖٔالرسالة اإلعالمية
الوراثة، الذي يأثر ويتحكم بقابلة األشخاص باذباه توجهات معينة لصنع 

 القرارات جبانب مواقفهم من األحداث وإيباهنم.

السلوك ىو العمل او القول يصدر عن اإلنسان من وسائل اإلعالم 
وغَتىا ربدث تفاعالوان ؿبصلة ىذه التفاعالت ىي اليت تقرر يف النهاية 

 السلوك الذي يصدر عن الناس.    

 تأثَتالبحث عن دراسة تمن الرسالة  ىاحد يف

العناصر  ؿبتوى دراسة التأثَت بدراسة التأثَت على البيئة يتضمن ةاؼبتعلق
  التالية:

                                                           
30

 ٜٜ، ص جعنفس المر ، ؿبمد بن سعود البشر 

31
 ٓٓٔ، ص. جعنفس المر   
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 .عرض على النشاط اؼبزمع القيام بو (ٔ
وصف للحالة األصلية للموقع وبيئتو اللذين قد يتأثران بالنشاط اؼبزمع القيام  (ٕ

 بو
وصف للتأثَت احملتمل على البيئة وعلى صحة اإلنسان بفعل نشاط اؼبزمع  (ٖ

 .بو واغبلول البديلة اؼبقًتحةم  ياالق
 عرض عن أثار النشاط اؼبزمع القيام بو على الًتاث الثقايف وكذا تأثَتاتو على  (ٗ

 .ٕٖوف اإلجتماعية واإلقتصاديةالظر 

 :التأثَتحبث فيلم أيضا يبحث عن  يف

 مثال-التأثَت ىو اؽبدف األخَت والرئيس من العملية اإلعالمية. لتصور
 للفيلم، والنصمادة إعالمية عبارة عن فيلم قصَت، فالفكر الرئيسة -

)السيناريو(، والتصوير، والصوت، واإلضاءة، واؼبونتاج، واإلخراج، وغَت 
 . ٖٖاؼبشاىد للفيلم ىو إحداث أثر يف ذلك إمبا اؼبقصود منو

، يظهر أن رأي كوبر فيما يتعلق بنظرية التأثَت ىذه من الشرح أعاله
يتكون من عدة أجزاء. يبكن مالحظة أن ىناك عدة نقاط نقلتها كوبر فيما 

يريد يتعلق بنظرية التأثَتات اليت غالًبا ما يستخدمها الباحثون. عندما 

                                                           
32

 ٕٚٔ، ص. مرجع السابق، تركية سايح حرم عبة  

33
  ٜٛ، ص. جعالمر نفس ؿبمد بن سعود البشر،   
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يبكن معرفة النقاط اؼبناسبة لالستخدام يف  الباحث دراسة مشكلة ما
استخدام صبيع النقاط يف ىذه النظرية وفًقا الحتياجات  البحث. يبكن

 الكائن اؼبطلوب.

، أي أن التأثَت من رأي كوبر أعاله، يبكننا أن نرى أن ىناك قسمُت
. كما نعلم أن التأثَت على اؼبستوى اجملتمعى وتأثَتعلى اؼبستوى الشخصي 

ىذه الدراسة  االجتماعي ىو تأثَت التأثَت بشكل عام اجتماعًيا وثقافًيا. يف
، ألن القراءة عن أيب نواس أثرت جتماعيةلتأثَتات اإلحثون نظرية اأخذ البا

يف صبيع دوائر اجملتمع حىت اآلن. ىذا مثال واحد على أن تأثَت ىذه القراءة 
 اليوم. ىذا على اجملتمع قوي جًدا لدرجة أنو ال يزال موجوًدا حىت

باجملتمع، حبيث يتأثر  ارتباطًا وثيًقاجتماعية ترتبط نظرية التأثَتات اإل
رعة كبَتة. إذا  بسسوف تتأثر ، جتماعًياإدينًيا أو ثقافًيا  ، سواء كانأي تأثَت

صالة ة أيب نواس مرفقة بالفعل وتُقرأ غالًبا بعد صيدكانت قراءة مثل ق
 ، فإن اعبيل األصغر الذي يليو سيستخدم أيًضا نفس القراءة بعداؼبفروضة

 روضة.الصالة اؼبف
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 الباب الرابع

 منهج البحث

اذل  ربتاج الباحثة راض البحث،غربقيق أمن أجل اؼبعلومات للحصول على 
  :إزباذ اػبطوات التالية

 مكان البحث وما يتعّلق بوير صو ت . أ
 تاريخ بناء اؼبعهد وعنوانو .ٔ

معهد باب النجاح تتشكل معهدا او متعلما، فاؼبعهد باب إن    
يف  بندا أتشيواؼبعاىد اإلسالمّية اؼبوجودة يف النجاح العصري ىو أحد من 

 Ulee)أورل كارينجمنطقة  (،(doi، قرية دي  (Kebon Raja)الشارع كوبون راجا

Kareng) مدينة بندا أتشيو ، (Banda aceh) السالم، مقاطعة نانغرو أتشيو دار 
(Nanggroe Aceh Darussalam)باب النجاح اإلسالمّية  بناء معهد ، وأتست

واليت  ٕٚم وتدخل اآلن عامها ٜٜٗٔيف إبريل  ٕٛالداخلّية اغبديثة يف 
ىو تاجر ناجح وقد أنشأ  (Rusli Bintang) بدأىا اغباج روسلي بينتانج

 إظبي حاج ؿبمد اندوسوالدكتور   (Abul Yatama)مؤسسة أبو اليتامى

علماء األتشيو الذي عاش على أحد من ىو  (Muhammad Ismi) اؼباجستَت
فًتة طويلة يف اؼبدينة اؼبنورة اؼبملكة العربية السعودية حىت أنو يُعرف باسم " 



23 
 

 

  (Muhammad Salih) وأخَتا الدكتور ؿبمد صاحل (Abu Madinah)ابو مدينة " 
 وىو موظف حكومي وسكن جبواز اؼبعهد.

ىي مؤسسة تعليمية  اإلسالمّية الداخلّية اغبديثةمعهد باب النجاح    
ذبمع ىذه اؼبدرسة بُت  ،((YPI تابعة ؼبؤسسة باب النجاح للًتبية اإلسالمية

حبيث تكون للطلبة ىذه اؼبدرسة  ((DEPAGمنهج معهد واؼبنهج اؼبدرسي 
 ؿبمدلديهم معرفة دينية وعامة. وكان رئيس ىذا اؼبعهد ىو الدكتور اغباج 

  (Edi Azhari)ونائبو أستاذ عيد أزىري Muhammad Ismi)) إظبي

اؼبتوسطة  عهد من اؼبرحلتُت، نبا: اؼبرحلةوتتكون الدراسة يف ىذا اؼب
أو بصَتة "ربقيق اؼبعهد متفوق يف اعبودة ية ؤ واؼبرحلة الثانوية. وؽبذا اؼبعهد ر 

 والثاقبة القرآنية"
  وأما اؼبهمة يف تأسيس ىذا اؼبعهد فهو:

 إنشاء جيل اؼبسلمُت مستورل بالعلوم الدينية والتكنولوجية (ٔ
 إنشاء اإلنسان اؼبتخلقُت باألخالق الكريبة (ٕ
 الثاقبة الواسعة يف الفعل واؼبهارة يف العمل (ٖ
 .ٖٗعلى تطبيق الشريعة اإلسالمية كافةهتذيب اإلنسان قادر  (ٗ

 
  

                                                           
ٖٗ

 مٕٕٔٓيو نيو  ٓٔ، يف التاريخ  Zatul Fikar, S. Hقابلة مع سكرتَت معهد باب النجاحاؼب  
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 اؼبباين والوسائل يف معهد باب النجاح  .ٕ

 ىناك العديد  الذي يوجد يف معهد باب النجاح وىي:  
   

 البيان العدد الوسائل الرقم

 جيد ٔ اؼبصلى ٔ

 جيد ٔ ديوان اؼبعهد ٕ

 جيد ٔ ديوان اؼبدرسة ٖ

 جيد ٕٗ الفصل للدراسة ٗ

 جيد ٔ ديوان اؼبدرسُت ٘

 جيد ٔ معمل كميوتَت ٙ

 جيد ٔ معمل اػبياطة ٚ

 جيد ٔ اؼبكتبة ٛ

 جيد ٕ طلبةمسكن ال ٜ

 جيد ٔ اؼبطبخ ٓٔ

 جيد ٔ ميدان كرة القدم ٔٔ
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 جيد ٔ ميدان كرة اليد ٕٔ

 جيد ٔ ميدان كرة الريشة ٖٔ

 جيد ٔ مسكن اؼبدرس ٗٔ

 جيد ٔ بيت اؼبدير ٘ٔ

 جيد ٔ بيت نائب اؼبدير ٙٔ

 جيد ٗ اغبمام واؼبرحاض ٚٔ
 

واؼبنهج  إن اؼبنهج يف ىذا اؼبعهد ـبتلط بُت اؼبنهج اغبكومي
اؼبعهدي،  فُبدئت عملية التعليم من الساعة السابعة والنصف إذل الساعة 

فيو أغلب اؼبواد اغبكومية من  طلبةدرس التوعشر دقائق هنارا، فالواحدة 
من الساعة الثانية والنصف إذل جدول الدراسة  استمر اؼبواد اؼبعهدية، مث

. الساعة الثالثة وطبسة وأربعون دقيقة، فتعلم فيو التالميذ اؼبواد اؼبعهدية
ٖ٘  

 طريقة البحث . ب

باستخدام التحليل نهج الوصفي ستستخدم الباحثة م  ىذه الرسالةيف
 الدراسات األتية :

                                                           
  مٕٕٔٓ يويون ٖٔىف التاريخ  ،Aisyah, M.Pd اؼبقابلة مع رئيس قسم التعليم دبعهد باب النجاح ٖ٘
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دراسة منهجّية عن طريقة  ىي  (Field Research)دراسة البحث اؼبيداين (ٔ
من خالل إعطاء   اعبمع البيانات .ٖٙرفع البيانات اؼبوجودة يف اؼبيدان

 اإلستبيانات.
يف شكل  البحث يستخدم األدب  ىي (Library Research)دراسة اؼبكتيب  (ٕ

 ٖٚكتب ومذكرات وتقارير لنتائج البحوث السابقة

كانت صّلة  اإلطالع على الكتب اللغة العربية وآدهبا وىو ذو 
 ىذه الكتب يف مكتبة اعبامعة وغَت ذلك.

 مجتمع البحث وعينتو  . ج
 ؾبتمع البحث (ٔ

ىذا البحث يعٍت الطلبة يف معهد باب النجاح  اجملتمع يف
طلبة. إختارت الباحثة الطلبة ألهّنم  ٕٓببندا أتشيو بلغ عددىم 

يقرؤون ىذه القصيدة "اإلعًتاف" كل يف دبور الصالة كّل صالة 
  اؼبكتوبة.
 
 
 

                                                           
36

 Suharismi Arikundo, Dasar-Dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58 
37

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,  (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), hal. 

5. 
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 عينة البحث (ٕ
عينة جزء من اجملتمع، ويف ىذا البحث أخذت الباحثة  

العينات بطريقة عشوائية من الطلبة بدون النظر من أيِّ فصل يف 
 معهد باب النجاح. 

 طريقة جمع البيانات د.
يف ىذه الرسالة ىي  الباحثة اليت إستخدمت طريقة صبع البياناتالأّما 

إعطاء اإلستبيانات اليت ُتستخدم كأدوات غرض البيانات. وصبعت الباحثة 
جبميع البيانات من اؼبعرفة واػبربة عند الطلبة دبعهد باب النجاح. أّما لتحليل 

 البيانات بإتباع اػبطوات التالية: 
 ذل معهد باب النجاحذىبت الباحثة إ (ٔ
 باب النجاححبثت الباحثة الطلبة يف معهد  (ٕ
 ذل الطلبة إ إعطاء اإلستبيانات (ٖ

 طريقة كتابة الرسالة ه.
كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة  ا الطريقة يفأمّ 

مية وأدهبا بكلية اآلداب، جامعة الرانَتي اإلسال العربيةاليت قررىا قسم اللغة 
 تشية ىو كتاب :أبندا -اغبكومية، دار السالم

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

Raniry   Darussalam Banda Aceh 2014" 
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 الباب الخامس

 نتيجة البحث

 لمحة عامة عن قصيدة اإلعتراف ألبي نواس . أ

ىذه  ،ناءً وثَ بشكل شاعر شعر اإلعًتاف ىو دعاء ابو نواس اذل اهلل، 
، وىذه ىي ابيات ىذه ْن يقرأه جِبِِد فذرفت منو العيونمَ و ، ة جداصبيل القصيدة
 : القصيدة

 وال أقوى على النار اعبحيم # إؽبي لست للفردوس أىال 

 فإّنك غافر الذنب العظيم # فهب رل توبة واغفر ذنويب

 فهب رل توبة يا ذا اعبالل  # ذنويب ِمْثُل أعداد الّرمال

 وذنيب زائٌد كيف حتمارل # يف كّل يوموعمري ناقص 

  مقرّا بالذنوب وقد دعاك # إؽبي عبدك العاصي أتاك     

 فإن تطرد فمن نرجو سواك # وإن تغفر فأنت لذاك أىلٌ      

قصيدة "اإلعًتاف" كتبها الشاعر اؼبشهور يف عصر اػبالفة ال ىذه إن
ىو اغبسن  قصيدةواسم الكامل لصاحب ال بغداديف العباسية ىارون الرشيد 
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ابن اغباين اغباكم ظبي الشاعر أبا نواس وىو شاعر معلوم عند خلفية ىارون 
 الرشيد.

مكتوبة عن سَتة أحد صحابة نيب اهلل ؿبمد صلى  ةإن ىذه القصيد
اهلل عليو وسلم الذي عاد من معركة بُت اؼبسلمُت والكافرين فلما وصل 

وأرى الصحابة ركبة منها ففر الصحابة وجد يف منزلو مرأة كانت زوجة غَته 
 صة قيل إنومنو بعد اؼبسافة حىت تاب عن غَت قصد يف عملو. ىذه الق

 عًتاف. خلفية ظهور قصيدة اإل

ة مستوى بكلوريوس إن تها العلميلوقالت دياه آيوا رتنوساري يف رسا
كتبها أبو نواس اليت كانت شعرا قديبا يف زمان اػبالفة   ىذه القصيدة

العباسية، جاءت القصيدة من احتالم أيب نواس رأى فيو نفرا يأيت بو وقال 
لو كن ملحا لتلذيذ األطعمة أو ذبابا ذليال تفسدىا. فاستيقظ أبو نواس 
وتفكر عن مناه ويعلقو بأخطائو اؼباضية اليت كتبها يف أيامو إذل األشعار 

 عًتاف".ا "اإلبعاء  وأحد األشعار اليت كتهبقصد الزىد والد

األدعياء  ؿبتويات عًتاف الشعر الذي لو اؼبعاين العميقة من اإل
م من الذنوب حصلوا عليها ا ؽبر اغفتعند العباد إذل رب العاؼبُت اساغبسٌت 

يف معيشتهم. ألن بعض القصص اليت تقص عن حياتو قالت بأن آمث يعصي 
كثَتا حىت رأى بياض اغبق ونور اؽبدى فاجتنب واعتبد عنها إذل أن عصيانا  

 عًتاف".   صيدة "اإلقه اؼبوت فتوىف وترك شعر زىده من جاء
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عًتاف" من القصيدة اليت جاء باؼبعاين الزاىدة تدفع قصيدة "اإل
اؼبستمعُت إذل أن ىبشعوا قلوهبم كبو أعماؽبم اؼباضية اليت تدؽبم و القارئُت 

صيدة ؼبستمعون يف اؼبدة بعد استماع القلفجور. ويفيق القارؤون واعلى ىوة ا
ىذه أن بل قد يفيق طول حياتو بقراءة واستماع إليها. رأى بعض العلماء 

اليت تكلم أن شخصا يطلب  اإلعًتاف هنا القصيدةأالقصيدة الزاىدة 
ويسعى جبهده العظيم إذل أن يتعرف بالذنوب اليت حصل عليها العباد يعود 

والرضبة منو  رسالة أنبياه، طلب العباد الرضى خَته كما أمره اهلل من مقام إذل
 عن العذاب األليم. ليعبدتعاذل 

 تحليلهاعرض البيانات و    . ب
لسطر تقدر الباحثة على من ىذه اؼبعلومات اليت تتبُت فوق ىذا ا

استظهار البيانات من بعد استخدامات االستبيان أو األسئلة البحثية اليت 
 ربصل النتائج، ويليو التحليل كبو أسئلة.

تتوفر بعض األسئلة اؼبقابلية اليت توجو إذل بعض الطلبة الذي صاروا 
 عينة ؽبذه الدراسة، وستتبُت البيانات ربت السطر:

 "اإلعًتاف"؟ىل تقرأ قصيدة  -ٔ
اختارهتا الباحثة كانوا يتنوعون يف اإلجابة منهم من  يتال ةمن عشرين طلب

قرؤوا ىذه القصيدة "اإلعًتاف" وبعضهم قال دل يقرؤا وبعض  ميقول اهن
قد قرؤواىا يف بعض األحيان. ورأت الباحثة أن ىذه اغبادثة تشَت إذل أن 



31 
 

 

كسالهنم سبب  بن عًتاف". ويبكهتموا بقصيدة "اإلدل ي بعض الطلبة
 وإشتغاؽبم بامورىم.

 مىت تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٕ
معرفة اوقات القراءة أو  قدمت الباحثة ىذه األسئلة مستهدفة إذل

ألن كثرة قراءة ىذه القصيدة "اإلعًتاف" سًتتفع مستوى  ،مواعدىا
إهبابات استجابة الطلبة كبو آثار اليت ظهرت بعدىا. لذا حصلت 

من الطلبة الذين بعضهم يقول دل يقرأ ولو مرة  الباحثة على أجوبة
وبعضهم قرؤواىا يف كل دبور الصالة اؼبفروضة وبعضهم قرؤواىا يف وقت 

صالة التوبة. ىذه اإلجابة  ا وحده وبعضهم قالوا القراءة بعديكون هب
تشَت إذل كثرة الطلبة ؽبم وقت خاص يف قراءة قصيدة "اإلعًتاف". وكثَت 

 كل ما بعد الصلوات اػبمسمنهم من يقرأىا يف  
 كم مرة تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٖ

اؼبواقيت أو ىذا السؤال تشبو السؤال قبلو إذا أن السؤال تطلب إجابة 
قراءة قصيدة "اإلعًتاف" وتطلب عدد مرات  ةبالوقت يعمل فيو الطل

اليت يقرؤوىا. بالنسبة إذل اإلجابة كان الطلبة أكثرىم هبيب طبس مرات 
على حساب عدد الصلوات اؼبفروضات اػبمس وبعضهم قرؤوا ىذه 
القصيدة على اغبساب غَت اؼبعُت أي ال يعرفون كم مرة قرؤوىا وبعضهم 

ثة أن قرءاة القصيدة على اغبساب مرات يف اليوم. رأت الباح ٖٖقرأىا 
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غَت اؼبعُت ال تتوضح اإلجابة تبدوا اإلجابة عشوائية أي ىم ال يقولون 
 صادقُت، ألن الطلبة أهنم مطيعون يف النظم والعبادة.  

 ما السبب تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٗ
أتت الباحثة هبذا السؤال ىادفة إذل معرفة االسباب اليت ذبعلهم إذل أن 

صيدة "اإلعًتاف". إن بعض الطلبة يتنوعون يف اإلجابة منهم يقرؤوا ق
من يقول قراءة قصيدة "اإلعًتاف" ؼبلء األوقات الفارغة ويقول حملبتهم 
كبو ىذه القصيدة ويقول لوجود الفوائد اؼبعينة ويقول للتقرب إذل اهلل 
ويقول أكثرىم لتطمئن قلوهبم. رأت الباحثة أن ىذه القراءة تتأثر يف 

يف أن يشعروا االطمئنان يف قلوهبم الذي  حالطلبة دبعهد باب النجا أكثر 
 جاء بعد قراءة قصيدة "اإلعًتاف".

 أين تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ -٘
السؤال اػبامس يسأل عن اؼبكان أو احملل وبل هبا الطلبة عند قراءة 
قصيدة "اإلعًتاف" ألن اؼبكان وبل بو الطلبة يؤثر شعورىم يف قراءة 

وتقول بعض الطلبة اؼبكان اليت تقرأ فيها الطلبة اؼبنازلة وتقول القصيدة. 
يف أي مكان كان وتقول يف الفصول الدراسية وتقول أكثرىم يف اؼبصلى 
دبعهد باب النجاح. قراءة القصيدة يف اؼبنازل يبدو أن الطلبة وببون 
القراءة ويقرؤوهنا يف البيوت مع أسرهتم أو وحدىم، وقراءة القصيدة يف 

مكان كان يبدو أهنم هبيبون عشوائيا ألهنم يقرؤوا ىذه القصيدة يف  أي
الفصل وال خارجو وقراءة القصيدة يف الفصل يبدو أهنم يودون قراءة 
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صباعة مستويات الفصول، وقراءة القصيدة يف  القصيدة مع فرقتهم وال
اؼبصلى يبدو أهنم وببون قراءة القصيد معا وصباعة مع صباعة الصلوات 

 اؼبفروضة.  
 دبن تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٙ

ىذ السؤال الذي يظهر اعبماعة أو الفرقة أو الصحابة أو األفراد الذي 
طلبة تقول: يقرأ يقًتنون الطلبة يف قراءة قصيدة "اإلعًتاف". بعض ال

قصيدة "اإلعًتاف" منفردا وتقول مع صباعة الصلوات اؼبفروضات 
اػبمس أي مع كافة الطلبة دبعهد باب النجاح وتقول أكثرىم مع 
أصدقاء. رأت الباحثة أن قرءاة قصيدة "اإلعًتاف" مع األصدقاء 
واعبماعة تعٍت على سواء اؼبعٌت وىو قراءة القصيدة اليت تقًتن معهم 

اسة بدون اػبشوع، وإمبا قراءة القصيدة اؼبنفردة ربتمل فيها معٌت اغبم
اػبشوع ألن اػبشوع قد يأيت يف حالة وحدات الفرد أو يف اغبالة 

 الساكنة. 
 ىل تعرف اؼبعاين اؼبضمومة من قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٚ

السؤال السابع يضم معٌت التعرف مضمومة اؼبعاين يف القصيدة، قصدت 
ف على اآلثار اليت خرجت قراءة قصيدة "اإلعًتاف". الباحثة إذل التعر 

فقال بعض الطلبة أن قراءة قصيدة "اإلعًتاف" بغَت معرفة اؼبعاين ويقول 
قلة من اؼبعاين وتقول أكثرىم يعرفون اؼبعاين. رأت الباحثة اإلجابة اليت 
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تشَت إذل معرفة اؼبعاين تعٍت أن الطلبة يسهل ؽبم يف إخشاع قلوهبم عند 
 .  ة فمن الطبع ستتأثر على سلوكهماءالقر 

 اإلهبابية اليت تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"؟ آلثارما ىي ا -ٛ
ىذا السؤال وبتاج إذل معلومات اؼبعلوالت اليت خرجت من العلة، معناه 

الفوائد اليت ربضر بسبب قراءة قصيدة "اإلعًتاف". تقول بعض الطلبة  
ول تدفعهم على فعل قراءة قصيدة "اإلعًتاف" تؤتيهم االطمئنان واق

لتسليتهم. ورأت الباحث أن إجابة الطلبة يف بعضهم اػبَت وتقول 
التسلية تشَت إذل أن الطلبة ال يفهم اؼبعاين العميقة اليت يضم أسرار 
قصيدة "اإلعًتاف"، أما إجابتهم يف االطمئنان وفعل اػبَت تشَت إذل آثار 

 الذين يقرؤوهنا.أو العواقب اػبَتية اليت ترجع إذل أنفس الطلبة 
 ما ىي العملية اليت تسَت هبا يف قراءة قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٜ

يسلك هبا الطلبة يف  ىذا السؤال وبتاج إذل إجابة الكيفيات أو الطرق
"اإلعًتاف". فتقول بعض الطلبة قراءة قصيدة "اإلعًتاف"  قراءة قصيدة

تقليديا. رأت بصوت عال ويقول باستماع أوال مث التقليد ويقول أكثرىم 
الباحثة أن ىذه اإلجابة تقليديا تشَت إذل أن الطلبة دل يأيت من بُت 

قراءة، أما القراءة االىتمامات يف القراءة وليس ؽبم رغبة عميقة يف ال
ستماع تشَت إذل ضباسة الطلبة واىتمامهم القليلة يف بصوت عال واإل

 قراءة قصيدة "اإلعًتاف". 
 باإلجبار وإرادة النفس؟ىل تقرأ قصيدة "اإلعًتاف"  -ٓٔ
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يف إرادهتم كبو القراءة، ىذه  ةبؤال العاشر وبتاج إذل إجابة الطلالس
لطلبة أن اإلجابات ستشَت عملية القراءة اغبسنة وغَتىا. فيقول بعض ا

باإلجبار ويقول أكثرىم قراءة قصيدة  قراءة قصيدة "اإلعًتاف"
الذين يقرؤون قصيدة  "اإلعًتاف" بإرادة النفس. ورأت الباحثة أن الطلبة

"اإلعًتاف" باإلجبار ؽبم العناصر السلبية ألن اإلجبارات تؤدي إذل 
البفاض وعيهم كبو أنبية قراءة قصيدة "اإلعًتاف"، لو أكثر العملية اليت 

 تسَت باإلجبار تعودىم على األعمال اغبسنة.
 ىل ربولت األخالق بعد قراءة قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٔٔ

وبتاج إذل التحويل من سلوك الطلبة بعد قراءة ىذه السؤال اغبادي عشر 
ولت سلوكهم يعرفون ويقول بعضهم رب القصيدة. فيقول أكثر الطلبة ال

يعرفون تشَت  اف". ورأت الباحثة أن اإلجابة العًت بعد قراءة قصيدة "اإل
إذل أن الطلبة ليس ىناك تغيَتات حسنات من عندىم بعد قراءة ىذه 

دل تتحول أخالقهم أو تتأثر يف سلوكهم فقد قل  القصيدة. إذان أكثرىم
 طالب منهم الذين يشعرون بالتغيَتات. 

 ما ىي األىداف من قراءة قصيدة "اإلعًتاف"؟ -ٕٔ
السؤال الثاين عشر وبتاج إذل أي ىدف يقرأ الطلبة قصيدة "اإلعًتاف". 
فيقول كلهم اليعرفون، ورأت الباحثة أن ىذا السؤال دل يفهمو الطلبة 
سبام الفهم حىت صاروا اليعرفون اإلجابة. أما األىداف من قراءة قصيدة 
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النفس  "اإلعًتاف" فهي ترقية اػبشوع وترقية قيم العبادات وترقية مراقبة
 عن اؼبعاصي وترقية الندامة اليت تؤدي إذل ترقية األعمال الصاغبة

من ىذه اؼبقابلة القصَتة اقتصرت الباحثة خالصة منها: أن قراءة 
ودل يكن ىذا العدد  ، قصيدة "اإلعًتاف" ؽبا آثار إهبابية كبو سلوك الطلبة

م ال يشعرون وإمبا عكس ذلك. فكثَت منه ة يف التأثَت اغبسنةكثَتا من الطلب
بتأثَت من قراءة قصيدة "اإلعًتاف" يف ربسُت سلوكهم. رأت الباحثة ىذه 
الواقعة تسببهم عدم فهم معاين قصيدة "اإلعًتاف" وقراءة قصيدة 
"اإلعًتاف" باإلجبار ال يقرؤون يف أي مكان وال يقرأ يف أي مكان أو يقرأ 

 دبنفرده ليبحثوا عن االطمئنان واالستقرار القلويب.

 اآلثار اإليجابية من قصيدة اإلعتراف . ج

انطالقا من الفقرات اليت مضت هبا الباحثة وجدت اآلثار اإلهبابية 
اليت زبرج وتؤثر على اغبث كبو عبادة رب العاؼبُت، فتتجلى البيانات كما 

 يلي:

ألبد من العباد أن يكثر تكثَتا عديدا يف األعمال الصاغبة فإهنا خَت  .ٔ
 اغبساب.الزاد يوم يقوم 

إن اهلل غفور رحيم يقبل توبة العباد الذين يأتون يف كل أيامهم بالتوبة  .ٕ
 أي الندامة عن اؼبعاصي واالجتناب عنها.
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البد من العباد أن يذكر يف ذاكرتو أن حياة اآلخرة خَت وأبقى فاعبنة  .ٖ
 ىي اؼبأوى والنار ىي اغبذر واالجتناب عنها.
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 السادسالباب 

 الخاتمة

عن طريق البيانات وربليلها فوصلت بعد ما حبثة الباحثة عن اآلثار 
 الباحثة اآلن إذل النتائج واإلقًتاحات.

 النتائج . أ
 موافقا باؼبسئلة البحث فالنتائج منها كما يلي:

يف قراءة قصيدة "اإلعًتاف" ىي   ةباب اليت حصل عليها الطلاألسب .ٔ
 ة باؼبعهدية اليت أوجبها منظمة الطلاإلجبار وىي نظام من النظم 

 معهد باب النجاح قراءهتا بعد كل دبور الصالة اؼبفروضة.
عًتاف" فهي ربسُت سلوك قصيدة "اإل بعد قراءةأما اآلثار اإلهبابية  .ٕ

عندىم إخشاعهم يف العبادة وربسُت األحوال القلبية زيادة و  ةبالطل
 .ةوتقوية ضباستهم يف العباد

 االقتراحات . ب
أن كتبت الباحثة النتائج ؽبذه الرسالة فمن اؼبستحسن أن تأيت بعد 

 الباحثة باالقًتاحات التالية:



39 
 

 

أن يأتوا  بنظام  Ulee Karengدبعهد باب النجاح ينبغي للمدرسُت  .ٔ
التدريس اعبيد للظروف الطلبة وسلوكو يف الفصول الدراسية مثل 

 زيادة قراءة القصيدة أو األدعياء قبل بداية التدريس. 
أن يراعوا مبو  Ulee Karengدبعهد باب النجاح ينبغي على اؼبدرسُت  .ٕ

الطلبة يف مناولة اؼبعلومات العربية. ىذه اؼبراعاة تساعد على ترقية 
معرفتهم يف اللغة العربية مثل أن يعرف اؼبعاين من كل كلمات العربية 

 حىت إذل القصيدة اليت يقرأىا دائما عن طرق منتوعة سهلة عندىم.
أن يسعوا على  Ulee Karengدبعهد باب النجاح ينبغي على اؼبدرسُت  .ٖ

تطبيق األعمال النافعة مثل اغبث على التصدق والكالم إذل ذكر 
اؼبوت والتوبة واالجتناب عن اؼبعاصي عن الطرق اؼبنتوعة مثل 

 استماع الكالم النافع والقصيدة وغَتنبا. 
قصيدة أن يبحث عن هبا قسم اللغة العربية وآد ىينبغي علو  .ٗ

 اإلعًتاف من حيث األسلوب اللغوية واخل.
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