
الفصل األول
أساسيات البحث

مقدمة. أ
دراسة ىف األدب (أيب العالء املعرى السلوكية ىف شعر "أّن املوضوع هذه الرسالة هو 

تص بدراسة السلوك اإلنساىن ختبحث عن النص من الناحية النفسية الىت ي، ")النفسي
"سكينري"ورائدهاBehaviorismeوتعترب املدرسة السلوكية ىف علم النفس

Skinnerوقد زاد االهتمام . من أهم املدارس الىت قامت بدراسة السلوك اللغوى
" فريود"املراد النفسي عند ١.بالبحث اللغوى ىف النصف األول من القرن العشرين

Freudىف النصف ، هو حالة النفسية الىت جعلت اإلنسان يعمل الشئ  متأثرة بالبيئة
Psikilogiأنواع من علم النفسية هواألول من القرن العشرين هناك ثالثة

Analisa, behaviorisme, humanistik . ىف كتابة الشعر  شاعر ال
يعرف أنه متأثرة حبالته النفسية احيانا لذلك كان األدب يكون أمر مهم ىف جمال علم 

.النفسية
ناحية واآلن بينت الباحثة معىن السلوكية و رائدها، السلوكية هي دراسة األدب من

سكينري و جون "و رائدها املشهور هو ، خلفية اجتماعية و متأثرة بالبيئة يكن فيها
."واطسون
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٢

هو أمحد بن عبداهللا سليمان بن حممد املعرى املعروف بأىب العالء أبو العالء املعرى
٢.املعرى يتصل نسب أسرته بتنوج من قضاعة القحطانية

ىف يوم اجلمعة وامسه ) ٩٧٣(٣٧٣هـ ن سنة ولد أبو العالء املعرى ىف معرة النعما
٣.املدعو أمحد وكين بأىب العالء

هى السنة الرابعة من حياته دب داء اجلدر اخلبيثى فما زال ٣٩٧هـ وكان ىف سنة 
ذلك جعل . سرى عينه وتكون قوة األبصار الىت بقيت قد فقدتيضنيه حىت عم ي

.يبهوهذا أول كبار املصائب الىت تص، األفالم العمى
اسئلة البحث. ب

:ها فهي اما اسئلة البحث الىت سوف حتاول الباحثة األجابة
أىب العالء  املعري ؟ما انواع شعر.١
ما جمال السلوكية يف شعر أىب العالء  املعري؟.٢
ما أبيات الشعر أىب العالء  املعري و معناها من ناحية السلوكية؟.٣

أهداف البحث.ج
املعري يف شعر رمنضي و حب و خزنأىب العالء  مكنةملعرفة .١
ملعرفة السلوكية و علم النفس يف شعر أىب العالء  املعري .٢
.ملعرفة أبيات الشعر أىب العالء  املعري و معناها من ناحية السلوكية.٣
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٣

أهمية البحث.د
إن يف أبيات الشعر أيب العالء  املعري وجد العناصر دراسة األدب النفسي يعين .١

.النفس  يبحث الباحثة فيهوعلم السلوكية
تساعد على " السلوكية يف الشعر أىب العالء  املعري "إن دراسة األدب النفسي .٢

.اكتشاف عن علم النفس
إن هذه الدراسة تفيد الباحثة وغريها من الباحثني كيف دراسة األدب النفسي .٣

.فيشعر أىب العالء  املعري  
توضيح المصطلحات.ه 

وقبل أن " السلوكية فيشعر ايب العالء املعرى  "" املوضوع هذه الرسالة حتت 

.الرسالة من الكلمات االتية
٤.سلوكية هي حالة النفسية الىت جعلت االنسان يعمل الشيء متأثرة بالبيئة.١

اليت تبحث سلوك الناس ودراسة السلوكية هي مذهب من مذاهب السكولوجية 
وهذا املذهب يدرس مجيع احلركات اجلسم لتأثري هجوم ، على السلوك الظاهري

ويرى أصحابـها او آراء املدرسة التكوينة . ٥من اخلارجي ويضيعه اختيارات البطنية
والوظية ال تكفـي لتفسيـر السلوك من حيث االعتماد على طريـقة التأمـل الباطين 

.وحدهـا
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٤

حرف العطف و هلا معاىن خمتلفة  وفقا بسياق الكالم وعما ترك عليه :يف.٢
٦.حرف عطف

شعرا مبعىن علم أو حسن وأما اصطالحا فهو    - يشعر- مصدر من شعر:شعر.٣
كالم يقصد به الوزن والتقفيه ويعتمد فيه صاحبه على اخليال ويقصد فيه أىل 

٧.مجال الفن حبلق أال ألباب ويشتهوا القلوب

هو واحد من أعظم . اهللا ابن سليمان التنوخى املعّرىلعالء أمحد عبدأبو ا.٤
. كان املعرى املنكوبة الف لرتمع اجلرى عند أربعة واصبح أعمى. لشعراء العرب

وكان اديبا وفلسفيا . املعرى له شخص عظيم وافر ىف األداب والفكرة عند العرىب
.عظمه الشعبية اراءه

العلوم واملعارف عموما او على اآلداب تطلق على :  أدب نفس.٥
.٨

وحتديد هذه الرسالة حبث عن الشعر أيب العالء املعري من ناحية نفسية .٦
.السلوكية

تحديد البحث. و

:ما يليضوعو م
.شعر ايب العالء املعرىالسلوكية يفإن موضوع الدراسة  يف هذا البحث هو .١
.شعر ايب العالء املعرىإن هذا البحث تركز يف دراسة األدب النفسىفي .٢
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دراسات سابقة. ز
الباحثةهي أول الباحثة اليت تبحث ، أن هذا البحث هو خمتلف بالدراسة قبلها

.السلوكية ىف شعر أيب العالء املعريناحيةالعالء املعري من شعر أيب
:ايب العالء املعرى  وهم كان الطالب الذين يبحثون عن

الذى يبحثها أمحد جوار طالب جامعة " العالء املعريخصائص شعر أيب" .١

العالء املعري من ناحية ألفاظ واملعاىن هناك البحث  عن شعر أيب، م٢٠٠٢
.واألغراض املوجودة فيها وهذا من حتليل علم العروض

الىت تبحثها بريرة طالبة جامعة سونن أمبيل " األوزان ىف الشعر أيب العالء املعري" .٢
البحثة ، م٢٠٠٥

.األوزان املوجودة ىف الشعر أبواالء املعريمن حيث أنواع 
الذى يبحثها سيف اهلدى " إىل قليب ويا تائهالتشبيه ىف الشعر أيب العالء املعري".٣

طالب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية كلية اآلداب قسم اللغة العربية 
.الذى تتضمن على التشبيه املوجودة فيها، م٢٠١٢

الىت )" دراسة سيكولوجية(دنيا البتة ىف الشعر أيب العالء املعرييا موت وال".٤
تبحثها عدة الفدية طالبة جامعة سونن أنبيل اإلسالمية حلكومية كلية اآلداب 

هذا البحث خيتص يف شعر واحد لكن ، م٢٠٠٦
.سلوكيةيبحث هذه الرسالة دوان أيب العالء املعري من ناحية انسانية و 


