
الفصل الثاني
االطار النظري

العالء  المعري و شعرهوأب.أ

أىب العالء  املعريترمجة حياة .١

هو أمحد بن عبداهللا سليمان بن حممد املعرى أىب العالء املعرى

املعروف بأىب العالء املعرى يتصل نسب أسرته بتنوج من قضاعة 

١.القحطانية

ىف يوم ) ٩٧٣(٣٧٣هـ ولد أبو العالء املعرى ىف معرة النعمان سنة 

٢.اجلمعة وامسه املدعو أمحد وكين بأىب العالء

هى السنة الرابعة من حياته دب داء اجلدر ٣٩٧هـ وكان ىف سنة 

سرى عينه وتكون قوة األبصار الىت اخلبيثى فما زال يضنيه حىت عم ي

١٩٤٠-هـ١٤١. طبعة األوىل، دارالكتب اللمية، بريوت(، مشاهر الشعراء واألدباء، علي نعيم خريس، عبد أمحد علي مهنا١
١٦٣: ص، )م
٦٨٢: ص، )جمهول السنة، مطبعة اليولية، دار الثقافة، بريوت(، الجزء األول، العربىتاريح األدبى ، حنا الفاخورى٢

٦



٧

وهذا أول كبار املصائب الىت ، فالم العمىذلك جعل األ. بقيت قد فقدت

.تصيبه

وهذه احلادثة املرة تعيشه حينما يكون شابا ال يقدر أن يتذكر 

وعلى أثر هذه . األلوان ومل يكن ىف ذاكرته منه األلوان منها األلوان احلمرة

املعرتى حزنا عظيما وحزنه يكون شديد ىف نفسه  املصيبة حزن أبو العالء 

٣.اس املبصرينكلما جاور الن

وكان أبو العالء املعرى ىف اسرة عريقة ومثقفة وجده هو أبو احلسن 

بن سليمان بن داود وىل قضاء املعرة ومحص هو معروف الفصل وكرم 

بعد وفاته وىل بعده عم شاعر أبو بكر حممد بن سليمان مث بعد . النفس

لدان غري أىب له وا. عمه وىل أخوه وهو عبد اهللا بن سليمان ولد أىب العالء

جمهول ، طبعة السادسة والعشرون، دارالثقافة، بريوت(، للمدرسة الثنوية والعلية، تاريخ األدب العربى، أمحد حسن الزيات٣
٣٠٩: ص، )السنة



٨

.٤.طبعا أن من أكثر أعضاء أىب العالء شعراء وال سيما أبوه. ومها شاعران

وكان أبوه هو الذى تعهد برتبيته بل األدب هو الذى يتعهد برتبيته 

بسبب ذلك كان أبوالعالء املعرى حينما توىف .وجسمه وعقله و اخالقه

-٣٩٨/١٠٠٩-٤٠٠[أبوه خلو حزنه الشديد ىف رثائه ألبيه وىف سنة 

ومن السبب أنه ، رحل أبوه العالء إىل بغداد لزيادة ىف العلم] هـ١٠٠٧

فغادر ، خمتلفةيفصل إىل عاصمة اخلالفة ألن فيها دور العلم ومذاهب 

٥.بغدادوالدته ىف املعرة وسافر إىل 

منهم من ، واختالف املؤخرون عن رحلة اىب العالء املعرى إىل بغداد

:يقولون

أن الشاعر دخل مرتني ىف بغداد واملؤخرون الذين اثبتوا الرأي أىب .١

.حلكان وتبعه جورجى زيدان

مجھول ، الطبعة الخامس، دار المعارف بمكة، لبنان-بیروت(، لجزء األو، األدب والنصوص والبالغة، عابدینإبراھیم٤
٢٣١: ص، )السنة

.٦٨٢: ص، تاريخ األدب العربى، حنا الفاخورى٥
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ملستشرقون وهذا الرأي قد لدى به ا. أن الشاعر دخل مرة ىف بغداد.٢

األستاذ هيار الفرنسى يف تاريخ األديب وذكره أيضا . ىف دائرة املعارف

.العرىب

والرأي الراجح ان أبا العالء املعرى دخل مرة ىف بغداد وهو ىف اخر 

٦وسكن فيها حىت ىف شعر رمضان سنة هـ٤۰۰-٣٩٨.سنة

وىف بدء االمر كانت والدة اىب العالء التقبل عن رحلة إبنها إىل 

إبنها غرض حسن بغداد ولكنها حني عرفت وفهمت أن غرض سفر 

وخاله أبو طاهر تستعنيه وتبعه حىت بلغ ىف القادسية . قبلت منه وارحتلت

ومل يدع " سويقة ابن غالب"فكان أبو العالء حيا قدميا ىف بغداد يدعى 

وال بيئته من بيئاته الفلسفة، وال جملس أدب إال حضره، بيت علم األوجله

ر كثريا ألمة ويشكر أيضا بذلك كان أبو العالء يشك٧.إال أن نرتك فيها

وهذه احلادثة ميثلها أبو . خاله أىب طاهر الذى يعاون ىف سفره إىل بغداد

العالء ىف شعر حيث عرضه فيه أسرة أمة بعد أن سكن ىف بغداد مدة سنة 

٣٠٧، تاريخ األدب العربى، أمحد حسن الزيات٦
.٦٨٢: ص، تاربخ األدب العربى، حنا الفاخورى٧
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ء املعرى ولكن سبعة أشهر محل إليه الربيد نبأ أن أمه مريضة فرتك أبو العال

الطريق العودة إىل املعرة وعرف والدته قد 

٨.ماتت فجزع أبو العالء جزعا عظيما

هى سنة بعد ) هـ٤٤٩-٤٠٠/ م١٠٨٥-١٠٠٩(مث ىف سنة 

فيمثل الشاعر أن يعتزل عن ، موت أبيه كان عيشه مليئا بااحلزن واملظلم

حليات وحبس نفسه ىف بيته وحبس نفسه عن الناس وأن يزق عن ملذات ا

إىل ما يكون ىف الدنيا باالعمي جبانب ذلك أحيانا يسمى نفسه النظر 

:وهى " رهني احملابس الثالثة"

حبس نفسه ىف منزله.١

.حبس نفسه بذهاب البصر الذى منعه من مشاهد األشياء البصرة.٢

لذلك هو يقول ٩.حبس املادى الذى احتبست فيه نفسه أيام احلياة.٣

:ىف قصيدة

*أرىن ىف ثالثة من سجوىن *
١٣٤: ص، )هـ١٠٨٥للمطبعة سنة ، دار املعارف للمابني، لبنان–بريوت (، الجزء الثالث، تاريخ األدب العربى، عمر فروخ٨
٦٨٣: ص، تاريخ األدب العربى، حنا الفاخورى٩
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*فال تساءل اخلري النبيت*

*لفقدى ناظرء لزوم بيىت*

*وكون النفس ىف اجلسم اخلبيث*

أن العمى الذى يعانيه هو الذى : وأما املراد من ذلك الشعر فهو 

وذلك . جيعله حمبوسا ىف بيته ال يذهب إىل مكان ما أو إىل منطقة ما

.عاصىجيعله يستطيع أن حيبس نفسه الىت متيل إىل املالذى 

وهذا الذى مرق أىب العالء املعرى إىل الزهد حيث أنه ال يأكل 

الطعام العدوس والتني وال يأكل اللحم وكل ما حيتاج من احليوان كمثل 

١٠.السمك واللنب والبيض والعسل

ن ىف أيام ال. هر أىب العالء حىت مألت البالدوىف أيام عزلته زادت ش

رسالة الغفران وكثريا من  ... مث ألفعزلته يصنف تصنيفا و نظم اللزوميات 

ولشهرته ىف علم كثري من أهل البالد يقصدون إليه لطلب . كتب أخرى

، طبعة األوىل، دار املعارف للماليني، لبنان–بريوت (، الثنويات األولى، الجزء األول، المنهج الجديد فى األدب، عمر فروخ١٠
٢٢٨: ص، )جمهول السنة
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وسكن . وىف هذه األيام كان الشاعر يظل أن يفعل التعليم والتأليد. العلم

ض دام ثالثة أيام إىل أبو العالء على تلك احلالة مدة طويلة حىت أصابه مر

م اجلمعة الواقع ىف العشرين أبار ىف ربيع األول أن جاء أجله ىف النهار يو 

.هـ٤٤٩/ م١٠٥٨من سنة 

وقف على قربة أربعة ومثانني ، 

.شاعر يرثونه ودفن الشاعر ساحة دور أهله مبعرة النعمان

سقد الزند وهو ديوان شعر ىف : كتب وقد خلف لنا املعرى أربعة 

املدائح واملراثى 

، مث رسالة غفران. السقط وهو شرح بسقط الزند ووضعه املعرى بنفسه

رسالة الغفران جوابا ، لزوم ماال يلزم كتب املعرى. وللمعرى ديوانه العظيم

هو أبو احلسن على بن املنصور املعروف على رسالة وردبه من صديق له

١١.بابن القارح

١٢٤: ص، )١٠٨٥. ب. ص، دار العلم للماليني: بريزت(، الجزء الثالث، األدب العربىتاريخ، عمر فرخ١١
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كتب أبو العالء املعرى هذه الرسالة على لسان ابن القارح ليبني 

.م واجلاهليةللناس سعة عفواهللا وليدهلم على كثريين أهل اإلسال

.وهذه كلها تسمى باألخالق. اعتدها

العادة السجية، هو مجع من اخللق ومعناها، املروأة، : واألخالق

١٢.الطبع، السلوك

وأول ما يظهر من اخلصائص اخللقية . واضمة إذا تأمل سرية حياته سابقا

ذه احلياة وبعبارة هو شاعر لكن مل هو زهده عزق تفسه عما ىف ه

حينما جاء يتكسب بالشعر لذلك مل ميلك املال الكثري إضافة إىل ذلك

األجل إليه اليتمساه ألنه يرتك علوما كثريا ومن أوضع أخالق أىب العالء 

وهذا الرجل مل يكن زوجا ١٤.وقامع الشهوات١٣.أنه رجل ظابط النفس

ىف حياته على الثمانني سنة وال ولدا ألنه خاف أن يتنسل وسخط املرأة 

سلكا -سلك. ١٩٤: ، ص)م، الطبعة الثالثون١٩٨٨دار املشرق، للمطبعة سنة : بريوت(، ، المنجد فى اللغةلويس معلوف١٢
.أخالق: وصاربه متبعا أباه: دخل فيه أو طريق: وسلكا املكان

.أي ماهر، النفس أي حابس اهلوى: الظابطج ظباط١٣
منع الشهوات/مينع الشهوات: قلع الشهوات١٤
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ادا على القلب وذلك استئثارا بالنفس واستحو . 

.وكلها بسبب تأثري حياته باألمل واحلزن

شديد ١٦دقيق سريع اإلنفعال،١٥رى رقيق القلب،وأيب العالء املع

طرق مبواقع النقص من البشر و. واقر احلرص على مسعته خبريا١٧احلياء 

١٨.السخرية إليها حمبا للعزلة، كارها للدنيا

كثري ومل يتكسب واإلضافة إىل ذلك كان الشاعر ليس له مال  

ىف البيان السابق ذكره ولكنه رجل كرمي جواد ةبالشعر كما بينت الباحث

فيما كلكه لذلك قد بني حنا الفاخورى ىف  ١٩طيب النفس، وكثري العطاء

٢٠كتابه ذكرة أىب العالء أن أبا العالء رجل رقيق القلب، شديد الرمحة،

تعدية على نفسه كثري العطف على الطعيف، وحسب أنه امن احليوان من 

أي توضح أو اخلرصى١٥
أي حسسة١٦
اي الوحل١٧
اي الزهد١٨
أي الكرمي١٩
اي اجلواد٢٠
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من حماورته للديك واحلمامة، ورثائه ٢١.أو ولده مثراته ولوكان ىف اللزوميات

. للشات والنحل، وبكائه على الناقة والفضيل ودفاعة على النحلة واجلىن

القلب أحسب تقديره واللزوميات متثل حياة عقل لقدر ماكان له من رقة

وهي حنتوى آراء الرجل الىت كان . أىب العالء ووجد أنه وخلقه متثيال صادقا

وهو شيخ مدرسة يأتى إليه طالب العلم من  . 

٢٢.ويعاجل قضياهم ويهذب نفوسهم وأخالقهم. كل فج وصوب

وكان الشاعر ىف حياته مل يلقى من الناس ومل بلقى من الدهر كما 

ديد احلذر حبث الكاتب سابقا ومن انتاج هذه احلياة كان أبو العالء ش

لذلك كان أبو العالء يبغض أخالق األدباء ٢٣.

.ويظهر نفسه منها

فهو يسلك . وقصارى القول أن أحوال أىب العالء ختالف عادة قومه

العالء زاهدا ىف هذه احلياة وىف سريته ن أيبطريقا خاصا ىف حياته وكا

للزومية هى مؤلفة أىب العالء مثهورا وديوان شعر أىب العالء كبري مرتب على حروف املعجم٢١
٦٨٣: ، صاألدب العربىتاريخ حنا الفاخورى، ٢٢
٣٠٨: ، ص، تاريخ األدب العربىامحد حسن الزيات٢٣
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هذه األخالق قد كانت املعرة تساوى أربعني سنة أصدق دليل على أن 

. من الصور النفسية الالزمة له

وكان هو مزاج عصىب جعله متقلبا كثري الشكول مييل إىل التشاؤم 

٢٤.واالنفراد شأن سائر العاطفيني

املعرىأيب العالءالشعار .٢

وََكَأينِّْ َما قـُْلُت َواْلَبْدُر ِطْفٌل          

ُفَواِن # َوَشَباُب الظََّالِم ِىف اْلُعنـْ

َوُسَهْيُل َكَوْجَنِة احلُْبِّ ِىف اللَّْو       

ِن َواْلَقْلُب اْلُمِحبِّ ِىف اْخلََفَقاِت #

رَِار َكَما َتْسَر   َيْسرَُع اللَّْمَح ِىف امحِْ

َع ِىف اللَّْمِح ُمْقِبَلَة اْلَغْضَباِن #

َخاَف ِمَن اْهلَْج   ُمثَّ َشاَب الدَُّجى فَ 

ِر فـََغطَّى اْلُمِشْيُب بِالزَّْعَفَراِن #

الَ قَاَك ِىف اْلَعاِم الَِّذْى َوىلَّ فـََلْم     

٦٨٤: ، صتاريخ األدب العربىالفاخورى، حنا ٢٤
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َلًة ِىف قَاِبٍل # َيْسأَْلَك ِإالَّ قـُبـْ

ِاَذا َما اْهَتاَج َاْمحَُر ُمْسَتِطيـْرًا         

َجرِْحيَاَحِسْبتُ #

عفــــــــــــــــــــــــــــــاف واقــــــــــــــــــــــــــــــدام وحــــــــــــــــــــــــــــــزم # 
ونائل 

اعندي وقد مارست كل خفية

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق واش اوخييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب # 
نائلتعدذنيب عندقومكثرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ىل #  والذن
االاوألوالفواضيل 

دفمن هلمالبألقدسار ذكري يف

بإخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمشس # 
ضوعؤهامتكامل

يهم الليا يل بعض ما انا مضمر



١٨

ويثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى دون # 
مااناحامل

خري زما   ن كنت األإين و إو 

وائل الت مبا مل تستطعه األ# 

ىالسلوكية في علم االدب النفس. ب 

ىالسلوكية وعلم االدب النفستعريف.١

ـــــــــــاب ـــــــــــالســـــــــــابقىف الب ـــــــــــات أشـــــــــــعار ةالباحثـــــــــــتبين عـــــــــــن  أبي

تعريــــــــــــف أن تطبــــــــــــق ىف ةريــــــــــــد الباحثــــــــــــفهــــــــــــذا ت، رىأيب العــــــــــــالء املعــــــــــــ

ـــــــــــــف الســـــــــــــلوكيةعلـــــــــــــم  ـــــــــــــا أن الســـــــــــــلوكية . نفـــــــــــــس و تعري كمـــــــــــــا عرفن

القـــــــــــوة والغضـــــــــــب صـــــــــــور هـــــــــــي احلـــــــــــب و ناتشـــــــــــمل علـــــــــــى ثالثـــــــــــة ع

.الناسعلى شعور الناس و نفسية تهذه كلها دل

ـــــــــنفسىحـــــــــدإالســـــــــلوكية هـــــــــي  يبحـــــــــث ، مـــــــــن فـــــــــروع علـــــــــم ال

. ٢٥عـــــــــن أعمـــــــــال النــــــــــاس اليوميـــــــــة ســـــــــلوكه وعادتــــــــــه

او آراء املدرســـــــــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــــــــــة والوظيفـــــــــــــــــــــة ال تكفـــــــــــــــــــــي لتفســـــــــــــــــــــري 

25Kartono, Kartika, Psikologi Umum, (Jakarta: ,1996), hal. 152
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ـــــــــــاطين  ـــــــــــث االعتمـــــــــــاد علـــــــــــى طريــقــــــــــــة التأمـــــــــــل الب الســـــــــــلوك مـــــــــــن حي

ال ميكـــــــــــــن ةالســــــــــــلوكيون بــــــــــــأن احليــــــــــــاة النفسيــــــــــــــويقــــــــــــول. وحدهـــــــــــــــا

دراستــــــــــــــها مبجـــــــــــــرد حتليـــــــــــــل احليـــــــــــــاة الشعوريــــــــــــــة خصوصـــــــــــــا وأن مـــــــــــــن 

وإذن ، الصــــــــــعب علينــــــــــا أن نـــــــــــعرف مــــــــــا جيــــــــــرى ىف نفــــــــــوس اآلخريـــــــــــن

ـــــــــــد مـــــــــــن االعتمـــــــــــاد علـــــــــــى  ) مـــــــــــال حظـــــــــــة الســـــــــــلوك الظاهــــــــــــرى(ال ب

. والدراســــــــــة املوضــــــــــوعية لتصــــــــــرفات الكــــــــــائن احلــــــــــي كمــــــــــا تبـــــــــــدو لنــــــــــا

و بــــــــــــــــافلوفوســــــــــــــــطن و اوســــــــــــــــطون طــــــــــــــــردك وبعتــــــــــــــــرب ثورنــــــــــــــــديك 

ــــــــــــن وجهـــــــــــوا فـــــــــــافلوف مـــــــــــن أهـــــــــــم زعمـــــــــــاء املدرســـــــــــة الســـــــــــلوكية الذيـ

ــــــــــــــة ـــــــــــــري مـــــــــــــن آرائهـــــــــــــم ، البحـــــــــــــوث النفسيـ ـــــــــــــذلك اعتمـــــــــــــدوا ىف كث ول

علــــــــــــى التجــــــــــــارب الــــــــــــيت جتــــــــــــري علــــــــــــى احليــــــــــــوان كتجــــــــــــارب الــــــــــــتعلم 

.٢٦وجتارب اإلدراك

٣٣. ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ، مدخإللىعلمالنفس، حممدرجبالبريمي٢٦



٢٠

هــــــــــــــذه املدرســــــــــــــة كــــــــــــــل ةوقــــــــــــــد فســــــــــــــر أصــــــــــــــحاب الســــــــــــــلوكي

ــــــــــــــدو مــــــــــــــن السلـــــــــــــــوك  ــــــــــــــى أســــــــــــــاس مــــــــــــــا يب الظــــــــــــــواهر النفســــــــــــــية عل

.وعرفوا علم النفس بأنه علم الدراسة السلوك، الظاهري

بعضـــــــــــــهم ىف تفســـــــــــــري الســـــــــــــلوك علـــــــــــــى أســـــــــــــاس  نيوقـــــــــــــد بـــــــــــــ

ـــــــــــــه سلســـــــــــــلة مـــــــــــــن األفعـــــــــــــال املنعكســـــــــــــة ومـــــــــــــا حيـــــــــــــدث هلـــــــــــــذه  كون

ممــــــــــا سيتـــــــــــدعى توجيــــــــــه النقــــــــــد إىل هــــــــــذه ، األفعــــــــــال مــــــــــن ترابطــــــــــات

ولتجاهلهــــــــــــا الكثــــــــــــري ممــــــــــــا . اآلراء التصــــــــــــافها بــــــــــــا جلمــــــــــــود و اآلليـــــــــــــة

سيــــــــــــــة صـــــــــــــرفة قــــــــــــــد ال تظهــــــــــــــر فيمـــــــــــــا حيـــــــــــــدث مـــــــــــــن تفاعــــــــــــــالت نف

.    ٢٧نالحظه على التغري من سلوك ظاهري

ـــــــــــــل وسطنـونرائـــــــــــــدة الســـــــــــــلوكية هـــــــــــــو واطســـــــــــــ ـــــــــــــد ىف غريفي يول

ـة م هــــــــــــــــــو متخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن اجلامعـــــــــــــــــ١٨٧٨ينـــــــــــــــــاير ٩ـخ ىف التاريـــــــــــــــــ

ـون ىف هــــــــــــي النفســــــــــــية الســــــــــــلوكية تــــــــــــوىف واطســــــــــــجيككـــــــــــــو و أثــــــــــــاره

عنـــــــــــــد واطســــــــــــون ســــــــــــلوك النـــــــــــــاس. م١٩٥٨ســــــــــــبتمرب ٢٥التــــــــــــاريخ 

٣٤.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،مدخإللىعلمالنفس، حممدرجبالبريمي٢٧
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ــــــــــذى ، اهر وغــــــــــري ظــــــــــاهرينقســــــــــم إىل قســــــــــمني ظــــــــــ ــــــــــاس ال عمـــــــــــل الن

ـــــــــذى غـــــــــري منظـــــــــر ي نظـــــــــر بعـــــــــني يســـــــــمى بالســـــــــلوك الظـــــــــاهر لكـــــــــن ال

.٢٨بعني كالتفكري والغضب يسمــى بالسلوك غري ظاهر

:عالمة السلوكية.١

درس أعمــــــــــال البشــــــــــر مــــــــــن ناحيــــــــــة عادتــــــــــه تــــــــــهــــــــــذه املدرســــــــــة .١

ــــــــة ــــــــه و هــــــــو يعامــــــــل نفســــــــه مــــــــع ، اليومي ــــــــاس ىف بيئت أعمــــــــال الن

.لناس آخر حولها

مـــــــــــــع ونو ينتشـــــــــــــر ونو الســـــــــــــلوكية تـــــــــــــرى أن النـــــــــــــاس يعملـــــــــــــ.٢

.اآلخر هذا من الفطرة اإلنسانية

، عنــــــــد الســــــــلوكية كــــــــل النــــــــاس يولــــــــد ســــــــواء مــــــــن فــــــــرد إىل فــــــــرد.٣

تتخلـــــــــق ىف نفـــــــــوس النـــــــــاس تكـــــــــون تـــــــــأثريا ىتثقافـــــــــة الـــــــــاللكـــــــــن 

. ٢٩ىف عادة الناس اليومية

28Sarwono, Sarlito, Aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hal. 137
29Ahmad, Abu, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 46
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بحـــــــــــث عنـــــــــــد الســـــــــــلوكية هـــــــــــي قـــــــــــوة و تىتالعنصـــــــــــور الـــــــــــ

ألن هــــــــــــذه كلهــــــــــــا تأتىبنفســــــــــــها غــــــــــــري مــــــــــــن . و غضــــــــــــبحــــــــــــب 

.   ٣٠صناعة الناس

ــــــــــان الســــــــــابق المــــــــــن  ــــــــــبي ــــــــــت أن الســــــــــلوكية هــــــــــي ةرى الباحث

أعمـــــــــال النـــــــــاس كـــــــــل يبحــــــــث عـــــــــن ، فــــــــرع مـــــــــن العلـــــــــوم النفســـــــــية

عــــــــــــــرف شــــــــــــــعر تأن ةالباحثــــــــــــــت ىف هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث أراد . يــــــــــــــوم

ـــــــــــــذى يتعلـــــــــــــق بالســـــــــــــلوكية و حيـــــــــــــدث عـــــــــــــن يب العالءاملعـــــــــــــري أ ال

وأن يطــــــــــــــابق عناصــــــــــــــر الســــــــــــــلوكية . القــــــــــــــوة واحلــــــــــــــب والغضــــــــــــــب

.يب العالءاملعريأالثالثة بعض الشعر 

دب النفسيالتعريف بعلم األ.٢

الشخصـــــــــــــــية هـــــــــــــــي وحـــــــــــــــدة احليـــــــــــــــاة النفســـــــــــــــية وتعتـــــــــــــــرب 

ومــــــــــــن املعــــــــــــروف أن األفـــــــــــــراد . أســــــــــــاس دراســــــــــــة علــــــــــــم الـــــــــــــنفس

خيتلفــــــــون فيمــــــــا بيــــــــنهم مــــــــن حيــــــــث تكــــــــوين كــــــــل مــــــــنهم وأنــــــــه ال 

30Kartono, Kartika, Psikologi Umum, (Jakarta: ,1996), hal.160
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علـــــــــــى اإلطـــــــــــالق 

، بـــــــــل لكــــــــــل شـــــــــخص طابعــــــــــه الفريـــــــــد الــــــــــذى مييـــــــــزه عــــــــــن غــــــــــريه

ومـــــــــــن أجـــــــــــل هـــــــــــذا جنـــــــــــد أن كثـــــــــــريا مـــــــــــن االجتاهـــــــــــات ىف علـــــــــــم 

الــــــــــــنفس قــــــــــــد تركــــــــــــزت ىف حبــــــــــــث الفــــــــــــروق الفرديــــــــــــة وقــــــــــــد أدى 

ذلـــــــــك إىل االهتمـــــــــام بعلـــــــــم الـــــــــنفس الفـــــــــردى وكمـــــــــا جنـــــــــد أيضـــــــــا 

لفــــــــــة وأنــــــــــواع إهتمامــــــــــا بدراســــــــــة الطائفيــــــــــة وأنــــــــــواع الســــــــــلوك املخت

بســـــــــــــــــــــــــيكولوجية ى ت وهـــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــمالشخصـــــــــــــــــــــــــيا

.٣١الشخصية

مــــــــــــن العلــــــــــــوم احملببــــــــــــة إىل كــــــــــــل Psychologyعلــــــــــــم الــــــــــــنفس

ــــــــرد منــــــــا حيكــــــــل مــــــــن نفســــــــه معملــــــــه ، إنســــــــان ــــــــع أن كــــــــل ف والواق

اخلــــــــــاص الــــــــــذى يســــــــــتطيع بــــــــــه أن يتأمــــــــــل مــــــــــا جيــــــــــري ىف نفســــــــــه 

ويقارنـــــــــــــه مبـــــــــــــا جيـــــــــــــري ىف نفـــــــــــــوس الغـــــــــــــري مبـــــــــــــا يالحظـــــــــــــه مـــــــــــــن 

راء ســــــــــــــــــــــلوكهم وأن يطــــــــــــــــــــــابق بــــــــــــــــــــــني حساســــــــــــــــــــــاته وبــــــــــــــــــــــني اآل

٣.ص،  )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريوت(، التحلياللنفسي، حممدرجبالبريمي٣١
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علـــــــــــم الـــــــــــنفس مشـــــــــــتق . والتفســـــــــــريات العلميـــــــــــة الـــــــــــىت يصـــــــــــادفها

مبعــــــــــىن الــــــــــروح أو العقــــــــــل أو Psyceمــــــــــن كلمتــــــــــني يونــــــــــانيتني

ـــــــــــــذات ـــــــــــــم أو الدراســـــــــــــةLogos، ال . Psychologyوتعـــــــــــــىن العل

ــــــــــــذات كمــــــــــــا  ــــــــــــنفس هــــــــــــو دراســــــــــــة ال ــــــــــــايل يكــــــــــــون علــــــــــــم ال وبالت

تكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــها ىف األداء والعمـــــــــــــــل والنشـــــــــــــــط أي ىف 

.٣٢السلوك

تعريـــــــــــــف علـــــــــــــم الـــــــــــــنفس بأنـــــــــــــه العلـــــــــــــم ومـــــــــــــن مث ميكـــــــــــــن

الـــــــــــذي يـــــــــــدرس ســــــــــــلوك اإلنســـــــــــان أي يصــــــــــــف هـــــــــــذا الســــــــــــلوك 

.وحياول تفسريه

كــــــــــل مــــــــــا تصــــــــــدر عــــــــــن الفــــــــــرد مــــــــــن ،ونقصــــــــــد بالســــــــــلوك

إســــــــــــــــــتجابات خمتلفــــــــــــــــــة إزاء موقــــــــــــــــــف يواجهــــــــــــــــــه إزاء مشــــــــــــــــــكلة 

أو مشــــــــــــــروع ، أو قــــــــــــــرار يتخــــــــــــــذه، أو خطــــــــــــــر يهــــــــــــــدده، حيلهــــــــــــــا

ــــــــــــــــة يكتبهــــــــــــــــا، خيطــــــــــــــــط لــــــــــــــــه ــــــــــــــــة يصــــــــــــــــلحها، أو مقال أو ، أو آل

٤.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٢
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أو ، أو لوحــــــــــة فنيــــــــــة يتأملهــــــــــا، ابقة يعمــــــــــل علــــــــــى الفوزفيهــــــــــامســــــــــ

.   ٣٣أزمة نفسية يكابدها

إن مجيــــــــــــــع العلــــــــــــــوم هلــــــــــــــا هــــــــــــــدف إىل ضــــــــــــــبط الظــــــــــــــواهر 

الــــــــــــىت يدرســــــــــــها والتنبــــــــــــؤ حبــــــــــــدوثها وفهــــــــــــم الظــــــــــــواهر ىف طريقــــــــــــة 

وهـــــــــــدف علـــــــــــم . حـــــــــــدوثها والكشـــــــــــف عـــــــــــن أســـــــــــباب ظهورهـــــــــــا

الـــــــــنفس هـــــــــو الكشـــــــــف عـــــــــن هندســـــــــة النشـــــــــاط البشـــــــــري الـــــــــذى 

ثـــــــــري مـــــــــن املشـــــــــاكل ىف جمـــــــــرى حياتنـــــــــا الـــــــــىت جتعلنـــــــــا ييســـــــــر لنـــــــــا ك

.٣٤نعيش حياة سعيدة ىف بيوتنا ومطمئنني ىف عمالنا

ـــــــــــــــنفس هـــــــــــــــو  ـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــك هـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــب ذل جبان

الكشــــــــــــف عــــــــــــن أســــــــــــس الســــــــــــلوك اإلنســــــــــــاين وتتحقــــــــــــق الغايــــــــــــة 

ــــــــل  ــــــــة متث ــــــــق أســــــــس ثالث مــــــــن علــــــــم الــــــــنفس و أي علــــــــم عــــــــن طري

:أهداف العلم

٤.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٣
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٢٦

إنســـــــــاين أنـــــــــه إن أهـــــــــم مـــــــــا مميـــــــــز العلـــــــــم كنشـــــــــاط : الفهـــــــــم

يهـــــــــــــدف إىل كشـــــــــــــف العالقـــــــــــــات الـــــــــــــىت تقـــــــــــــوم بـــــــــــــني ظـــــــــــــواهر 

ـــــــــــــــات والفهـــــــــــــــم شـــــــــــــــئ . املختلفـــــــــــــــة ـــــــــــــــع أن كشـــــــــــــــف العالق والواق

ففهـــــــــم الظـــــــــاهرة معنـــــــــاه أننـــــــــا جنـــــــــد عالقـــــــــة تـــــــــربط بينهـــــــــا . واحـــــــــد

ــــــــــــة  ــــــــــــني الظــــــــــــواهر األخــــــــــــرى أمــــــــــــا إذا مل جنــــــــــــد أي عالقــــــــــــة بأي وب

.معروفة

معنــــــــــــاه إمكانيــــــــــــة انطبــــــــــــاق القــــــــــــانون أو القائــــــــــــدة : ؤالتنبــــــــــــ

.العامة ىف مواقف أخرى غري تلك الىت نشأفيها أصال

معنـــــــــاه تنـــــــــاول الظـــــــــروف الـــــــــىت حتـــــــــدد حـــــــــدوث : الضـــــــــبط

.٣٥الظاهرة بشكل حيقق لنا الوصول إىل هدف معني

يهـــــــــتم علـــــــــم الـــــــــنفس بفهـــــــــم اإلنســـــــــان وحماولـــــــــة تغيــــــــــري أو 

لكـــــــــــل علـــــــــــم و كمـــــــــــا أن الغـــــــــــرض الرئيســـــــــــي . تعـــــــــــديل ســـــــــــلوكية

٦-٥.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٥



٢٧

مـــــــــن بينهـــــــــا علـــــــــم الـــــــــنفس وصـــــــــف لظـــــــــواهر الـــــــــىت يـــــــــدور حوهلـــــــــا 

:جمال حبثه وفهمها والكشف عن سباب ظهورها

ـــــــــــة نظريـــــــــــة .أ ـــــــــــه ناحي ـــــــــــم آخـــــــــــر ل ـــــــــــل أي عل ـــــــــــنفس قب ـــــــــــم ال فعل

تتمثــــــــــــــل ىف دراســــــــــــــة الظــــــــــــــواهر النفســــــــــــــية الــــــــــــــىت تتضــــــــــــــح ىف 

الســـــــــــلوك اخلـــــــــــارجى بغـــــــــــرض التواصـــــــــــل إىل القـــــــــــوانني العامـــــــــــة 

. اهرواملبادء الىت حتكم هذه الظو 

وناحيــــــــــــــــة تطبيقيــــــــــــــــة تتمثــــــــــــــــل ىف اإلســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه .ب

ــــــــــــــــريه  ــــــــــــــــتحكم ىف الســــــــــــــــلوك اإلنســــــــــــــــاىن وتغي القــــــــــــــــوانني ىف ال

.٣٦وتوجيهه التوجيه السليم

ىمجال السلوكية في علم االدب النفس.ب

لـــــــــــــه فـــــــــــــروع كثـــــــــــــري جمـــــــــــــال الســـــــــــــلوكية يف علـــــــــــــم االدب الـــــــــــــنفس
دل علــــــــــــــى نفــــــــــــــوس النــــــــــــــاس و شخصــــــــــــــيته فــــــــــــــيمكن نلخــــــــــــــص فــــــــــــــروع 

:العلم النفس كما يلي

٨.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٦



٢٨

علـــــــــــم الـــــــــــنفس العـــــــــــام وهـــــــــــو مـــــــــــدخل لكـــــــــــل العلـــــــــــوم النفســـــــــــية 
ــــــــاس  ــــــــادئ والقــــــــوانني العامــــــــة الســــــــلوك الن ــــــــم املب يهــــــــتم بدراســــــــة هــــــــو العل

حيــــــــــــاول اســــــــــــتخالص األســــــــــــس الســــــــــــيكولوجية العامــــــــــــة ، بوجــــــــــــه العــــــــــــام
دق بوجــــــــــه عــــــــــام علــــــــــى مجيــــــــــع األفــــــــــراد للســــــــــلوك اإلنســــــــــاىن الــــــــــىت تصــــــــــ

يـــــــــــــةاملواقـــــــــــــف اإلجتماعبصـــــــــــــرف النظـــــــــــــر عـــــــــــــن احلـــــــــــــاالت اخلـــــــــــــاص أو 
س مـــــــن مجيـــــــع ااخلاصـــــــة الـــــــىت قـــــــد ختتلـــــــف مـــــــن فـــــــرد إىل آخـــــــر وهـــــــو أســـــــ

.٣٧اآلخري

ــــــــــنفس الطفــــــــــل يعــــــــــىن بدراســــــــــة منــــــــــو الطفــــــــــل واملراحــــــــــل  علــــــــــم ال

ومتــــــــــــدنا . واخلصــــــــــــائص العامــــــــــــة الــــــــــــىت متيــــــــــــز مراحــــــــــــل النمــــــــــــو املختلفــــــــــــة
هــــــــــذه الدراســــــــــات بكثــــــــــري مــــــــــن املعلومــــــــــات الــــــــــىت جتعلنــــــــــا أكثــــــــــر قــــــــــدرة 

اهاتـــــــــــــه ىف علـــــــــــــى فهـــــــــــــم شخصـــــــــــــية الطفـــــــــــــل والســـــــــــــلوكه ودوافعـــــــــــــه واجت
. ٣٨مراحل حياته املختلفة وجتعلنا أقدر على توجيهه وتربيته

علــــــــــــــم الــــــــــــــنفس اإلجتمــــــــــــــاعي يهــــــــــــــتم بدراســــــــــــــة عالقــــــــــــــة الفــــــــــــــرد 
باجلماعـــــــــــة وعالقـــــــــــة اجلماعـــــــــــات بغضـــــــــــها بـــــــــــبعض فهـــــــــــو مـــــــــــثال يهـــــــــــتم 
بدراســــــــــــــــة التنشــــــــــــــــئة االجتماعيــــــــــــــــة للفــــــــــــــــر وكيفيــــــــــــــــة تــــــــــــــــأثره بالنظــــــــــــــــام 

٩.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٧
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٢٩

ــــــــــىت ينشــــــــــأ فيهــــــــــا ــــــــــة ال ــــــــــؤثر ،االجتمــــــــــاعي وباحلضــــــــــارة وبالثقاف ــــــــــف ي وكي
ذلـــــــــــــــــــك ىف تكـــــــــــــــــــوين اجتاهاتـــــــــــــــــــه واعتقاداتـــــــــــــــــــه وميولـــــــــــــــــــه وهويـــــــــــــــــــدرس 

ــــــــــــــة ــــــــــــــرأي العــــــــــــــام والراعي ــــــــــــــدرس . ســــــــــــــيكوكوجية اجلمــــــــــــــاهري وال كمــــــــــــــا ي
ـــــــــــــــة وطـــــــــــــــرق حلهـــــــــــــــا وإصـــــــــــــــالحها كـــــــــــــــالطالق  املشـــــــــــــــكالت االجتماعي

. وغري ذلك من فروع علم النفس. ٣٩والبطالة وشيوع اجلرمية

ظهـــــــــــــــــــــور تقريـــــــــــــــــــــب أدب الـــــــــــــــــــــنفس يف ألدب هـــــــــــــــــــــو واســـــــــــــــــــــعة 
ــــــــــــــــــة التعرعل ــــــــــــــــــد يظهــــــــــــــــــر باللغــــــــــــــــــة اإلجنليزي ــــــــــــــــــيم فروي مــــــــــــــــــاء األدب بتعل

زار يف the interpretation of dremخصوصـــــــا عـــــــن التفســـــــري احللـــــــيم
عقــــــــــــود احلــــــــــــروب الــــــــــــدنيا، كــــــــــــان البحــــــــــــث عــــــــــــن األدب يعمــــــــــــل عــــــــــــن 
ـــــــــري علـــــــــى مـــــــــنهج رعيـــــــــا الـــــــــنفس  ـــــــــة الطريقـــــــــة ورمـــــــــز احللـــــــــيم والتعب التجرب

.٤٠فرويد صار دافعه على ثورة اجتماعية

Austinوقـــــــــــــــــال  Werren  وRenneWellekإن "هبـــــــــــــــــتايف ك
، اصــــــــــــــطالح الســــــــــــــيكولوجية األديب يشــــــــــــــمل علــــــــــــــى أرربــــــــــــــع تعريفــــــــــــــات

:وهي

دراسة املؤلف جانب الطبيعة والسلوكية.أ

١٠.ص، )م١٩٩٦،دارالكتبالعلمية: بريمت( ،النفسعلم، حممدرجبالبريمي٣٩
40Andre harjana, Kritik Sastra Sebuah Pengantar, (PT: Gramedia, Jakarta, 1981), hal. 59



٣٠

ــــــــه  وقــــــــد رأى فرويــــــــد أن املؤلــــــــف الــــــــذي يفــــــــر مــــــــن حقيقــــــــة احليــــــــاة ألن
يشــــــــــعر بعــــــــــدم قدرتــــــــــه علــــــــــى اســــــــــتيفاء حاجتــــــــــه وحصوصــــــــــا عزيزتــــــــــه، 

ـــــــــة هـــــــــو حيصـــــــــل  ـــــــــهمث يف حيـــــــــاة خيالي ـــــــــف يســـــــــتطيع . جواب كـــــــــان املؤل
ــــــــــاج األديب ــــــــــه بصــــــــــناعة اإلنت وامــــــــــا القــــــــــارئ يســــــــــتلم . أن يــــــــــربط خيالي

اذن كــــــــــــان املؤلــــــــــــف متخــــــــــــيال اســــــــــــتلمه . ٤١إنتاجــــــــــــه لتــــــــــــدبري احليــــــــــــاة
.

دراسة عملية اإلبتكار.ب
ان عمليــــــــــــة اإلبتكــــــــــــار حيتمــــــــــــل علــــــــــــى طبقــــــــــــات يف تــــــــــــأليف إنتــــــــــــاج 

لـــــــــــف، ابتــــــــــــدأ مــــــــــــن الـــــــــــدافع الالشــــــــــــعور األبــــــــــــراز اإلنتتــــــــــــاج األديب املؤ 
.٤٢حىت اصالحه األجري يف انتاجه طبقة اإلبتكار احلقيقي

دراسة النظرية واملضمونة السيكولوجية يف اإلنتاج األديب.ت
كـــــــــــــــان الســـــــــــــــيكولوجية يطبـــــــــــــــق علـــــــــــــــى أبطـــــــــــــــال يف اإلنتـــــــــــــــاج األديب 

ـــــــــــــة ـــــــــــــة. مناســـــــــــــب لشـــــــــــــرح حالـــــــــــــة اإلبطـــــــــــــال والطريقـــــــــــــة احلكاي ونظري
املؤلــــــــــــف وللقــــــــــــارئي . الســــــــــــيكولوجية تزيــــــــــــد قــــــــــــد اســــــــــــتاطيكية ويفيــــــــــــا

ـــــــــــــوادر نفـــــــــــــوس األبطـــــــــــــال يف  حـــــــــــــدة القـــــــــــــدر علـــــــــــــى املالحظـــــــــــــة يف ب
.٤٣اإلنتاج األديب

41Renne Wellek dan Autin Werren, Teori Kesusastraan, (PT. Gramedia: Jakarta, 1993), hal: 92
42Renne Wellek dan Autin Werren، Teori Kesusastraan, (PT. Gramedia: Jakarta, 1993), hal:97
43Renne Wellek dan Autin Werren, Teori Kesusastraan, (PT. Gramedia: Jakarta, 1993), hal:106-107



٣١

دراسة تأثري األدب من ناحية القارئ.ث
كـــــــــــــــان األدب مؤسســـــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة بوســـــــــــــــيلة اللغـــــــــــــــة، واإلنتــــــــــــــــاج 
األديب يـــــــــــــــــــؤثر ىف جانـــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــيكولوجي القـــــــــــــــــــارئ ألن حقيقـــــــــــــــــــة 

األدب ترســـــــــ
.٤٤القارئ حيىي يف ذلك الكجتمع

رى أن علــــــــــم تــــــــــاملــــــــــن العلــــــــــم الــــــــــنفس تكتبــــــــــةالباحثــــــــــتبعــــــــــد قــــــــــرأ
الـــــــــنفس هـــــــــو العلـــــــــم الـــــــــذي يبحـــــــــث عـــــــــن الســـــــــلوك اإلنســـــــــان وكيـــــــــف هـــــــــو 
يعامــــــــــل مــــــــــع النــــــــــاس حولــــــــــه وكــــــــــذلك علــــــــــم الــــــــــنفس لــــــــــه عالقــــــــــات بعلــــــــــم 

ذا نعـــــــــــرف أن النـــــــــــاس اآلخـــــــــــر الـــــــــــذى يبحـــــــــــث عـــــــــــن اإلنســـــــــــان ومـــــــــــن هـــــــــــ
ــــــــــــب و ، جيــــــــــــب أن يــــــــــــتعلم كــــــــــــل علــــــــــــم مثــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي الرياضــــــــــــية الطي

.

ـــــــــــتإذا نقـــــــــــرأ ســـــــــــابقا رأ ـــــــــــاة ةالباحث أن شخصـــــــــــية هـــــــــــي وحـــــــــــدة احلي
فـــــــــــــرد . والشخصـــــــــــــية كـــــــــــــل إنســـــــــــــان خمتلفـــــــــــــون ىف هـــــــــــــذا الـــــــــــــدنيا، النفســـــــــــــية

والعلــــــــــــــم الــــــــــــــذي يبحــــــــــــــث عـــــــــــــــن . واحــــــــــــــد وغــــــــــــــريه شخصــــــــــــــيته خمتلفـــــــــــــــان
ـــــــــــنفس ـــــــــــنفس يبحـــــــــــث عـــــــــــن الســـــــــــلوك ، الشخصـــــــــــية هـــــــــــو علـــــــــــم ال علـــــــــــم ال

ــــــــــاس هــــــــــذا العلــــــــــم جــــــــــاء مــــــــــن يونــــــــــاين مل، النــــــــــاس عرفــــــــــة حــــــــــال الســــــــــلوك الن
.املختلفة

44Renne Wellek dan Autin Werren, Teori Kesusastraan, (PT. Gramedia: Jakarta, 1993), hal:109


