
الفصل الخامس

االستنباط

الباحثة منها تفاستنبط. لقت حبثت الباحثة حبثا طويال ىف باب السابق

:باستنباطات كمايلى

عظم أهو واحد من . ان التنوخى املعّرىايب العالء امحد عبداهللا ابن سليم.١

صبح أربعة وأى املنكوبة الف لرتمع اجلرى عند كان املعر . شعراء العرب

وكان . افر ىف األداب والفكرة عند العربشخص عظيم و املعرى ل. عمىأ

.اراءهديبا وفلسفيا عظمه شعبأ

من العلوم احملببة إىل كل ىالعلم النفسPsychologyعلم النفس.٢

والواقع أن كل فرد منا حيكل من نفسه معمله اخلاص الذى ، إنسان

. يستطيع به أن يتأمل ما جيري ىف نفسه ويقارنه مبا جيري ىف نفوس الغري

العلم والدراسة Psychoفس مشتق من كلمتني يونانتني مبىنعلم الن

logyرسة التكوينيـة والوظيفة السلوكية هي املد، مبعىن والروح والذات

٥١



٥٢

ال تكفي لتفسري السلوك من حيث االعتماد على طريــقـة التأمل الباطين 

.وحدهـــا

يب العالءاملعّرى شاعر حيب احلياة و من ناحية السلوكية شعر أكان .٣

" سقتالزندى"

ماتت حزنألنقف تعلقها ىف هذا الشعر أن ايب العالءاملعرّىلم ي، النابغني

يشعر ايب العالءاملعرّىنفسيته وروحه باألمل واملرض ، األمومريضبعينانه

يصور املعاناة الىت يلقاها ىف طريق التمرد ، والشدة وقت حتقيق احلب

يف .وهذة األبيات دلت على رد الفعل يف دراسة السلوكية. على االحنراف

يبحث يف يتالمرأةيبحث عن ”يدةاحلبنش“الشعر الثاين ىف الشعر 

.نشاءليكتب الشعر واإلحني ذلك عاش ايب العالءاملعّرى، حياته



٥٣

االقتراحات

أيب السلوكية ىف شعر "وقد مت هذا البحث التكميلي الذي حتت املوضوع 

وأراد الباحث أن يكون من القرّاء من ، ")دراسة ىف األدب النفسي(العالء املعرى 
.هذه البحث ألجل التعمق واحلصول على النفع األعظميلتحق 

وما زال هذا البحث بعيد من الكمال والخيلوا عن النقصان واألخطاء يف 
. البيان والشروح لقلة علم الباحث مع أن قد بذل جهده وطاقاته يف كتابته

وأخريا . فلذلك يرجو الباحث القراء أن يتّموه إذا وجدت بعض ما ال يليق فيه
الباحث أن يفضل الشكر إىل من يعنيه يف كتابة هذا البحث من األساتيذ أراد

الدينحريصالدكتوروالزمالء واألحّباء وخصوصا إىل فضيلة األستاذ احلاج

.على عونه واهتمامه يف إمتام هذا البحثاملاجستريقباع

....................أمني. جزاهم اهللا أحسن اجلزاء


