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Abstract 

Over time and progress in science and technology have led to the growth and increase of 

concerns and consequently the anxiety and worries of contemporary man. Despite the 

increasing problems of human beings, today the importance of mental and intellectual 

health has been considered more than ever. For the last half century psychology has been 

consumed with a single topic only-mental illness-and has done fairly well with it. But this 

progress has come at a high cost. Relieving the states that make life miserable, it seems, has 

made building the states that make life worth living less of a priority. But people want more 

than just to correct their weaknesses. They want lives imbued with meaning, and not just to 

fidget until they die. New research into happiness, though, demonstrates that it can be 

lastingly increased. And a new movement, Positive Psychology, shows how you can come 

to live in the upper reaches of your set range of happiness. The positive emotions of 

confidence, hope, and trust, for example, serve us best not when life is easy, but when 

life is difficult. Positive thinking and its effect on human well-being is one of the most 

important goals of psychology. Positive psychology as a nascent science based on 
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understanding positive emotions, Human virtues and abilities are in the effort to achieve a 

better life through self-fulfillment and self-realizati .Positive emotion can be about the past, 

the present, or the future. The positive emotions about the future include optimism, hope, 

faith, and trust. Those about the present include joy, ecstasy, calm, zest, ebullience, 

pleasure, and (most importantly) flow .From the beginning of creation, man has always 

been concerned with finding a life full of meaning and happiness.  Therefore, the attention 

of thinkers, philosophers and experts in each nation has long been focused on the concepts 

that were the basis of human happiness. By thinking in literary texts, especially mystical 

texts, it can be seen that many writers and mystics in their works provide guidelines for 

human growth and happiness in various aspects of life .The positive emotions about the 

past include satisfaction, contentment, fulfillment, pride, and serenity. Given that the source 

of literary genres is human emotions and thoughts,Today, psychological analysis of literary 

works has a special place in literary criticism. Mystical texts, which are full of moral 

teachings, have a lot of potential for such analysis. Given the cultural context of positive 

psychology, re-reading the works of writers and mystics with the new approach As well as 

using their instructions is an effective step towards the growth of both sciences, human life 

and mental health. Ibn Fariz is an Arab mystic and poet whose poems can be found in the 

presence of positive psychological components .In this study we used a descriptive-

analytical method to examine the presence of positive emotions - one of the fields of 

positive psychology - in Ibn Fariz's poems .The purpose of this study was to evaluate Ibn 

Fariz's positive thinking approach Also, knowing his mystical and moral guidelines is for 

the positivity and self-fulfillment of human beings.The results of the research have been 

prepared in order to answer these two questions: 

- According to Seligman's theory, how is Ibn Fariz's approach evaluated according to 

the reflection of past, present and future emotions in his poems? 

 - Which of the positive emotions of the past, present and future is more frequent in Ibn 

Fariz's Divan and what does it indicate? 

The results of the research show that Ibn Fariz has a positive approach to life, The presence 

of positive emotions related to the past, present and future, His poems show his positivity, 

mental health and self-fulfillment, provide positive teachings to people.The experience of 

positive emotions has given Ibn Fariz more resilience in the face of life's difficulties, and 

the poet's attention to positive emotions in relation to the future indicates his positive 

personality.Also, the presence of positive emotions towards the future, which includes 

optimism, trust, belief, faith and hope, has a higher frequency compared to positive 

emotions than the past (satisfaction) and the present (pleasure). 

Keywords: Positive psychology, Positive emotion, Ibn al-Farid, Martin Seligman. 
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  الملخص
يعترب التفكري اإلجيايب وأثره يف حتسني حياة اإلنسان من أهم أهـداف علـم الـنفس. 

) هـــو علـــم ناشـــئ يقـــوم علـــى فهـــم Positive psychologyعلـــم الـــنفس اإلجيـــايب (
واالنفعـــاالت اإلجيابيـــة والفضـــائل والقـــدرات البشـــرية حمـــاوًال حتقيـــق حيـــاة املشـــاعر 

أفضــل مــن خــالل حتقيــق الــذات وازدهــاره. بــالنظر إىل الســياق الثقــايف لعلــم الــنفس 
اإلجيــايب، فــإن إعــادة قــراءة األعمــال األدبيــة يف ضــوء هــذا الــنهج اجلديــد، مــع شــرح 

األســاس للتطبيــق العملــي واســتخدام الزوايــا اجملهولــة هلــذه النصــوص، ميكــن أن يــوفر 
ـــــدر اإلمكـــــان. ويف الوقـــــت نفســـــه، ميكـــــن  ـــــاة البشـــــر ق التعـــــاليم األخالقيـــــة يف حي
للنصـــوص الصــــوفية املليئــــة بالتعـــاليم األخالقيــــة أن تكــــون منصـــة جيــــدة ملثــــل هــــذا 
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البحــــث. ابــــن الفــــارض هــــو شــــاعر وصــــويف مصــــري مــــن القــــرن الســــابع اهلجــــري، 
عـــــاده النفســـــية بشـــــكل كبـــــري يف أشـــــعاره. وعليـــــه، تـــــنعكس تعاليمـــــه األخالقيـــــة وأب

التحليلــي لفحــص انعكــاس االنفعــاالت  - تســتخدم هــذه الدراســة املــنهج الوصــفي
يف قصــائد ابــن الفــارض. الغــرض  -أحــد جمــاالت علــم الــنفس اإلجيــايب  -اإلجيابيــة 

ـــج التفكـــري اإلجيـــايب البـــن الفـــارض وكـــذلك معرفـــة  مـــن هـــذه الدراســـة هـــو تقيـــيم 
مبادئه الصوفية واألخالقية لإلجيابية وحتقيق الذات لـدى اإلنسـان. أظهـرت النتـائج 

الفـارض يتعامـل بإجيابيـة مـع احليـاة وأن وجـود االنفعـاالت اإلجيابيـة املتعلقــة أن ابـن 
باملاضــــي واحلاضــــر واملســــتقبل يف قصــــائده يــــدّل علــــى اإلجيابيــــة والصــــحة النفســــية 

  وحتقيق الذات عنده، كما تقدم التعاليم اإلجيابية للجمهور.
الـــنفس اإلجيـــايب، االنفعـــال اإلجيـــايب، التفكـــري اإلجيـــايب، علـــم  الكلمـــات الرئيســـة:

  مارتن سليجمان، ابن الفارض.
  

  . المقدمة1
تعتــرب دراســة األعمــال األدبيــة بنــاًء علــى مــا وصــل إليــه علــم الــنفس مــن أجــل اكتشــاف أفكــار 
املؤلــــف وتأثريهــــا علــــى أعمالــــه وحياتــــه وجمتمعــــه، مــــن أهــــم مهــــام النقــــد النفســــي بوصــــفه أحــــد 

راســة الــنفس والســلوك البشــري هلــا تــاريخ اجملــاالت متعــددة التخصصــات. علــى الــرغم مــن أن د
طويــل، إال أن تارخيهــا قصــري بصــفتها أحــد العلــوم. واجــه علــم الــنفس منــاهج ونظريــات خمتلفــة 
عــرب تارخيــه. يعــد علــم الــنفس اإلجيــايب أحــد األســاليب اجلديــدة يف علــم الــنفس، الــذي أسســه 

وجيــــا، توســــع التيــــارات . إن التقــــدم يف العلــــوم والتكنول)Martin Seligmanمــــارتن ســــليجن (
الفكريــة، املشــاكل االقتصــادية وغريهــا، عّرضــت البشــر للعديــد مــن األمــراض النفســية. إّن هــذا 

منعـه بالتـايل مـن کمـا القلق واالضـطراب الـذهين لإلنسـان املعاصـر جعلـه ميتنـع عـن خماطبـة نفسـه  
نسان أكثر وضـوحاً. حتقيق السعادة احلقيقية يف حياته. اليوم، أصبحت أمهية الصحة النفسية لإل

وبالتــايل، فــإن علــم الــنفس اإلجيــايب يقــوم علــى حتقيــق النجــاح والســعادة لإلنســان، والــذي يوضــح 
م علــى أعلــى مســتوى مــن الســعادة. يســعى علــم الــنفس اإلجيــايب إىل  للنــاس كيفيــة عــيش حيــا

  معات وتطورها.دراسة وتطبيق املفاهيم اليت جتعل احلياة جديرة باالهتمام، ومنو األفراد واجملت



 173   )وآخرون صابره سياوشي( ... التحليل النفسي ألشعار ابن الفارض يف ضوء املنهج النفسي

كـــان اإلنســـان منـــذ بدايـــة حياتـــه يهـــتم دائمـــاً بتحقيـــق حيـــاة مليئـــة بـــاملعىن والســـعادة. هلـــذا 
الســـبب، كـــان اهتمـــام املفكـــرين والفالســـفة واخلـــرباء مـــن كـــل أمـــة منـــذ فـــرتة طويلـــة مرّكـــزاً علـــى 

اصـة املفاهيم الـيت كانـت أسـاس السـعادة البشـرية. مـن خـالل التفكـري يف النصـوص األدبيـة، وخ
النصـــوص الصـــوفية، ميكـــن مالحظـــة أن العديـــد مـــن الكتـــاب والصـــوفيني يقـــدمون يف أعمـــاهلم 
إرشــادات للنمــو البشــري والســعادة يف خمتلــف جوانــب احليــاة. إن إعــادة قــراءة النصــوص األدبيــة 
القدميـــة مبقاربـــات دراســـية جديـــدة، باإلضـــافة إىل تطـــوير املعرفـــة األدبيـــة، يـــوفر األرضـــية لتعميـــق 

األمة برتاثها الثقايف واحلضاري. ابن الفارض شاعر وصويف مصري، حتتـوي قصـائده علـى معرفة 
مفاهيم تتفق مع املفاهيم النفسية اإلجيابية . قصائده مليئـة بالتعـاليم األخالقيـة والصـوفية، والـيت 
ميكــن أن يســاعد تطبيقهــا بشــكل كبــري يف حتســني حيــاة اإلنســان املعاصــر. إن دراســة التفكــري 

يب البــــن الفــــارض واالعــــرتاف بإرشــــاداته اإلجيابيــــة القائمــــة علــــى مكونــــات علــــم الــــنفس اإلجيــــا
  اإلجيايب يف نظرية مارتن سليجمان هدف تسعى هذه الدراسة جاهدة إىل حتقيقه.

  
  أسئلة البحث 1.1

  تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عن األسئلة التالية:
اإلجيابية للماضـي واحلاضـر واملسـتقبل وفقاً لنظرية سليجمان، كيف تنعكس االنفعاالت  - 

  يف أشعار ابن الفارض؟
أي مـــن االنفعـــاالت اإلجيابيـــة للماضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل هـــي أكثـــر شـــيوعاً يف ديـــوان  - 

  الشاعر وملاذا؟
 

  الدراسات السابقة 2.1
يعتـــرب علـــم الـــنفس اإلجيـــايب موضـــوعاً ناشـــئاً مـــن قبـــل العديـــد مـــن النقـــاد والبـــاحثني. مـــن بـــني 

حباث اليت مت إجراؤهـا يف جمـال علـم الـنفس اإلجيـايب واملتعلقـة بالبحـث احلـايل، ميكـن اإلشـارة األ
، لنظـــام الـــدين »شناســـی بـــه طبيعـــت انســـان  شناســـی مثبـــت رويکـــرد نـــوين روان  روان«إىل مقـــال 
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ــــدف هــــذه الدراســــة إىل حتديــــد 1388قــــامسي ومرضــــيه قريشــــيان، والــــذي نُشــــر يف عــــام  ش. 
ناشـــئ لعلـــم الـــنفس اإلجيـــايب. ومـــن املواضـــيع الـــيت يتناوهلـــا تـــاريخ علـــم الـــنفس وتقـــدمي اجملـــال ال

نگـاهی بـه شـعر حـافظ بـا رويکــرد «اإلجيـايب وأسسـه ومكوناتـه، التعريـف بالفضـائل والقــدرات. 
ش يف 1392هــو مقــال كتبــه منصــور بــرياين يف عــام » نگــر مــارتني ســليگمن  شناســی مثبــت  روان

حيــث مت فحــص جمموعــة خمتــارة مــن قصــائد حــافظ مــن منظــور مــؤمتر أحبــاث األدب الفارســي، 
گرايانــه   هــای مثبــت  حتليــل انديشــه«علــم الــنفس اإلجيــايب لســليجمان. وهنــاك مقــال آخــر بعنــوان 

كتبتــــــه بــــــروين كلــــــي زاده وآخــــــرون يف عــــــام » در مثنــــــوی معنــــــوی از منظــــــر علــــــم روانشناســــــی
يب، حتلـل هــذه الدراســة املشــاعر ش. مـن أجــل تقــدمي األســس النظريـة لعلــم الــنفس اإلجيــا1395

واالنفعـــاالت اإلجيابيـــة مقارنـــة باألزمنـــة الثالثـــة املاضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل يف مثنـــوي معنـــوي، 
ــدف إىل جــذب الطاقــة اإلجيابيــة يف احليــاة. ونشــرت  وتشــري نتائجهــا إىل أن آراء موالنــا الــيت 

ناختی اميــدواری در غزليــات شــ  بررســی عناصــر نشــانه«ش مقــاالً بعنــوان 1395نســرين عيــين يف 
حيلل عنصر األمل الذي يعد أحد أسس علـم الـنفس » گرا  حافظ با تکيه بر روانشناسی مثبت

شناســــايی و تبيــــني «اإلجيــــايب القــــائم علــــى منــــوذج بــــريس يف قصــــائد حــــافظ. وهنــــاك أطروحــــة 
ش 1390لبهـاره بـدري يف عـام » شناسی مثبت در بوسـتان و گلسـتان سـعدی  های روان  مولفه

لرتانه خـدايوردي يف عـام »  های روانشناسی مثبت در ديوان حافظ  شناسايی مولفه«وأطروحة 
نگـر در مثنـوی معنـوی بـر   های روانشناسـی مثبـت  بررسی مولفه«ش. کما تعترب أطروحة 1393

  ش.1394حبثاً آخر لسمانه إمساعيل زاده قندهاري عام » اساس نظريه سليگمن
خودشـکوفايی در «حول الشاعر ابن الفارض هناك أطروحـة معنونـة بــوأما بالنسبة ملا کتب 

. يعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى نظريـــة عـــامل ش1392لســـيمني صـــحرائي عـــام » ديـــوان ابـــن فـــارض
النفس اإلنساين يف القرن العشرين أبراهـام ماسـلو. ويقـدم ابـن الفـارض أيضـاً أمثلـة علـى ازدهـار 

واجلهــد والصــرب واملثــابرة ودرء احلجــاب اخليــايل الــذات، حيــث يظهــر يف قصــائده احلــب والرغبــة 
وفهم الواقع والتجارب الصوفية والتواصل العميق بني األشخاص واإلبداع الذي يناسب األفـراد 

فـــارض بـــا تکيـــه بـــر انگـــاره   کـــاوی شخصـــيت ابـــن  روان«الـــذين حيققـــون الـــذات. وهنـــاك مقـــال 
ــاًء علــى 1396 بقلــم علــي أمحــد زاده وآخــرين. ُنشــر يف عــام» انســان کامــل ش، والــذي قــام بن
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مدرســــة يونــــغ لعلــــم الــــنفس، بفحــــص النمــــوذج األصــــلي للرجــــل املثــــايل يف شــــعر ابــــن الفــــارض 
  ويسعى إىل تقييم شخصية الشاعر.

  
  . علم النفس اإليجابي2

املتوقع من علم النفس هو أنه أثناء عالج األمراض النفسية، فإنه يقدم حلوالً وتـدريبات للبشـر 
حىت يتمكنوا من استخدام هذه األساليب لتـوفري راحـة البـال والصـحة. ومـن اإلجنـازات املتمثلـة 
 يف االهتمــام بالشــعر واألدب يف عــامل اليــوم، ميكــن تســاعد يف تغيــري األســلوب واملوقــف يف علــم
الــــنفس احلــــديث، مبعــــىن أن علــــم الــــنفس يف املاضــــي كــــان يركــــز علــــى األمــــراض واالضــــطرابات 
النفسية، ولكن مع بداية القرن احلادي والعشرين، مت تشكيل موقف جديد يسمى علـم الـنفس 
اإلجيـايب يســعى إىل فهــم املشــاعر اإلجيابيــة الفضــيلة والقـدرة علــى تقــدمي التوجيــه املناســب للعثــور 

). مهمــات علـم الــنفس الــثالث 60: 1393اه أرســطو باحليـاة اجليــدة  (بــن نيـك، علـى مــا أمسـ
  منذ نشأته هي:

  عالج األمراض النفسية؛ - 
  مساعدة مجيع الناس على التمتع حبياة أكثر انتاجية وازدهاراً؛ - 
  ).6: 2000حتديد وتنمية املواهب السامية(سليجمان وميهايل،  - 

بب األضـــرار الـــيت حلقـــت بنفســـية األفـــراد، كانـــت األولويـــة بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، وبســـ
الرئيســـــة لعلـــــم الـــــنفس هـــــي عـــــالج األمـــــراض النفســـــية ومت نســـــيان اهلـــــدفني اآلخـــــرين. يف عـــــام 

م، شـجع مـارتن سـليجمان، رئــيس اجلمعيـة األمريكيـة لعلـم الــنفس، علمـاء الـنفس علــى 1998
يجمان عـن قصـد يف إنشـاء اجتـاه جديـد االهتمام مبهام علـم الـنفس املنسـية. يف الواقـع، بـدأ سـل

لعلم النفس، واصفاً هذا اجملال اجلديد بعلم النفس اإلجيايب. يعد علم الـنفس اإلجيـايب مـن أهـم 
التطــورات يف علــم الــنفس املعاصــر وال يقتصــر علــى األمــراض واإلصــابات ونقــاط الضــعف، بــل 

ابيــــة والقــــدرات الشخصــــية يركــــز علــــى زيــــادة الســــعادة والدراســــة العلميــــة لــــدور العواطــــف اإلجي
واملؤسسات االجتماعيـة اإلجيابيـة يف تعزيـز صـحة النـاس وتعميـق فهـم النـاس للسـعادة والتواضـع 
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 )55والرضا وإعادة اخللق وااللتزام والتقـوى وإعطـاء قيمـة ومعـىن للحيـاة البشـرية (نفـس املصـدر: 
  لعلم النفس اإلجيايب ثالثة جماالت رئيسة:

  اإلجيابيةاالنفعاالت  - 
  الصفات اإلجيابية - 
  ).8أ: 1397املؤسسات واملنظمات اإلجيابية(سليجمان،  - 
  
  االنفعاالت اإليجابية 1.2

تتضمن االنفعاالت اإلجيابية أي مشـاعر إجيابيـة يـتم إنشـاؤها يف الشـخص. علـى سـبيل املثـال، 
املاضـــي هـــي الســـعادة والشـــعور بالرضـــا عـــن احليـــاة والشـــعور اللطيـــف عنـــد اســـتعراض ذكريـــات 

العاطفـــة اإلجيابيـــة هـــي متغـــري عقلـــي يـــتم «مشـــاعر إجيابيـــة. يقـــول ســـليجمان يف هـــذا الصـــدد: 
). إن التمتـــع حبيـــاة ممتعـــة 29ب: 1397ســـليجمان، »(تعريفـــه بنـــوع تفكـــري الشـــخص وشـــعوره

وهادفـــة ونشـــطة هـــو نتيجـــة اختبـــار املشـــاعر اإلجيابيـــة يف املاضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل. املشـــاعر 
الت اإلجيابيـــة هـــي العنصـــر األول يف علـــم الـــنفس اإلجيـــايب، وكـــذلك العنصـــر األول يف واالنفعـــا

  ).18نظرية السعادة احلقيقية(نفس املصدر: 
املشاعر اإلجيابية هـي مؤشـر لقيـاس الرخـاء أو الرفاهيـة. هلـذا الغـرض، يـتم فحـص العواطـف 

ل باملستقبل يف حالـة الفـرد. مثل الرضا عن املاضي واحلاضر والسعادة يف احلاضر واألمل والتفاؤ 
يف كتابـــه، الســـعادة الداخليـــة، صـــنف ســـيليجمان املشـــاعر اإلجيابيـــة إىل ثـــالث فئـــات: املشـــاعر 
املتعلقة باملاضي واحلاضر واملستقبل. املشاعر اإلجيابية املتعلقـة باملسـتقبل تشـمل التفـاؤل واألمـل 

البـــال هـــي املشـــاعر اإلجيابيـــة الرئيســـة والثقـــة واإلميـــان والعقيـــدة. الرضـــا واإلدراك والفخـــر وراحـــة 
املرتبطة باملاضي. هنـاك فئتـان متميزتـان لالنفعـاالت اإلجيابيـة: امللـذات اللحظيـة والرضـا الـدائم. 
امللـذات اللحظيـة هـي ملــذات جسـدية يـتم احلصــول عليهـا مـن خــالل احلـواس. تنـدرج املشــاعر 

للذيــذة يف هــذه الفئــة. يــتم احلصــول علــى الناجتــة عــن القضــايا اجلنســية والعطــور اجليــدة والتوابــل ا
املتع األمسـى مـن األنشـطة األكثـر تعقيـداً وتشـمل مشـاعر مثـل السـعادة والفـرح والراحـة والنشـوة 

). يف أحدث نظريـة لسـليجمان، الرفاهيـة، الـذي قدمـه يف 87أ: 1397والسعادة (سليجمان، 
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يــــة، انتقلــــت مــــن موضــــع ، يعتــــرب أن الســــعادة والرضــــا عــــن احليــــاة، كمقــــاييس عقل2011عــــام 
ــ » اهلــــدف العــــام والــــرئيس للنظريــــة« » أحــــد مكونــــات العاطفــــة اإلجيابيــــة«إىل املوضــــع األدىن لـــ

). لــــذلك، فــــإن الســــعادة والرضــــا عــــن احليــــاة هــــي أحــــد عناصــــر 18ب: 1397(ســــليجمان، 
ملوضـوعية الرفاهية ومعايري القياس العقلـي املفيـدة. تُقـاس الرفاهيـة مبجموعـة مـن املعـايري الذاتيـة وا

  املشاعر اإلجيابية واملشاركة واملعىن والعالقات اجليدة واإلجناز اإلجيايب. - 
تتسبب االنفعاالت واملشاعر اإلجيابية يف زيادة االهتمام والتفكري لدى النـاس، ممـا يـؤدي 
إىل حتييـــد احلـــافز العـــاطفي الســـليب الـــدائم داخــــل الشـــخص، وتقويـــة املرونـــة النفســـية وزيــــادة 

يف املستقبل، مما يسرع من آثـار ازدهـار اإلنسـان. جيـب أن ينمـي النـاس أيضـاً شـعوراً الرفاهية 
إجيابياً يف أنفسهم ويف حياة من حوهلم، ليس فقط بسبب جتربة الشعور بالرضا، ولكن أيضاً 
م  ألن القيــــــام بــــــذلك ســــــيغري حيــــــاة النــــــاس لألفضــــــل وحيــــــافظ علــــــى منــــــوهم وازدهــــــار حيــــــا

هـدف علـم الـنفس اإلجيــايب إىل جعـل الشـخص يقـاوم حتــديات ). ي9: 2001 (فريدريكسـون،
احلياة اجملهدة مع وجود هياكل مثل أمهية املشاعر والعواطف اإلجيابية. بـالنظر إىل اتسـاع نطـاق 
نظرية سليجمان، يف هذه املقالة يـتم فحـص املشـاعر اإلجيابيـة فقـط، وهـي البعـد العقلـي لنظريـة 

  الرفاهية، يف قصائد ابن الفارض.
  

  . دراسة االنفعاالت اإليجابية في قصائد ابن الفارض3
  المشاعر اإليجابية بالنسبة للماضي 1.3

يؤدي تذكر املاضي والذكريات يف بعض األحيان إىل مشاعر سلبية وأحيانـاً مشـاعر وانفعـاالت 
إجيابية يف الشـخص. يف الواقـع، فـإن تفسـري الفـرد الشخصـي لتلـك الـذكرى حيـدد مـا يشـعر بـه، 
وهــذا هــو الســبب يف أن العديــد مــن النــاس دائمــاً مــا يكونــون يف صــراع نفســي وعــاطفي حــول 

عرهم السلبية، وهناك مرارة ال هـوادة فيهـا وغضـب انتقـامي. هـذه املشـاعر ماضيهم بسبب مشا
). ميـــر كـــل فـــرد يف احليـــاة بأحـــداث 89أ: 1397حتـــددها أفكـــار املـــرء يف املاضـــي (ســـليجمان، 

ســلبية وإجيابيــة خارجــه عــن إرادتــه. الوقــت يتجــه دائمــاً حنــو املســتقبل، ومــا يتبقــى هــو الــذكريات 
البشــري ونفســية الفــرد. العقــل البشــري هــو مــن يســجل الــذكريات وتــأثري األحــداث علــى العقــل 
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ا يف الذاكرة. لـذلك يفكـر اإلنسـان دائمـاً يف األحـداث املاضـية  املهمة بطريقة خاصة وحيتفظ 
واملســـتقبلية. مراجعـــة الـــذكريات املاضـــية، ملـــا هلـــا مـــن جوانـــب إجيابيـــة وســـلبية، ميكـــن أن تســـبب 

، أو تكون يف مواجهة الغضـب واحلـزن لـدى اإلنسـان. وال مشاعر مثل الرضا، والسالم، والفرح
  يستثىن ابن الفارض من هذه القاعدة.

ــــــــرويت   ، ربْعاً به الصَّـفا،يُ سقى بالصَّفا الرّبْع ــــــــُه ث ــــــــرى من ــــــــاٍد ث  َوجــــــــاَد بأجي
ـــــــــــَة آمـــــــــــايل ومـــــــــــوِطَن َصـــــــــــبويت   ُخمـــــــــــــيََّم لـــــــــــــّذايت وســـــــــــــوَق َمـــــــــــــآريب  وقبل
ــــــٍس ُكــــــنَّ مل أنــــــَس ذِكَرهــــــا  ِمبَــــْن بُعــــُدها والقــــرُب: نــــاري وجنّــــيت   منــــــازُل أُن

  )43: 2011الفارض،  (ابن

يــذكر الشــاعر يف األبيــات الســابقة حياتــه يف منطقــة الصــفا وأجيــاد بــاخلري. يصــف األرض 
، وهـذه التعبـريات تعـرب »ُخمـّيم لـّذايت، سـوق َمـآريب، قبلـة آمـايل و مـوطن َصـبويت«برتكيبات مثل 

ملاديــــة األكثــــر مالءمــــة وكــــذلك الثــــروة هلــــا عالقــــة معتدلــــة عــــن رضــــاه، ويبــــدو أن البيئــــات ا
):يشـــعر ســكان املواقـــع اجلغرافيـــة ذات املســـاحات اخلضـــراء Ulrichاولـــريج ( بالســعادة. يقـــول
). ملـا كانـت الزراعـة هـي ٧٥: ١٣٨٧الطبيعية الشاسعة بشعور إجيـايب (كـار،  واملياه واملناظر

ابـــن الفـــارض أيضـــاً أن ثروتـــه تعتمـــد علـــى الرتبـــة املهنـــة القدميـــة للشـــعب املصـــري، فقـــد اعتـــرب 
اخلصبة وهلذا السبب كان يدعو من أجل املطر يف تلك املنطقة. كما أن عالقة ابـن الفـارض 
بأهل تلك املنطقة جتعله يعترب بعده عنهم سبباً يف معاناته وقربه منهم مبثابة اإلقامة يف اجلنة. 

 هــاتني املنطقتــني هــو تلقــي شــعور إجيــايب ومــا يتضــح مــن اســتعراض ذكريــات حيــاة الشــاعر يف
  ورضا عن املاضي فيه.

اإلنســـان بطبيعتـــه كـــائن اجتمـــاعي ويتلقـــى شـــعوراً جيـــداً بالعالقـــة والتفاعـــل مـــع اآلخـــرين. 
التفاعــل والعالقــات االجتماعيــة للفــرد يف بيئــة اجملتمــع تســبب الصــحة النفســية واجلســدية وعلــى 

  ابات النفسية:عكس العزلة فهي سبب لالكتئاب واالضطر 
ــــــَر َحســــــَريت   على فائـٍت ِمـْن مجـِع مجـٍع تأسُّـفي ــــــى وادي ُحمسِّ  وُودٍّ عل
ــــــــا بطُــــــــوًى َوّىل بأرَغــــــــِد عيَشــــــــةِ    َوَبْسٍط َطوى قبُض التنائي بسـاطَهُ   لَن

  )43: 2011الفارض،  (ابن
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 تــروج بعــض التيــارات الصــوفية لعزلــة الصــويف الــيت ال يقرهــا اإلســالم. لكــن ابــن الفــارض،
وهو مسـلم صـويف، ال ينـأى بنفسـه عـن اجملتمـع. اآليـات السـابقة الـيت تعـرب عـن ذكريـات ابـن 
الفـــارض بـــني أصـــدقائه تـــدل علـــى أنـــه مل يكـــن منعـــزًال. إن العـــيش يف اجملتمـــع والتفاعـــل مـــع 
األصدقاء جعل ابن الفارض يشعر بشعور إجيايب من خالل تـذكر املاضـي الـذي كـان يعيشـه 

نــدم الشــاعر علــى مــرور الــزمن يف األبيــات الســابقة نــدماً إجيابيــاً ألنــه إذا  بــني أصــدقائه. يعتــرب 
كــان لديــه شــعور ســليب جتــاه ماضــيه، فلــن ينــدم أبــداً علــى هــذه املرحلــة. املقربــون واألصــدقاء 
لدى كل شخص هم أفضل دواء للحظات غري السارة من احليـاة وأكثـر دواء منشـط موثـوق 

ب األصـدقاء، يلجـأ ابـن الفـارض إىل الـذكريات الطيبـة ). يف غيـا23أ: 1397 به (سليجمان،
اليت كانت معه لتكون مرمهاً آلالمـه النفسـية، وتشـمل العالقـات الداعمـة الوثيقـة بـني األصـدقاء 

ــــدعم االجتمــــاعي الــــذي يعــــزز الصــــحة النفســــية (بــــاس،  ). وجــــود 130: 2000واألقــــارب ال
البال، وهذا هو يف الواقـع متتـع الشـاعر  األصدقاء واأللفة بينهم وبني ابن الفارض جعله مطمئن

  بنفس الدعم االجتماعي.
ا يف العــودة إىل يف قصــائد أخــرى البــن الفــارض، نــرى أيضــاً أبياتــاً كــان ال يــزال يرغــب فيهــ

  األيام اخلوايل:
ــــــــــاُن بعــــــــــْودٍ   فَعســـــــــــى أْن تعـــــــــــوَد يل أعيـــــــــــادي   آه لــــــــــو َيســــــــــَمُح الزّم

  )133: 2011الفارض،  (ابن

العيـد تـذكري بـذكريات سـعيدة يف كـل ثقافـة، وهـذا ». أعيـادي«ماضيه بـ  يذكر ابن الفارض
  يعين أن ذكرياته ممتعة وال تنسى مثل العيد طوال أيامه املاضية. يريد العودة إىل تلك األيام.

ا:  اية أيامه السعيدة بسؤال سليب ألنه يأمل عود   کما يؤكد الشاعر علی عدم 
 وَهْل ما مضـى فيهـا ِمـَن العـيِش راجـعُ    ُخمضــــــرُّة الــــــرُّىبَوَهــــــْل قاعــــــُة الَوْعســــــاِء 

  )166: 2011الفارض،  ابن(

يلجأ الناس أحياناً إىل املاضي بسـبب عـدم الرضـا عـن الوضـع احلـايل واليـأس مـن املسـتقبل. 
ومــع ذلــك، بــالنظر إىل وجــود املشــاعر اإلجيابيــة يف احلاضــر واملســتقبل يف قصــائد ابــن الفــارض، 
والــيت ســتتم مناقشــتها الحقــاً، ميكــن القــول إنــه غــري راٍض عــن حياتــه احلاليــة. إنــه يريــد أن يكــرر 
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املاضي فقط مـن أجـل سـعادته النفسـية وجتربـة الشـعور اللطيـف. يتمثـل غـرض الشـاعر مـن  أيام
طـــرح ســـؤال ســـليب يف املقطـــع الســـابق يف أملـــه يف احلصـــول علـــى جتربـــة ثانيـــة إلحســـاس جيـــد 
باحليــاة يف الوعســاء وميكــن أن يكــون أيضــاً تركيــزه علــى احلاجــة إىل االعتــزاز باحلاضــر وشــرحه 

 ال يفوتـــه. ألن كـــًال مـــن الشـــاعر والقـــارئ يعلمـــان أن الوقـــت بشـــكل أفضـــل للجمهـــور حـــىت
  الضائع لن يعود.

  يشعر ابن الفارض بشعور إجيايب عند تذكر املاضي، وهو ما يتضح يف األبيات التالية:
ــــــــــــا ِِــــــــــــْم أفراحــــــــــــا   ســـــــقياً أليّـــــــاِم َمَضـــــــْت َمـــــــَع جـــــــريَةٍ  َــــــــــــْت لَيالين  كان
 َوَوردي املـــــــاَء فيـــــــِه ُمباحـــــــاَســـــــكين    حيُث اِحلمى وطين وُسّكاُن الغضا
 طَــــــــــــَريب وَرْمَلــــــــــــُة واديـَْيــــــــــــِه َمراحــــــــــــا   َوأَهْيلُــــــــُه وِظــــــــلُّ أَريب وِظــــــــلُّ خنيلــــــــهِ 

  )125: 2011(ابن الفارض، 

يف األبيــات الســابقة، اســتخدم الشــاعر فنــاً مــن فنــون البــديع و هــو حســن التعليــل؛ فــاعترب 
والســـالم والســـرور الـــذي ينالـــه مـــن ظـــل  حضـــور أصـــدقائه وأصـــحابه ســـبباً لعذوبـــة املـــاء والراحـــة

أشـــجار النخيـــل. يف اجملـــال الواســـع للصـــداقات الوثيقـــة، يـــرتبط التقـــارب مـــع املعـــارف بالســـعادة 
). لـــــذلك جلـــــب أصـــــدقاء ابـــــن الفـــــارض لـــــه الســـــعادة 62: 1387والصـــــحة الدائمـــــة (كـــــار، 

وتضــــمن والــــذكريات الطيبــــة. وهلــــذا الســــبب فــــإن هــــذه الــــذكريات جتعــــل روح الشــــاعر ســــعيدة 
  النفسية.  صحته

احلـــب يف حيـــاة ابـــن الفـــارض مل يســـيء إليـــه وهـــذا املوضـــوع واضـــح مـــن اســـتعراض املاضـــي 
  العشاق:  مع

 بلــــــــــّذِة عــــــــــيٍش والرّقيــــــــــُب مبعــــــــــزِل   فِلللّــــه كــــم ِمـــــْن ليلَــــٍة قَــــْد َقطَْعُتهـــــا
 َوأقـــــــــداُح أفـــــــــراِح احملبّـــــــــِة تَنجلـــــــــي   ونقلــــي ُمــــدامي واحلبيــــُب ُمنــــاِدمي

  )179: 2011(ابن الفارض، 

من وجهة نظر سليجمان، احلب هو أحد اجملاالت القيمـة يف احليـاة الـيت ميكـن مـن خالهلـا 
). يف األبيــات 111أ: 1397تقيــيم الرضــا عــن العــيش يف املاضــي يف هــذا اجملــال (ســليجمان، 

الســابقة ميكــن مالحظــة أن ابــن الفــارض يشــعر مبشــاعر إجيابيــة جتــاه عالقاتــه العاطفيــة املاضــية. 
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مراجعــة الــذكريات الرومانســية ختلــق يف الشــاعر إحساســاً بالبهجــة والســعادة، وهــو مــا يعتــرب  إن
  وفقاً لنظرية سليجمان عالمة على رضا ابن الفارض عن ماضيه.

وفقــاً لســليجمان، تعتمــد عوامــل خمتلفــة علــى تكــوين جمــاالت قيمــة يف حيــاة كــل شـــخص 
). التصـــوف والشـــعائر الدينيـــة هـــي 111أ: 1397والـــيت تســـبب اختالفـــات فيهـــا (ســـليجمان، 

  من اجملاالت القيمة يف حياة ابن الفارض:
 حيـــــُث نـــــدعى إىل َســـــبيِل الّرشـــــادِ    يـــــــا رَعـــــــي اللّـــــــه يوَمنـــــــا باملصـــــــلى

  )132: 2011(ابن الفارض، 

ابــن الفــارض عــارف وصــويف يســري يف ســبيل اهللا ويطلــب رضــاه دائمــاً. لــذلك، نظــراً لقيمــة 
  ر، فإن استحضار الذكريات الروحية للشاعر يف مكان روحي يرضيه.الروحانية بالنسبة للشاع

  
  المشاعر اإليجابية تجاه الحاضر 2.3

يفكـــر العقـــل البشـــري باســـتمرار يف األحـــداث املاضـــية واملســـتقبلية الـــيت حتـــرم اإلنســـان مـــن فهـــم 
حاضــــره. أولئــــك الــــذين يــــدربون عقــــوهلم وميكــــن أن حيققــــوا التــــوازن يف التفكــــري والفهــــم جلميــــع 
م هم وحدهم القـادرون علـى فهـم احلاضـر. تتكـون السـعادة يف احلاضـر  األزمنة الثالثة يف حيا

خمتلفـــة متامـــاً عـــن املاضـــي واملســـتقبل وتتضـــمن طبيعتـــني خمتلفتـــني متامـــاً: امللـــذات  مـــن حـــاالت
واملتـــع. امللـــذات هـــي انفعـــاالت هلـــا مكونـــات حســـية واضـــحة ومشـــاعر قويـــة وعـــادة مـــا تكـــون 
ــا والــيت تشــغلنا بشــكل كامــل. ال تصــري املتــع أمــراً  عــابرة. املتــع هــي األنشــطة الــيت حنــب القيــام 

ــاً، بــل تتعــزز  ). يقســم ألــني كــار أيضــاً 135أ: 1397بالقــدرات والفضــائل (ســيليجمان، عادي
تشــــمل «مشــــاعر احلاضــــر إىل فئتــــني، والــــيت تشــــمل امللــــذات اللحظيــــة والرضــــا الــــدائم. يقــــول: 

امللــذات كــالً مــن امللــذات اجلســدية واملتعــة األمســى. امللــذات اللحظيــة هــي ملــذات جســدية يــتم 
تنـدرج املشـاعر الناجتـة عـن القضـايا اجلنسـية والعطـور اجليـدة احلصول عليها من خالل احلـواس. 

والتوابـــل اللذيـــذة يف هـــذه الفئـــة. يـــتم احلصـــول علـــى املتـــع األمســـى مـــن األنشـــطة األكثـــر تعقيـــداً 
  ).32- 33: 1387(كار،  »وتشمل مشاعر مثل السعادة والفرح والراحة والنشوة والسعادة
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ّــــــــةً   جـــرياِن الُعـــذيِب فســـّرتِ  أحاديـــثَ    ســــــــرْت فأســــــــّرْت للفــــــــؤاِد ُغدي
  )33: 2011(ابن الفارض، 

كل املشـاعر هلـا مكـون عـاطفي ومكـون حسـي ومكـون فكـري ومكـون «وفقاً لسليجمان، 
).يف البيــت الســابق، تضــمنت ريــح الصــبا عنصــراً عاطفيــاً 48أ: 1397(ســيليجمان، » عملــي

احلاضــــر. إن شــــعور  وحســــياً وفكريــــاً، ممــــا جيعــــل ابــــن الفــــارض، وفقــــاً لســــليجمان، يــــنغمس يف
الشاعر وإحساسه بربودة رياح الصبا هـو عامـل يـوقظ مشـاعره جتـاه سـكان عـني العـذيب. هـذا 
يــدل علــى أنــه يفهــم حلظــات احلاضــر جيــداً. والبيــت الســابق ســرد الســتقبال املشــاعر اإلجيابيــة 

  للحاضر، فيفرح ابن الفارض، ويروي حالة الغرق واالنغماس يف احلاضر.
  ابن الفارض يعزز صحة اإلنسان: فهم احلاضر عند

 وإيـّـــــــــاَك َعــــــــــّال فهــــــــــَي أخطَــــــــــُر علّــــــــــةِ    وَُكْن صارماً كاْلوْقِت فاملقُت يف عسى
  )63: 2011(ابن الفارض، 

يعتـــرب ابـــن الفـــارض، مثـــل ســـليجمان، أن صـــحة الـــروح واجلســـد تعتمـــد علـــى فهـــم احلاضـــر 
يفهــم احلاضــر مــن جهتــه، ينصــح واالســتمتاع بلحظاتــه. يف البيــت الســابق، كــان الشــاعر، وهــو 

ــا  مجهــوره أيضــاً بتقــدير احلاضــر. يصــف الشــاعر قيــود اإلنســان بعبــارات (عســى) و (لعــل) بأ
ها يف املاضـي واملسـتقبل  سبب ألخطر األمراض. إن تفكري اإلنسان كثرياً بعسى ولعل وما شا

لـــذلك، فـــإن وجـــود  جيعلـــه قلقـــاً ويـــزرع بـــذور األمـــراض النفســـية واجلســـدية يف اإلنســـان. ونتيجـــة
اإلنســان يف احلاضــر وفهمــه مينعــه مــن املــرور مبشــاكل املاضــي والقلــق بشــأن املســتقبل، ممــا يــؤدي 

  إىل تعزيز صحة نفسه وجسده.
  يدل البيت التايل على انغماس ابن الفارض يف احلاضر:

 َســـَرْت َســـَحراً منهـــا مشـــاٌل وَهبَّـــتِ    لروحــي يُهــدي ذِكرُهــا الــرّوَح ُكّلمــا
  )85: 2011(ابن الفارض، 

أحياناً يكون ما يدركه اإلنسان من اللحظة، مثل شرارات عقله، مرتبطاً بفرح أعمق. كما أن 
ريح الشمال تذكري باحلبيب يف ذهن ابن الفارض. بـل إن متعـة ريـح الشـمال جتعـل ابـن الفـارض 

روحـــه.  ديـــنغمس ويفقـــد وعيـــه الـــذايت ويبحـــث عـــن ذكـــرى احلبيـــب الـــذي يعـــيش يف قلبـــه ويســـع
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 ).136أ: 1397تتحقــق هــذه الســعادة بــاحلواس وحســب ســليجمان فهــي عــابرة (ســليجمان، 
لكن يف اآلية السابقة، ومع تأويـل ابـن الفـارض، يـرتبط الشـعور بـربودة ريـح الصـبا واالنفعـاالت 

  اإلجيابية الناجتة عنها بالرضا الدائم مثل ذكرى احلبيب.
  البيت التايل:لسابق ينشد الشاعر واستكماًال للبيت ا

 علـــــى َوَرٍق ُوْرٌق َشـــــَدْت وتَغنّـــــتِ    ويلتذُّ إْن هاَجْتُه َمسعَي بالضُّـحى
  )86: 2011(ابن الفارض، 

جيــد ابــن الفــارض أفراحــاً يف حياتــه اليوميــة، مهمــا كانــت صــغرية. األفــراح موجــودة يف حيــاة  
يتجاهلهـــا اإلنســـان.  كـــل فـــرد وميكـــن أن تـــنعش الـــروح البشـــرية مثـــل االســـتمتاع بالطبيعـــة بينمـــا

ــــه مــــنغمس يف احلاضــــر، واالســــتماع إىل  ــــن الفــــارض. إن مســــاع أصــــوات العصــــافري يفــــرح روح اب
  أصوات العصافري متعة خفية وعادية ال يهملها.

أ: 1397شم الزهور هو متعة جسدية وحسية ترتبط مباشرة بالعاطفـة اإلجيابيـة (سـليجمان 
136 -137.(  

 َســــــــَحراً فَأحيـــــــــا َميِّــــــــَت األحيـــــــــاءِ    الـــــــزوراءِ أرُج الَنســـــــيِم ســـــــّرى ِمـــــــَن 
  )117: 2011(ابن الفارض، 

يــذكر ابــن الفــارض اهللا دائمــاً ورائحــة نســيم الصــباح تستحضــر ذكــرى الــزوراء وهــي مكــان 
قريــب مــن املســجد. نســيم الصــباح، كرائحــة األزهــار الزكيــة، خيلــق انفعــاالت إجيابيــة يف احلاضــر 

مـــن أنـــه وفقـــاً لعلمـــاء الـــنفس اإلجيـــابيني، فـــإن امللـــذات املرتبطـــة عنـــد ابـــن الفـــارض. علـــى الـــرغم 
باجلسد عابرة، وميكن تفسري األبيات السابقة بطريقة تشري إىل ابن الفارض ال جيهل حـىت هـذه 

  امللذات العابرة ويقود عقله إىل إحساس أكثر إجيابية ومسواً بتذكر اهللا وعبادته.
  
  لالمشاعر اإليجابية تجاه المستقب 3.3

تشـمل االنفعـاالت اإلجيابيـة حـول املسـتقبل جمموعـة واسـعة مـن املشـاعر واألفكـار واملعتقــدات. 
يعتقـــــد ســـــليجمان أن االنفعـــــاالت بشـــــأن املســـــتقبل تشـــــمل اإلميـــــان والعقيـــــدة والثقـــــة واألمـــــل 
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والتفـــاؤل. التفـــاؤل واألمـــل كانـــا موضـــوعاً آلالف الدراســـات التجريبيـــة، واألهـــم مـــن ذلـــك، أنـــه 
ـــــــاب واحلـــــــزن ميكـــــــن إنشـــــــا ـــــــان إىل أداء أفضـــــــل يف أوقـــــــات االكتئ ؤمها. التفـــــــاؤل واألمـــــــل يؤدي
  ).113أ: 1397(سليجمان، 

  التفاؤل 1.3.3
التفاؤل هـو منظـور مكتسـب يسـاعد النـاس علـى أخـذ نظـرة إجيابيـة للجوانـب اإلجيابيـة للتعامـل 
مع القضايا واملشاكل يف احلياة، والتعامل مع أبعادها السلبية بقدر أكرب من راحـة البـال ورباطـة 
اجلــأش. يف تعريــف التفــاؤل، يقــول ســليجمان: يف التعريــف البســيط للتفــاؤل، ميكــن القــول أنــه 

ق موقفــاً إجيابيــاً جتــاه النظــر يف أســباب األحــداث املريــرة واملؤســفة بــني البشــر. مييــل املتفــائلون خيلــ
ــم عكــس  ــا حمــددة املوقــف. إ ــا مؤقتــة وميكــن الســيطرة عليهــا وأ إىل تفســري مشــاكلهم علــى أ

ــــد (ســــليجمان،  ــــذين يعتقــــدون أن مشــــاكلهم ستســــتمر إىل األب ). 19أ: 1397املتشــــائمني ال
و توقــع عــام بأنــه يف املســتقبل ســتحدث أحــداث جيــدة أكثــر مــن األحــداث الســيئة التفــاؤل هــ

). يواصــل املتفــائلون يف مواجهــة الشــدائد الســعي وراء أهــدافهم اجلــديرة 170: 1387(كــار، 
) وتركيــز جهــودهم. يســعون للحصــول علــى 193: 2000باالهتمــام (شــيري و کــارور و برجيــز، 

  ).2: 2006اإلجيابية للمشكلة (أدينغتون وشومان، الدعم االجتماعي ويؤكدون اجلوانب 
ا ابن الفارض دائماً:   احلب هو من املقوالت اليت يتفاءل 

ــــــــا  منـــِك عـــذٌب، حبّـــذا مـــا بعـــَد أيْ    أيُّ تعــــــــذيٍب ســــــــوى البعــــــــِد لن
  )18: 2011(ابن الفارض، 

يعتــرب الشــاعر االنفصــال عــن احلبيــب حزنــاً وهــو متفائــل مبــا يصــيبه مــن مصــاعب مــن قبــل 
احلبيـب. ألن تفـاؤل ابـن الفـارض جعلـه يعتـرب ظلــم احلبيـب لـه اهتمامـه الشخصـي، وكمـا يقــول 

).كمــا يعتــرب ابــن 119أ: 1397ســليجمان املتفــائلون ال يعتــربون املشــقات دائمــة (ســليجمان 
  احلّب غري مستقرة وهو متفائل بوصال احلبيب. الفارض أّن صعوبات طريق

  کما يظهر الشاعر تفاؤله يف حتمل ضيقات احلّب:
ــــَدتْ  ــــاريُح الّصــــبابِة إْن َع ــــْم وتب  علىَّ ِمَن الّنعمـاِء يف احلُـبِّ ُعـدَّتِ    نـََع

  )50: 2011(ابن الفارض، 
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املصـــاعب جيـــب علـــى ابـــن الفـــارض أن يقـــدم أســـلوب احلـــب وتقليـــده علـــى أنـــه حتمـــل 
ـــــا.   »يعتقـــــد املتشـــــائمون أن األحـــــداث اجليـــــدة هـــــي نتيجـــــة عوامـــــل معينـــــة«ومعرفـــــة بركا

). مــن ناحيــة أخــرى، يــربز املتفــائلون اخلــري يف األحــداث الســيئة. 123أ: 1397 (ســليجمان،
والواقع أن تفاؤل ابن الفارض جعله ينظر إىل مشـقات احلـب مـن منظـور الربكـات والـنعم، وهـو 

  الشاعر.نتاج تفاؤل 
  أوجه القصور والعيوب فرصة للمتفائلني:
ـــــْت جســـــمي ُحنـــــُوالً خُصـــــرها ــــــــيت   أحنَل ــــــــى ُحّل  منــــــــُه حــــــــاٍل فهــــــــو أ

  )14: 2011(ابن الفارض، 

ا، إال أن ابــن الفــارض يفســرها علــى  الضــعف اجلســدي والنحافــة، وإن كــان الــبعض يــذمو
ــــا زينــــة جلســــده؛ ألن النحافــــة كانــــت بســــبب املعانــــاة مــــع احلبيــــب.  الطريقــــة األكثــــر إقناعــــاً «أ

  ).128أ: 1397(ســليجمان، » للتشـكيك يف اعتقــاد ســليب هــي إظهــار أن االعتقــاد غــري صــحيح
كما تنـاول ابـن الفـارض هـذه القضـية مبوقـف إجيـايب مـن أجـل حماربـة الطبيعـة البغيضـة للنحافـة. 
ـذه النظـرة يـذم  يرى أن حنافته هي فرصة تتسبب يف وجـود قواسـم مشـرتكة بينـه وبـني حبيبتـه، و

  االعتقاد السليب حول النحافة.
  ابن الفارض يقبل كّل خري وشر يف سبيل احلّب بتفاؤل:

 َخالعــِة، مســروراً ِخبَلعــي وِخْلعــيت   ِعذاري واعتِـذارَِي البـسَ  َلْعتُ خَ 
  )53: 2011(ابن الفارض، 

أّن احلّب جانـب هـام مـن جوانـب حيـاة اإلنسـان وعـدم الوصـول إىل احلبيـب يسـبب احلـزن 
م والــذين  واالكتئــاب لــدى النــاس. هــؤالء هــم األشــخاص الــذين لــديهم تفســري عــام إلخفاقــا

م عنـــدما يفشـــلون يف جانـــب واحـــد وبالتـــايل يكونـــون متشـــائمني. لكـــن يستســـلمون بشـــكل عـــا
م، لكـن يف  املتفائلني لديهم تفسري خـاص للمشـاكل، فقـد يكونـون عـاجزين يف جـزء مـن حيـا

). حيـــاول ابـــن الفـــارض لفـــت 121أ: 1397أجـــزاء أخـــرى، ميشـــون حبـــزم وثبـــات (ســـليجمان، 
أن عــدم لفــت انتبــاه حمبوبتــه ال يســبب لــه  انتبــاه حمبوبتــه، ولكــن يف البيــت الســابق ذكــر صــراحة

التعاســة، وحــىت إذا مل يــنجح فهــو يشــعر بالســعادة. وحبســب اآليــة الســابقة فــإن البــن الفــارض 
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ـــــــه. لـــــــذلك، ميكـــــــن اعتبـــــــاره  شـــــــرحاً خاصـــــــاً للحيـــــــاة ألن الفشـــــــل يف احلـــــــّب ال يعطـــــــل حيات
  متفائالً. شخصاً 

  وجهة نظر متفائلة:ينظر ابن الفارض أيضاً إىل أخطر أحداث احلياة من 
ـــِل نفِســـَي بَـــْل َهلـــا  بِِه ُتْسِعفي إْن أنِت أتَلْفِت ُمهجـيت   وَملْ تَعِســـفي بالقت

  )57: 2011(ابن الفارض، 

املـــوت مقولـــة غـــري ســـارة جلميـــع البشـــر. لكـــن ابـــن الفـــارض، يعتـــرب نفســـه شخصـــاً متـــديناً، 
وهلـــذا الســـبب فهـــو متفائـــل أيضـــاً ويـــؤمن بـــاآلخرة، يعتـــرب املـــوت وســـيلة ملقابلـــة حبيبتـــه اخلالـــدة، 

بــــاملوت. يف البيــــت الســــابق كــــان يعتــــرب املــــوت وســــيلة لســــمو روحــــه وخيــــرب القاتــــل أنــــه بقتلــــه 
  روحه.  يساعد

  الثقة 2.3.3
مفهــوم الثقــة هــو مفهــوم جتريــدي ومتعــدد األوجــه لــه أبعــاد حســية وســلوكية خمتلفــة. يف االعتقــاد 

وايا النقية والسلوك اجليد لآلخرين. يقول أرمسـرتونغ نقـالً السائد، الثقة تعين اإلميان املتبادل بالن
ـــــم ســـــيلبون توقعاتنـــــا مـــــن  عـــــن شـــــاو قولـــــه يف تعريفـــــه للثقـــــة: اإلميـــــان واليقـــــني بـــــأن مـــــن نثـــــق 

ــــا   أنفســــهم. ــــة احتياجاتن ــــا لواجــــب ومســــؤولية أخــــرى لتلبي هــــذه التوقعــــات هــــي وظيفــــة لتقييمن
بــاهللا مهــان بعــدان مــن الثقــة ســنبحثهما يف ). الثقــة بــالنفس والثقــة 230: 1381  (أرمســرتونغ،

  قصيدة ابن الفارض.
أ) الثقـــــــة بـــــــالنفس: تلعـــــــب الثقـــــــة بـــــــالنفس اليـــــــوم دوراً مهمـــــــاً يف النمـــــــو والتميـــــــز الفـــــــردي 
واالجتماعي للبشر." تستند الثقة بالنفس إىل إميان الشخص بقدراتـه الداخليـة وتنبـع دائمـاً مـن 

، فـإن الثقـة بـالنفس ليسـت فقـط الثقـة يف القـدرة علـى داخله، وليس من البيئة اخلارجية. لـذلك
). مكونــات 21- 19: 1397فعــل شــيء مــا، ولكــن أيضــاً اإلميــان بالقــدرة البشــرية"(داجنليس، 

الثقــــة بــــالنفس هــــي: فهــــم مواهــــب وقــــدرات الفــــرد ولــــيس فقــــط النــــواقص والعيــــوب، وإنكــــار 
ة، واإلميــان بقــدرة الفــرد االســتخفاف بالــذات وضــعف الــروح الــذي يتوقــف علــى املعرفــة الدقيقــ

). 34 و 33: 1392على حتقيق األهداف وعدم االعتمـاد علـى اآلخـرين (إيـرواين و عمـادي، 



 187   )وآخرون صابره سياوشي( ... التحليل النفسي ألشعار ابن الفارض يف ضوء املنهج النفسي

يلعــب احــرتام الــذات وفهــم القيمــة الوجوديــة دوراً أساســياً يف تنميــة الشخصــية. إّن امــتالك قــوة 
ذات. لــــذلك، إرادة عاليــــة وثقــــة بــــالنفس يــــرتبط ارتباطــــاً مباشــــراً بإحســــاس الشــــخص بقيمــــة الــــ

  تتحقق الثقة بالنفس كنتيجة لتقدير الذات العالية.
) تقدير الذات على أنه إحساس بتقدير الـذات مشـتق مـن 1980يعّرف ويليام جيمس («

ــــذه النجاحــــات املزعومــــة هــــو تقــــدير  نســــبة النجــــاح الفعلــــي إىل النجــــاح املزعــــوم. مــــا يعنيــــه 
ومثلنا وتطلعاتنـا. يوضـح هـذا التعريـف الحـرتام النجاحات احملتملة اليت ندركها من خالل قيمنا 

الــذات أنــه أداة تشــري إىل كيفيــة تقيــيم الشــخص لنفســه وقيــاس مــا يشــعر بــه جتــاه تقــديره لذاتــه 
  ).377: 1387(كار، » مقارنة مبا هو عليه وكيف يرغب يف أن يكون

  ابن الفارض بثقته بنفسه وحيميها:يهتم 
 وأعــــــرُف مقــــــداري فــــــأنكُر َغــــــريَيت   أغـــــــــاُر عليهـــــــــا أن أهـــــــــيَم ِحبُّبهـــــــــا

  )60: 2011الفارض،  (ابن

يتحــدث ابــن الفــارض يف معظــم أبيــات ديوانــه عــن تواضــعه جتــاه حمبوبتــه، ولكنــه جيــد نفســه 
أيضاً يف موقع الئق. مل تكن األبيات السابقة عالمة على غطرسة الشاعر أو كربيائه، لكنـه يريـد 

مامــه مبحبوبــه، وهــي خطــوة حنــو زيــادة الثقــة بــالنفس. أن ينكــر اســتخفافه بذاتــه بــالتخلي عــن اهت
)، إذا اخنفــض مســتوى احــرتام الــذات، يتشــكل شــعور بالضــعف 1972وفقــاً لدراســات ســتنغ (

لــدى الشــخص، لكــن زيــادة احــرتام الــذات يعيــد الشــعور بــالتمكني والقيمــة لــدى الشــخص، ممــا 
  ).13: 1374ابانكرد، يؤدي إىل تغيريات إجيابية مثل الثقة بالنفس وطول العمر (بي

  يعترب اعتماد الفرد على نفسه من طرق زيادة الثقة بالنفس:
 و هــــاِديَّ يل إيّــــاَي بَــــْل يب قُــــْدَويت   ِمــْن بعــِد مــا جاهــدُت مشــهديفَ 

  )69: 2011الفارض،  (ابن

يف األبيــات الســابقة، حــاول ابــن الفــارض تقويــة مفهومــه اإلجيــايب عــن الــذات، ويف النهايــة 
مرشــده وقائــده. وهــذا يــدل علــى ذروة قــوة الشــاعر وثقتــه بنفســه، ومصــدرها إميانــه وجــد نفســه 

بنفســه وقدرتــه. وفقــاً لنظريــة علــم الــنفس اإلجيــايب، كــان ابــن الفــارض قــادراً علــى حماولــة االرتقــاء 
اية املطاف.   بنفسه من خالل الرتكيز على قدراته وزيادة ثقته بنفسه يف 
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  ته بنفسه:بن الفارض مستمدة من ثققدرة ا
ــــــی إّال ِخــــــالَيف ناِصــــــحاً  ــــــائي أب  ُحيـــــاوُل مـــــّين شـــــيمًة غـــــَري شـــــيميت   إب

  )41: 2011الفارض،  (ابن

أدى ارتفاع مستوى احرتام الذات عند ابن الفـارض إىل ثباتـه يف هدفـه وإميانـه. يعتـرب تقـدير 
ـــــذه الطريقــــة ال  يتـــــأثر الــــذات عــــامالً يزيـــــد مــــن قـــــوة وقــــدرة ابـــــن الفــــارض يف اختـــــاذ القــــرار، و

بــاآلخرين. تقــدير الــذات العــايل هــو مصــدر لالســتقاللية الشخصــية والرقابــة الداخليــة والتعامــل 
وفقـــــاً لعلـــــم الـــــنفس  ).382: 1387(کار بشـــــكل جيـــــد مـــــع النقـــــد أو ردود الفعـــــل الســـــلبية

اإلجيـــايب، مـــن الواضـــح أن الشـــاعر ميكـــن أن يتعامـــل مـــع النقـــد بثقتـــه بنفســـه، والـــيت تقـــوم علـــى 
  احرتام الذات.

املعرفـــة الذاتيـــة مهمـــة جـــدا يف حتقيـــق الثقـــة بـــالنفس. ميكـــن للنـــاس التعـــرف علـــى الصـــفات 
ذه الطريقة:   اإلجيابية بداخلهم وحتقيق اإلحساس بالقيمة 

 لســاين إىل ُمسرتشــدي عنــَد َنْشــَديت   عــــــــّين ألرشــــــــَدين علـــــــــى َوأنُشــــــــُدين
 نّقــــــــــاَب ويب كانَــــــــــْت إيلَّ وســــــــــيَليت   وأسأُلين رفعي احلجاَب بكشـِفَي ال

  )95-94: 2011الفارض،  (ابن

ابن الفارض صويف ويبحث يف درب التصوف عن نوع من املعرفة املباشرة واملعرفـة املتسـامية 
اليت تتجاوز احلسيات. هلذا الغـرض، فـإن التصـوف يسـهل عمليـة إزالـة العقبـات والكشـف عـن 
حجــاب القلــب بنــوع مــن الســلوك أو العاطفــة. هــذه العمليــة هلــا مســار روحــي وتتطلــب كمــال 

). يف األبيـات 5: 1380ل معرفـة الـذات والتنـوير الـداخلي (رحيميـان، الروح وتتحقق من خال
ــذه الطريقــة، مــن خــالل إدراك  الســابقة، اختــذ الشــاعر معرفــة الــذات لتحقيــق الثقــة بــالنفس، و

  قيمته ومكانته الوجودية، تزداد الثقة بالنفس أيضاً.
ئمــاً عــن قــوة أعلــى منــه الثقــة بــاهللا: اإلنســان، الــذي خلقــه اهللا، لــه طبيعــة إهليــة. يبحــث دا

حــىت يــتمكن مــن الوثــوق بقوتــه العليــا يف أوقــات الصــعوبات واملشــقات. يعتقــد الشــخص ذو 
القـــــدرات الروحيـــــة أن اهللا والقـــــوة األعلـــــى تســـــاعده علـــــى فهـــــم معـــــىن مـــــا ميـــــر بـــــه (باترســـــون 

  ).600: 2004وسليجمان، 
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 َنْشــَديتلســاين إىل ُمسرتشــدي عنــَد    َوأنُشــــــــُدين عــــــــّين ألرشــــــــَدين علـــــــــى
 نّقــــــــــاَب ويب كانَــــــــــْت إيلَّ وســــــــــيَليت   وأسأُلين رفعي احلجاَب بكشـِفَي ال

  )95-94: 2011الفارض،  (ابن

يف األبيات السابقة، يؤدي توكـل ابـن الفـارض علـى اهللا إىل اعتبـار الضـرر الـذي حلـق بـه يف 
والشــاعر واثــق مــن طريــق احلــب اإلهلــي نعمــة مــن اهللا. ألن هــذه الثقــة جلبــت لــه شــعورا باألمــان 

أن نعمــة اهللا تشــمله يف كــل املواقــف. الثقــة بــاهللا جعلــت ابــن الفــارض أكثــر عزمــاً وتصــميماً يف 
  مواجهة الصعوبات.

  واالتكال على اهللا مظهر من مظاهر الثقة به:
ــــــا ُمطَمئنَّــــــةِ    َفخــــــلَّ َهلــــــا ُخلّــــــي ُمــــــراَدَك ُمعطيــــــاً   قيــــــاَدَك ِمــــــْن نْفــــــِس 

  )39: 2011الفارض،  (ابن

يف األبيات السابقة، نصح ابن الفارض اإلنسـان أن يسـلم إرادتـه إىل اهللا تعـاىل، وأن يتوكـل 
عليـــــه بإميـــــان القلـــــب النـــــابع مـــــن الثقـــــة بـــــاهللا. كمـــــا تـــــتم مناقشـــــة مســـــألة التوكـــــل علـــــى اهللا يف 

التوكـــل لغـــة يعــين تـــرك العمـــل والعــبء علـــى عـــاتق شــخص مـــا. ويف مصـــطلح أهـــل «التصــوف:
ملقامــات الصــوفية، وهــو تــرك األمــور لوكيــل العــامل. يــتم احلصــول علــى هــذا هــو مــن أرفــع ا  اهللا،

» املقـــــام بعـــــد الرجـــــاء، ألن العمـــــل ال جيـــــب أن يبـــــدأ إال بعـــــد تكـــــون األمـــــل حبقانيـــــة الوكيـــــل
). لــذلك، يتفــق ابــن الفــارض مــع علــم الــنفس اإلجيــايب يف مناقشــة الثقــة 532: 1386  (زمــاين،

  باهللا كقوة عليا:
ـــــــــا َويل مهّــــــــٌة تعلـــــــــو  وروٌح بــــذكراهاّ إذا رُخَصــــْت تغلــــوُ    إذا مـــــــــا ذُِكْرُ

  )137: 2011الفارض،  (ابن

فاألشـــخاص الـــذين لـــديهم صـــورة إجيابيـــة عـــن اهللا ويعتقـــدون أن اهللا داعـــم ورحـــيم ومهـــتم «
: 1392،(خاکشــور وآخــرون» وقــادر، يكــون لــديهم إحســاس أكــرب باهلــدف واملعــىن يف احليــاة

هلــــذا فــــإن ابــــن الفــــارض عنــــدما يــــذكر حمبوبــــه أي يــــذکر اهللا، جيــــد العــــزم واإلرادة ويســــري  ).53
  اهلدف.  حنو
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  العقيدة واإليمان 3.3.3
إن اإلميـان الــديين مـن العوامــل الفعالـة يف خلــق السـعادة. يقــال إن الشـخص املــؤمن لديـه روابــط 

بــــاهلجران. يعتقــــد مــــايزر  ومعتقــــدات روحيــــة جتعلــــه أقــــل اخنراطــــاً يف الفــــراغ والوحــــدة والشــــعور
)Mayzr ًأن اإلميــان الــديين لــه تــأثري كبــري علــى ســعادة اإلنســان. جيلــب إميــان مــايزر إحساســا (

). 53: 1381بالــدعم االجتمــاعي واهلــدف والقبــول واألمــل للفــرد (مريشــاه جعفــري وآخــرون، 
ويتصـرف بانسـجام ميضي اإلنسان باألمل إىل األمام، بينما يتأكد باإلميان من أنـه ميضـي قـدماً 

  ).132: 1386معه (شني، 
  جند دائماً ما يستقبل ابن الفارض من اإلميان باهللا شعوراً إجيابياً:

ـــــــــا  وروٌح بــــذكراهاّ إذا رُخَصــــْت تغلــــوُ    َويل مهّــــــــٌة تعلـــــــــو إذا مـــــــــا ذُِكْرُ
  )137: 2011الفارض،  (ابن

يُعتــرب الــدين عــامالً لتحديــد القــيم ومــا جيــب فعلــه ومــا جيــب جتنبــه، ممــا جيعــل أســلوب حيــاة 
الشـــخص اجلســـدية والنفســـية أكثـــر صـــحة. وهكـــذا، فـــإن الـــدين كـــدعم نفســـي حيـــرر املـــرء مـــن 

يُعتقـد أن الـروح اإلهليـة للحيـاة املوجـودة يف اجلسـد «مشاعر عدم اجلدوى واالفتقار إىل القيمة. 
). حـــني 602: 2004باترســـون وســـليجمان، »(در القـــوة والفضـــيلة البشـــريةالبشـــري هـــي مصـــ

يــذكر ابــن الفــارض اهللا حيــرر نفســه مــن العبــث الــذي يســبب القلــق يف الــنفس البشــرية بســبب 
  املشاكل. خيلق اإلميان الديين باهللا إحساساً باهلدف واإلرادة.

م اإلهلية لتحقيق ال سـكينة. ميكـن للتواصـل مـع وفقًا لبولنر، ميكن للناس توسيع عالقا
ـــا مـــن خـــالل املشـــاركة الشخصـــية مـــع مـــورد قـــوي   اهللا الـــتحكم يف األزمـــات الكـــربى وإدار

  ). كما أظهر ابن الفارض ارتباطه مع اهللا يف األبيات التالية:19- 18: 2001  (سوينيد،
ــــــــقٍ  ــــــــُد رقٍّ مــــــــا رّق يومــــــــاً لِعت  لــــــو َختلَّْيــــــَت َعْنــــــُه مــــــا خــــــّال كــــــا   عب

 هـــاَم واْســـتَـْعَذَب العـــذاَب ُهناكـــا   َحَجْبتَـــــــــــــــــُه ِجبَـــــــــــــــــاللٍ ِجبَمـــــــــــــــــاٍل 
  )156: 2011(ابن الفارض، 

تعّرب األبيات السـابقة عـن إميـان الشـاعر وعالقتـه مـع اهللا. ابـن الفـارض يضـع إرادة اهللا فـوق 
إرادتــه. لــذلك فهــو متفائــل بالعقــاب اإلهلــي ممــا يــدل علــى مــدى إميــان ابــن الفــارض بــاهللا. إنــه 

  ئماً خري اهللا يف نفسه، لذلك ال شيء يزعج عالقته العميقة باهللا.يأمل دا



 191   )وآخرون صابره سياوشي( ... التحليل النفسي ألشعار ابن الفارض يف ضوء املنهج النفسي

من وجهة نظر مالينوفسكي، يشمل الدين كالً من اإلميان بالعنايـة اإلهليـة واإلميـان بـاخللود. 
ـــاة. كمـــا أن  ـــة اإلهليـــة هـــو اإلميـــان بوجـــود قـــوى رحيمـــة ومفيـــدة لإلنســـان يف احلي اإلميـــان بالعناي

عي اإلميان باخللود أمر ال مفر منه لالستقرار العقلـي لإلنسـان واحلفـاظ علـى االسـتقرار االجتمـا
  ابن الفارض أن اهللا مصدر اخللود:). يعترب 87- 86: 1998(هاملتون، 

ـــــــأَ عنهـــــــا يلـــــــَق َغـــــــىْ    داُر ُخْلــــــــــٍد مل يَــــــــــُدْر يف َخَلــــــــــدي ـــــــْن يـَْن  أنّـــــــُه َم
  )15: 2011الفارض،  (ابن

يتم تشجيع الشخص الـذي يـؤمن خبلـود القـوة الفائقـة يف مجيـع جوانـب احليـاة ويف وجودهـا 
والعــاطفي والروحــي. يــؤمن ابــن الفــارض خبلــود هــذه القــوة العليــا، أي ويتمتــع بــدعمها الشــامل 

اهللا، معتــرباً أن مــن يبتعــد عنــه خاســر. ووفقــاً البــن الفــارض، فــإن القــرب مــن اهللا يقــوي اإلميــان 
والرضا عن العناية اإلهلية. يتصدر اإلميان باهللا ومشيئته العديد من السـلبيات العقليـة البشـرية يف 

  ياة غري السارة.مواجهة أحداث احل
واهلدف هو من مظاهر اإلميان. يرتبط اإلحسـاس بالكفـاءة والفعاليـة الـذي ينشـأ فيمـا يتعلـق 

 ).161: 2001باألهـــداف لـــدى الفـــرد بالتـــأثريات اإلجيابيـــة والشـــعور بالرفاهيـــة (رايـــان ودســـي، 
  وفقاً هلذه النظرية، فإن إنشاء اإلرادة يعتمد على الدافع الداخلي للفرد:

 َو إْن ِمْلــــُت يومــــاً عنــــُه فارقــــُت مّلــــيت   ْن مذهيب يف اُحلبِّ مايل مذَهبٌ َو عَ 
  )52: 2011الفارض،  (ابن

جعــل ســلطان العاشــقني حــب اهللا أســاس حياتــه وهدفــه. يــدعو احلــب بدينــه ومهنتــه ويقــول 
 إنـــه ملتـــزم بـــه. وبيّنـــت األبيـــات الســـابقة أن إميـــان ابـــن الفـــارض القـــوي بـــاهللا وأن االحنـــراف عـــن

  الطريق اإلهلي كفر. تسبب هذه العالقة العاطفية شعوراً إجيابياً لدى الشاعر.

  األمل 4.3.3
ــــــق األهــــــداف يف املســــــتقبل  ــــــى حتقي ــــــة إجيابيــــــة حــــــول القــــــدرة عل ــــــة ذهني األمــــــل والتفــــــاؤل حال

ـــــوبيز، ـــــة جـــــداً مـــــن التفـــــاؤل. يضـــــع ريـــــك ســـــنايدر 487: 2009  (ل ـــــه أدوات قريب ). األمـــــل ل
الـرغم ) القدرة على تصميم ممرات ألهداف مرغوبـة علـى 1نصرين: ) األمل يف إطار ع2000(
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كما  ).181: 1387) يقوم ببناء املفهوم الستخدام هذه املمرات(كار، 2من العقبات القائمة 
  يتغلب ابن الفارض على عقبات طريق احلب بقوة األمل:

ــــــىن  يَثبُــــــتِ ويلٍّ بغــــــِري الُبعــــــِد إْن يـُــــــْرَم    وعيــــــُدِك يل َوْعــــــٌد َوإجنــــــازُُه ُم
  )57: 2011(ابن الفارض، 

ديــدات احملبــوب. ويعتــرب  يف األبيــات الســابقة يشــعر ابــن الفــارض باالمــل علــى الــرغم مــن 
هــذه التهديــدات مــن اهتمــام احملبــوب ويتحمــل كــل املشــقات مــا عــدا الفــراق. هــذه التهديــدات 

احلبيــب. هــذا هــو هــي نفــس عقبــات اهلــدف الــذي يتحملــه ابــن الفــارض، متمنيــاً أن ينتبــه لــه 
  األمل املتفائل الذي حيمله مارتن سليجمان يف التعامل مع الشدائد.

األمـــل قـــوي «اإلنســـان يأمـــل يف املســـتقبل ويصـــمم وحيـــدد لنفســـه األهـــداف والطموحـــات. 
  ) وقال ابن الفارض يف هذا الصدد:181: 1387(كار، » عندما يتضمن أهدافاً قيمة

 
ُ
 َومتُحو الُقوى بالّضعِف حـّىت تقـوَّتِ    ىنومـــــا بَرَِحـــــْت نفســـــي تـََقـــــوَُّت بـــــامل

  )85: 2011الفارض،  (ابن

يتجلى أمل ابن الفارض يف األبيات السابقة يف أنه يعرتف أنه عندما يكون عـاجزاً وضـعيفاً 
مـه. األمـل والتفكـري فيهـا عالمـة علـى أمـل الشـخص  يستعيد قوته بتـذكر رغباتـه وأهدافـه الـيت 

مـــن وجهـــة نظـــر الـــذكاء العـــاطفي، أن تكـــون «وبُعـــده عـــن األمـــراض النفســـية مثـــل االكتئـــاب. 
 أن الشخص لن يستسلم للقلـق املسـبب للضـغط(موقف الفشـل أو االكتئـاب) يف متفائًال يعين

). تـدل األبيـات السـابقة 10: 1386نظـري منتظـر، »(مواجهة التحديات أو العقبـات الصـعبة
  على أن األمل يساعد ابن الفارض يف مواجهة ضعف النفس واملشقات.

  يأمل ابن الفارض دائماً أن تتكرر أيامه السعيدة:
ـــــا أ ـــــدايني ـــــْل يعـــــوُد الّت  مــــــنُكُم بــــــاِحلمى بَعــــــْوِد رُقــــــادي؟   ِخـــــالَي َه

  )131: 2011الفارض،  (ابن

البحـــث عـــن األســـباب الدائمـــة والعامـــة لألحـــداث اجليـــدة واألســـباب املؤقتـــة واخلاصـــة 
). لـذلك فــإن صــاحب األمــل يعتــرب 124أ:  1397للمصـائب هــو فــن األمل(ســليجمان، 
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الـتخلص منهـا والعـودة إىل السـالم. تظهـر هـذه األبيـات وجـود عقبات احليـاة عـابرة ويأمـل 
نـور األمـل يف فكــر ابـن الفــارض. ويأمـل الشــاعر أن يعـود إىل األيــام املاضـية وأن يعــيش يف 
سالم مع أصدقائه من جديد. ألن الشاعر مثل سليجمان يعتقد أن أفراح املاضي كان هلا 

قائه، وال يعتــرب الســبب حصــراً بــاحلظ ســبب دائــم، وهــذه هــي قــوة الصــداقة بينــه وبــني أصــد
والصدفة. إن كلمة هل االستفهامية، مثل سـني وسـوف الدالـة علـى املسـتقبل جتعـل الفعـل 
املضــارع حمــدداً بصــيغة املســتقبل. األمــل هــو أيضــاً عاطفــة إجيابيــة للمســتقبل. لــذلك فـــإن 

، ولكـن هـذا سؤال الشاعر يف البيت السابق ال ميكن أن يؤخذ علـى أنـه اإلعجـاب املطلـق
الســـــــؤال ينبـــــــع مـــــــن وجـــــــود األمـــــــل يف الشـــــــاعر لتكـــــــرار أوقاتـــــــه الطيبـــــــة مـــــــع أصـــــــدقائه. 

 السكاســـــــي أيضـــــــاً يف مفتـــــــاح العلـــــــوم أن أداة االســـــــتفهام هـــــــل تفيـــــــد االســـــــتقبال  يقـــــــول
 -  وفقاً ألملـه يف املسـتقبل - ). لذلك، استخدم ابن الفارض 309: 1987(السكاسي، 

ملضــــارع. يف نظريــــة ســــليجمان أيضــــاً، األمــــل هــــو ســــؤال إىل جانــــب الفعــــل ا  )كــــأداة(هل
  للمستقبل.  عاطفة إجيابية

  عر يف العودة إىل ماضيه:يف البيت التايل يرغب الشا
 تعــــــوُد لنــــــا يومــــــاً فـَُيْظَفــــــَر طــــــاِمعُ    وعّل اللُّيَــْيالِت الـيت قـْد تصـرََّمتْ 

  )168: 2011الفارض،  (ابن

بطاقـــة وأفكـــار إجيابيـــة عـــن احليـــاة. يف التمـــين هـــو عالمـــة أمـــل يف الشـــخص الـــذي يالحقـــه 
البيت السابق، وباسـتعراض ذكريـات املاضـي، ال يتوقـف ابـن الفـارض عنـد هـذا احلـد، بـل لديـه 
الرغبــة واألمــل يف تكــرار الليــايل الــيت تــذكره بالســعادة. نتيجــة لــذلك، ال يعــيش ابــن الفــارض يف 

  ندم على املاضي ويأمل دائماً يف املستقبل.
  

  نفعاالت اإليجابية في قصائد ابن الفارض. دراسة اال4
يوضــح اجلــدول التــايل تــواتر القصــائد الــيت متــت مراجعتهــا يف املقالــة مــن حيــث وجــود املشــاعر 

  اإلجيابية يف األزمنة الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل:
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بيتــاً  13مــن بــني األربعــني بيتــاً الــيت تتنــاول املشــاعر اإلجيابيــة يف ديــوان ابــن الفــارض، هنــاك 
خمصصـــاً للمشـــاعر اإلجيابيـــة جتـــاه املاضـــي، ومخســـة أبيـــات خمصصـــة للمشـــاعر اإلجيابيـــة بالنســـبة 

بيتــاً خمصصــاً للمشــاعر اإلجيابيــة جتــاه املســتقبل. وفقــاً للرســم البيــاين أعــاله، فــإن  22للحاضــر و 
  أعلى تواتر للمشاعر اإلجيابية يف ديوان ابن الفارض مرتبط باملستقبل.

  
  ج. النتائ5

  بناًء على األسئلة اليت تستند إليها هذه املقالة، حصلت هذه النتائج: 
يـــدل انعكـــاس املشـــاعر اإلجيابيـــة للماضـــي يف قصـــائد ابـــن الفـــارض علـــى أنـــه عـــاش ماضـــياً 
يــذكره بفرحــه وســعادته، ومــن ناحيــة أخــرى، يتأســف علــى األيــام الطيبــة، ويرغــب يف العــودة إىل 

املشاعر اإلجيابية، ميكـن القـول إن ابـن الفـارض ال ينسـى ذلك الوقت. وكذلك يف قصائده عن 
أفراح احلاضر. حىت أنه يستمتع بأفراح صغرية مثل تغريـد العصـافري والرائحـة الزكيـة وبـرودة نسـيم 
الصـــباح، وهـــي عالمـــة علـــى أن الشـــاعر يعـــيش اللحظـــة. وهنـــاك قصـــائد تتحـــدث عـــن وجـــود 

تفــوق شخصــية ابــن الفــارض وأملــه وتفاؤلــه جتــاه املشــاعر اإلجيابيــة جتــاه املســتقبل، والــيت تظهــر 
املســــتقبل. لقــــد أعطــــت جتربــــة املشــــاعر اإلجيابيــــة البــــن الفــــارض مزيــــداً مــــن املرونــــة يف مواجهــــة 
صـــعوبات احليـــاة، وتعكـــس مواقفـــه جتـــاه احليـــاة ووجـــود املشـــاعر اإلجيابيـــة يف قصـــائده، ال ســـيما 

جه.اهتمام الشاعر بالعواطف اإلجيابية جتاه املستقبل، ش   خصيته اإلجيابية و
إن وجـــود املشـــاعر اإلجيابيـــة جتـــاه املســـتقبل، والـــيت تشـــمل التفـــاؤل والثقـــة واإلميـــان واألمـــل، 
أكثــر تكــراراً مــن املشــاعر اإلجيابيــة مقارنــة باملاضــي (الرضــا) واحلاضــر (امللــذات). کمــا يبــدو أن 
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تركيــز الشــاعر علــى النظــرة  وجــود املشــاعر اإلجيابيــة جتــاه املســتقبل يف قصــائد ابــن الفــارض يــربر
اإلجيابيــة جتــاه املســتقبل، آخــذاً بعــني االعتبــار فرصــة اإلنســان لالســتمتاع باملســتقبل وصــنعه ألن 

  املاضي انقضى وضاع واحلاضر ميضي أيضاً.
  

  الهوامش
هــــ) مـــن أعظـــم الشـــعراءالعرب وشـــاعر الشـــعر الصـــويف يف األدب العـــريب.  632- 576ابـــن الفـــارض (

ده هو حب اهللا ومن مث فقد أطلق عليه اسـم سـلطان العاشـقني. بعـد الـدمار موضوع معظم قصائ
ــ هــاجر والــده مــع أســرته إىل مصــر الــيت كانــت يف ذلــك الوقــت مركــز العلــم واألدب  565عــام  هـ

ـاء اهللا قاسـم بـن 1: 1421(مايو  ). تعلم ابن الفارض أصول العلـم مـن أبيـه مث اسـتمع حلـديث 
هـــــب إىل وادي املستضـــــعفني جببـــــل املقطـــــم واخنـــــرط يف التقشـــــف عســـــاكر واجتـــــه إىل الصـــــوفية وذ

، ذهب إىل احلجـاز لإلرشـاد »الشيخ بقال«) بعد لقاء مع 380: 1918(النابلسي،  والتصوف.
). العــدد 6- 5: 1384عاماً(تركــه أصــفهاين،  15واخنــرط يف التزكيــة يف اجلبــال احمليطــة مبكــة ملــدة 

بيتـاً مـن  62بيتـاً،  1739بيتـاً. تتكـون قصـائده مـن  1860اإلمجايل ألبيات ديوان ابـن الفـارض: 
بيتـاً خـارج  60بيتاً، وتتكون املواليا من بيتني. بصرف النظر عن حـوايل  57شطرين، واأللغاز من 

املوضـوع الـرئيس، ميكـن القـول إن قصــائد ابـن الفـارض هلـا موضـوع واحــد. مبعـىن آخـر، ديـوان ابــن 
خـــرين، لـــيس لـــه مواضـــيع ومقاصـــد خمتلفـــة، لكـــن كـــل الفـــارض، علـــى عكـــس دواويـــن الشـــعراء اآل

  ).15: 1395الفارض،  (ابن األمور تدور حول موضوع واحد، وهو احلب اإلهلي
  

 المصادر والمراجع

  الکتب
  م). ديوان، بريوت: دار صادر.2011ابن الفارض (

و اعظــــم اهللا  فــــارض مصــــری. بــــه حتقيــــق ســــيد فضــــل ن ســــلطان العاشــــقني ابن  ش). ديــــوا1395فــــارض ( ابن
  قادری. قم: آيت اشراق.  مري

ــــن نيــــک، فردريــــک ( ــــج تــــا افــــزايش   ش). رفتــــار درمــــانی شــــناختی مثبــــت1393ب نگــــر: از کاســــنت درد و رن
ران: بدر.   موفقيت. ترمجه کرم مخسه. 
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ــران:   هـای افــزايش عـزت  ش). روش1374بيابـانگرد، امساعيـل ( نفـس در کودکـان و نوجوانــان. چـاپ سـوم. 
  مربيان. اجنمن اوليا

ش). شــرح نظــم الــدّر، تصــحيح وحتقيــق اکــرم جــودی 1384ترکــه اصــفهانی، صــائن الــدين علــی بــن حممــد (
ران: مرکز مرياث مکتوب.   نعمتی، 

ش). اعتمـــاد بـــه نفـــس دســـتيابی بـــه آن و زنـــدگی بـــا آن. ترمجـــه شـــهرزاد لـــوالچی. 1379داجنلـــيس، باربـــارا (
  ران: اوحدی.
  مقام در حکمت و عرفان نظری. شرياز: نويد شرياز. ش). حب و1390رحيميان، سعيد (
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  المقاالت
هــای اعتمــاد بــه نفــس در پرتــو   واکــاوی چــارچوب و شاخصــه«ش). 1392عمــادی.(ايروانــی، جــواد و علــی 

  .50 - 25 .. ص18 ۀهای قرآنی. مشار  دوفصلنامه آموزه». های قرآنی  آموزه
نقــش تصــور از خــدا و هويــت «ش). 1392زاده.(  خاکشــور. فاطمــه و بــاقر غبــاری بنــاب و فاطمــه شــهابی

  .53 - 56 .. صص2ی و دين. شفصلنامه روانشناس».مذهبی در معنای زندگی
شناســــی بــــه   شناســــی مثبــــت رويکــــرد نــــوين روان  روان«ش). 1388الــــدين و مرضــــيه قريشــــيان. (  قــــامسی، نظــــام

  .114- 98.ص.. 52و  51های روان درمانی. ش  فصلنامه تازه». طبيعت انسان
شـــادمانی و عوامـــل «ش). 1381اهللا دريکونـــدی. (  جعفـــری، ابـــراهيم و حممدرضـــا عابـــدی و هـــدايت  مريشـــاه

  .58- 50.صص.. 3. ش 4های علوم شناختی. سال   فصلنامه تازه». مؤثر بر آن
رشـد معلـم. ». بينـی در زنـدگی)  نريوی تفکر مثبـت( تـاثري اميـد و خـوش«ش). 1386نظری منتظر، فرشته.(
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شناسي  شناختي اشعار ابن فارض بر اساس رويكرد روان نقد روان
  گراي مارتين سليگمن مثبت

  *صابره سياوشي
 ***رود زينب مهدوي پيله، ****معصومه نعمتي قزويني

  چكيده
شناسي است.   ترين اهداف علم روان  انديشي و تأثير آن در بهبود زندگي انسان از مهم  مثبت

) به عنـوان علمـي نوپـا بـا تكيـه بـر درك       Positive Psychologicalگرا (  روانشناسي مثبت
هاي انسان در تالش براي تحقـق زنـدگي بهتـر از      ها و توانمندي  هيجانات مثبت، فضيلت

خودشكوفايي و تحقق خويشتن آدمي است. با توجه به اينكه آثار ادبي از احساس و  طريق
اي در   شناختي آثار ادبي از جايگاه ويژه  گيرد، امروزه تحليل روان افكار انسان سرچشمه مي

 بـا  ادبـي  آثـار  بازخواني مثبت، روانشناسي فرهنگي ةزميننقد ادبي برخوردار است. نظر به 
 كـاربرد  ۀتواند زمـين  اي از اين متون، مي  ناشناخته زواياي تبيين ضمن ،جديد رويكرد اين
كنـد. متـون    هاي اخالقي آن در زندگي را فراهم مـي  ملي و استفاده هرچه بيشتر از آموزهع

هاي اخالقي است، قابليت فراواني جهت اين گونه تحليـل    عرفاني نيز كه سرشار از آموزه
هـاي   ارف و شاعر مصري قرن هفتم هجري است كه آمـوزه باشد. ابن فارض، ع  را دارا مي

شناختي به نحوي چشمگير در اشعارش نمود يافتـه اسـت. پـژوهش     اخالقي و ابعاد روان
هـاي    يكي از حـوزه  - تحليلي به بررسي حضور هيجانات مثبت - حاضر با روش توصيفي
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يـابي رويكـرد   پردازد. هدف اين پـژوهش ارز   در اشعار ابن فارض مي - روانشناسي مثبت
هاي عارفانـه و اخالقـي او در جهـت      فارض وهمچنين شناخت رهنمود  انديشي ابن  مثبت
دهد كه ابن فارض داراي   مي   نگري و خودشكوفايي انسان است. نتايج پژوهش نشان  مثبت

رويكرد مثبت به زندگي بوده و برقراري تعادل در ميزان هيجانات مثبت مربوط به گذشته، 
نگري، سالمت رواني و رسيدن او به خودشكوفايي   نده در اشعار وي نشان از مثبتحال و آي

  دهد.  نگر قابل تأملي را به مخاطب ارائه مي  هاي مثبت  است كه در ضمن آن آموزه
نگـر، مـارتين سـليگمن،      شناسـي مثبـت    انديشـي، روان     مثبـت، مثبـت     هيجان ها: كليدواژه
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