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روانکاوي مؤلفههاي شادکامي در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسي
مثبتگرا
فائزه پسندي ،1دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه كاشان
عباس اقبالي ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه كاشان
محسن سيفي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه كاشان
تاريخ دريافت1397/11/24 :

تاريخ پذيرش1398/06/03 :

چکيده
«نقد روانشناختي» به عنوان يكي از رويكردهاي نقد ادبي جديد ،بر اساس اصول علم روانشناسي و از
طريق كشف چگونگي تأثير ضمير ناخودآگاه اديب در آفرينش اثر ادبي ،به نقد و تحليل متون ادبي
ميپردازد و بر كاوش و شناسايي سويههاي مثبتگرايي نظير شادكامي و ارزشهاي حاكم بر ذهن صاحب
اثر تمركز دارد .با عنايت به اينكه شعر معاصر فلسطين يكي از بارزترين مظاهر انساني پرتكاپو در عرصة
ادبيات جهاني محسوب ميشود ،مقالة حاضر به عنوان پژوهشي ميانرشتهاي با بهرهگيري از تحليل ادبي
و نقد روانكاوانه ،به هيجان مثبت و معنادار «شادكامي» و برجستهترين مؤلفههاي مرتبط با آن در ديوان
«

» با روش توصيفي ـ تحليلي ميپردازد .از دستاوردهاي اين پژوهش ميتوان به حضور فعال

و هدفمند «شادكامي» در اين ديوان به عنوان هيجان خوشايند پايدار و مؤلفههاي مرتبط با آن از جمله
«اميدواري»« ،خردمندي» و «خوشبيني» در كنار اساليب مختلف ادبي اشاره كرد .در اين راستا ،أبوخالد
با جهتدهي فكري مخاطبان به سمت نگرش مثبت و خوشبينانه نسبت به رخدادهاي گذشته و سرنوشت
كشور براي مقابله با هيجانات منفي (نظير نااميدي ،ترس ،غم) و چالشهاي مهم و بحراني زندگي ،به
ارائة راهحلي خردمندانه و مصلحتانديشانه ميپردازد .وي با اميدواري نسبت به آيندهاي درخشان بر
قابليتهاي هموطنان بر ارتقاء روحية خودباوري ،انسجام هويتي ،مسؤوليتپذيري و نوعدوستي تمركز
نموده و ضمن ترسيم هنجارها ،اهداف و گذرگاهها ،جامعه را به سمت بهزيستي معنادار ،سالمت رواني
و زندگي مملو از آرامش و شادكامي سوق ميدهد.
کليدواژهها :نقد روانشناسي ،شادكامي ،شعر معاصر فلسطين ،خالد ابو خالد.
 -1نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولfaezehpasandi@gmail.com :
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مقدمه
«نقد روانشناختي »1پس از ظهور مكتب روانكاوي توسط زيگموند فرويد ،با تأكيد بر
روان و ضمير ناخودآگاه مطرحشد (قبادي و هوشنگي )92 :1388 ،كه با استفاده از اصول و
مباني روانشناسي ،به كشف معاني و اليههاي زيرين آثار ادبي و تحليل عوامل مؤثر بر
آفرينش آن و همچنين جنبههاي مختلفي نظير مسائل دروني ،ابعاد رفتاري شخصيتهاي
اثر و كاوش در اعماق روان و شخصيت خالق اثر ادبي ميپردازد (لينداور.)29 :1974 ،

«روانشناسي مثبتگرا» ،به عنوان يكي از مكاتب اين نقد بر رويكردهاي مثبتدرماني،
اميددرماني و معنا درماني به منظور بهبود و ارتقاي سطح زندگي انسان ،باروري ذهن،
شكوفاكردن استعدادها و توانمنديهاي مثبت دروني و در نهايت سالمت روان متمركز
است (سليگمن و همكاران)15 :1383 ،؛ بطوريكه با عميقتركردن فهم مردم نسبت به هيجانات
مثبتي نظير شادكامي ،به زندگي انسان معنا

ميبخشد (.)Seligman, 2000:55

بدين ترتيب روانشناسي مثبتگرا را ميتوان مطالعه علمي تجارب و عواطف مثبت
آدمي ،توانمنديها و فضيلتهاي شخصي و شادكامي آدميان تعريف كرد (براتي:1388 ،
.)29

شادكامي با گرايش به سمت معنويت ،افزايش همدلي و نوعدوستي و تمركز بر اهداف
مشترك ،جامعه را از افسردگي ،نااميدي و بيهدفي دور ميكند (عيني )282 :1395 ،و از
مهمترين اهداف آن ميتوان به تحقق زندگي خوب (شامل رضايتمندي ،تالش ،صبر و
شكر) و زندگي شاد (شامل نشاط و لذتمندي) اشاره كرد (پسنديده.)96 :1395 ،

در اين راستا شعر معاصر فلسطين متأثر از تغيير و تحوالت تاريخي نظير حادثة اشغال
كه نقطهعطفي در ايجاد رابطه ديالكتيک و تحول در روند ادبيات معاصر جهان عرب
محسوب ميشود (جيوسي ،)44 :1997 ،به انعكاس هيجانات و رويدادهاي اين دوره پرداخته
و عالوه بر حكايتگري رنجها و بيمها ،به بيان شاديها و اميدواريها و هدايت ملت از
يأس ،سستي و سازش به سمت ايمان ،خيزش و تالش همت ميگمارد .بطور كلي از
مهمترين ويژگيهاي اين شعر را ميتوان ارتقاء هيجانات مثبت باألخص شادكامي در ميان
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يک ملت كه آثاري نظير باروري ذهن ،نوعدوستي ،ايستادگي و پايداري را به دنبال دارد
دانست.
نوشتار حاضر در پي آن است كه براساس نقد روانشناختي مثبتگرا به كشف زواياي
مختلف فكري و معنايي «شادكامي» و مؤلفههاي مرتبط با آن نظير اميدواري ،خردمندي
و خوشبيني در ديوان خالد أبوخالد 2با عنوان

كه شامل پنج كتابچه

شعري است پرداخته و براساس تحليل تلفيقي ادبي و روانشناسي ،به توصيف و تحليل
دادهها اقدام نمايد .همچنين درصدد پاسخگويي به اين سؤاالت است كه هدف ابوخالد از
پرداختن به عناصر و زمينههاي مثبتگرايي چيست؟ و شادكامي و مؤلفههاي مرتبط با آن
در شعر وي به چه ميزان تجلّي يافته است؟

پيشينة تحقيق
برخي از پژوهشهاي منتشرشده تاكنون ،به موضوعات «روانشناسي مثبتگرا» و «شادماني
در شعر» و برخي ديگر به «سرودههاي خالد أبوخالد» پرداختهاند از جمله:
در مقالة «ن گاهي به شعر حافظ با رويكرد روانشناسي مثبتنگر مارتين سليگمن»(هفتمين همايش پژوهشهاي ادب فارسي1392 :ش) كه توسط منصور پيراني به رشتة
تحرير درآمده ،به بررسي ويژگيهاي روانشناسي مثبت نظير اميدواري و خوشبيني در
ديوان حافظ پرداخته شده است.
در مقالة «تبيين مؤلفههاي شادماني و مثبتگرايي در اشعار عروه بن الورد» (نشريةادب عربي ،سال ،8شمارة 1395 :2ش) اثر عباس اقبالي و عبدالحسين ذكايي ،ضمن
واكاوي درونمتني ديوان شاعر ،عوامل شادماني و مثبتگرايي در زندگي عيّاري وي را
تبيين ميشود.
مقالة

(2012م) اثر

از دانشگاه بيرزيت فلسطين ،به زندگي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ابوخالد و
تحليل ويژگيهاي ادبيات متعهد در اشعار وي اشاره دارد.
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در پاياننامة مقطع كارشناسيارشد با عنوان(2018م) اثر

از دانشگاه بيرزيت فلسطين ،ضمن معرفي انواع

بينامتني اعم از ادبي ،تاريخي و شعبي به بررسي بازتاب آن در ديوان شاعر ميپردازد.
عليرغم اهميت پژوهشهاي مذكور ،اما اثري كه به نقد و بررسي مؤلفة مثبتگراي
«شادكامي» و مهمترين مؤلفههاي مرتبط با آن در ديوان اين شاعر بپردازد ،يافت نشد و
بسامد باالي عناصر شادكامي در اين ديوان ماية ضرورت بررسي و تحليل گرديد؛ از
اينرو جستار پيشرو به مثابه پژوهشي نو و ابداعي محسوبشده و بر آن است تا
چگونگي استفادة شاعر از اين هيجان مثبت را در جهت هدفمندي اشعارش آشكار نمايد
3

شادکامي

روانشناسان مثبتگرا همچون سليگمن ،شادكامي را موضوع اصلي رويكرد روانشناسي
مثبتگرا (سليگمن ،)105 :1388 ،از جمله دغدغهها و مهمترين نيازهاي رواني بشر (آرگايل،

 )10 :1382و مبتني بر وقايع لذتبخش (بخشايش و همكاران )87 :1391 ،و عامل رسيدن به
شكوفايي و كمال ميدانند (فرانكلين .)35 :1390 ،همچنين معتقدند كه شادكامي به عنوان
يک احساس خوشايند پايدار شامل موضوعاتي از جمله رضايت از زندگي ،نبود هيجانات
منفي همچون افسردگي و اضطراب ،روابط مثبت با ديگران ،هدفمندي و معناداري
زندگي ،رشد شخصيت و دوستداشتن ديگران و طبيعت است (نوفرستي و همكاران:1394 ،
.)87

سليگمن شادكامي را داراي اجزاي سهگانه ميدانست كه شامل روابط اجتماعي قوي
و مطلوب(جزء اجتماعي) ،حالتهاي خلقي پايدار و شاد (جزء هيجاني) و مثبتانديشي
در تفسير اطالعات محيط(جزء شناختي) ميباشد (.)Lopez, 2009: 71

افراد شادكام با افزايش اميد ،عزت و اعتماد به نفس در برابر ناسازگاريها ،به
مشكالت به عنوان چالش مينگرند كه موجب سازندگي شده و بايد با آن مقابله شود.
به عبارت ديگر ،شادكامي ضمن تغيير ساختارهاي شناختي و هيجاني افراد بر نگرش
مثبت ،نسبت به رخدادهاي گذشته و تأثير بر نگرشهاي مثبت از آينده تأثيرگذار است
(پوررحيمي و همكاران.)36 :1394 ،
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در اين زمينه أبوخالد ميكوشد تا با طرح استفهام تنبيهي در عبارت «

»،

از كشمكش دروني فلسطينيان پرده بردارد و سپس با واژة « » ابهامزدايي كرده و از
وقوع حتمي آرامشي شاديبخش ،به دنبال بردباري و تحمل مشكالت كه عامل شكلدادن
به شخصيت انسان است خبر دهد .همچنين با استفاده از اسلوبهاي جناس «
» و صنعت تبادلالحواس يا حسآميزي در «

» ،بر

اهميت صبوري در استمرار پيكار تا پايان فراق و تحقق شادكامي به دنبال وصال حتمي
تأكيد ميورزد:

[و حتماً عادت خواهيم كرد كه غربت ما مالمتي بود كه به ما شكل داد و در درون ما
به مناجات پنهاني منجر شد..حتماً به مرثيههاي آهنگينما ن و يادآوردن خاطرات عادت
خواهيمكرد و از (يادآوري ) اندوه تلخ ديرين كه در اشک و آرامش خاطر گذشت،
ميخنديم .آيا دستان دوستانمان ثمر داد؟ بله حتما!]
هدفمندي در زندگي و نبود هيجانات منفي در كنار رضايت و عشقورزي به طبيعت
و ديگران ،از جمله شروط الزم براي رسيدن به شادكامي است ( .)Argyle, 1990: 17در اين
راستا أبوخالد عشق به وطن را مهمترين عامل ايجاد شادي و شعف در درون انسان

ميداند .وي در ابيات زير با تكرار واژة «
«

» عشق پاك و عميق خود را به فلسطين

» و عناصر زيباي طبيعي آن ابراز ميكند و از خالل تصاوير ديداري و شنيداري

جزئي ،روشن و گويا و نمادپردازيهاي فراوان در نفس مخاطب ،شور و اشتياق ايجاد
ميكند:
/
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[دريا ...و بيد را دوست دارم .شعر و صدفها را دوست دارم .شب و گياهان خوشبو
را دوست دارم .انجير هندي را دوست دارم .فانوس دريايي در دريا را دوست دارم در
حاليكه آن را نديدم و نديدمش اما آرزو دارم كه آن را در آغوش بگيرم .دوستت دارم
دستم را بگير و شادمانيام را].
(همان)168 :

[عبله! در پسِ جنگجويان رهسپار ميشوم ،اسيران را برميگردانم و با لبخندي از
لبانت شادمان ميشوم]
انسان در ساية اين هيجان قادر است تا قلههاي سلوك را بپيمايد و با نيل به اهدافش
نقش سازندهاي را در جامعه ايفا كند (عباسي.)8 :1392 ،

[آوارة فقير ،جنگجو و اسير از اينجا عبور نميكنند ،در خيابانهاي قرمز رنگ لبخند
ميزنند].
از نظر سليگمن نوع نگرش انسان نسبت به خود ،ديگران و زندگي آينده ،وضعيت
رواني او را تحتتأثير قرار ميدهد ) )Seligman, 2000: 410و نگرش شادكامي براي وي
تعهد ،ارزش و معنا را ايجاد و همدلي و نوعدوستي را افزايش ميدهد و جامعه را از
افسردگي ،خشونت و ركود دور ميسازد (پيراني.)342 :1392 ،

بر اين اساس ،أبوخالد با كاربرد جناس در «

» «

» ضمن

ايجاد ضرب آهنگي موزون ،زمينهساز جلب و اقناع مخاطب ميشود و در عبارات «
» از استعارة مكنيه بهره ميبرد؛ زيرا استعاره،
سخن شاعر را در ذهن مخاطب جاي ميدهد (كزازي .)94 :1385 ،وي درجهت پويايي
شعرش از رنگ سرخ به مثابه نماد مثبتي از شهادت و رنگ سبز به عنوان نماد مثبتي از
شادابي و رويش مجدد بهره ميگيرد تا ضمن تأثيرگذاري مثبت بر مخاطب ،شادي و
سرور را به او بازگرداند .أبوخالد با كاربرد واژگان «

»،

به عنوان عناصر اصلي در دفاع از كيان و سرزمين ،روحية پايداري و حماسهآفريني
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فلسطينيان را به عنوان نيروهاي مسلح و مصمّم كه روزگار هم ياراي مقابله با آنان نيست،
ميستايد و تالش ميكند تا با ايجاد احساس شادكامي ،همدلي و اميد به پيروزي را در
ذهن فلسطينيانِ زنده حفظ كند:

[من شادماني فروافتاده در ميان خاكستر و آهن هستم و ميان خطوطي كه از هماكنون
از ميان زيبايي به كشتار كشيده شده است].
(همان)18 :

[كاروان به آهستگي و شادماني وارد شد از گرداب اردوگاه بازگشت در حاليكه بر
كتفهايش فوالد و باروت ميرويد].
(همان)100 :

[خونم ذوب شد و ميان انگشتانم سينة محبوبم سبز و خرّم ميشود .ني برافروخته و
شعلهور ميشود توجهكن آن گلولة اول من است .شادشو كه روزگار(هم) نميتواند آن
را كنار زند ]
شادي ميتواند يک روش مناسب براي تحريک و برانگيختن و بهبود عملكرد باشد
(.)Rego, 2008: 53

اين هيجان مثبت به دنبال معناداري ،هدفمندي و رضايتمندي از

زندگي ،افزايش توانمندي شخصي و اجتماعي ،بهبود روابط مثبت اجتماعي ،افزايش عزت
نفس و مقابله با مشكالت و در نهايت موفقيت افزايش مييابد (بيرانوند و همكاران:1394 ،
.)73

بدين ترتيب ،أ بوخالد با خطاب قراردادن آوارگان و باألخص زنان ،عمر اسارت را
كوتاه و گذرا ميداند و نهايت تالش خود را بكار ميگيرد تا با حفظ روحية فداكاري،
پايان آوارگي را در آيندهاي نه چندان دور نويد دهد و درنتيجه با احساس رضايت از
زندگي ،آنان را شادمان يابد .وي از تصاوير مختلف ديداري نظير (لبخند ،شب ،آذرخش)
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و آراية تقابل ميان تاريكي و روشنايي ،براي رخت بربستن تاريكي ستم استفاده ميكند؛
زيرا سفيدي و روشنايي از نظر روانشناسي به عنوان نمادي مثبت ،عامل شادماني ،آرامش
روحي و اميدواري است (پورحسيني.)18 :1384 ،

[اي جوان آوارة من! درود و خوشآمد بر تو .از جسدم برايت قرباني بيشماري تهيه
ميكنم و شبِ (اسارت) كوتاه و سقفي از آذرخش (نوراني) را برايت ميآفرينم تا شادمان
گردي].
(همان)216 :

[اي بانوي من! شجاعت بينهايت تو شادماني آينده را مستقر كرد؛ بعد از آن هيچ
غربت و سفري در كار نيست اي سرور شادماني!]
افراد شاد با ويژگيهايي همچون خوشبيني ،برونگرايي و وسعت ديد براي مقابله با
مشكالت در تالشاند و با ياريطلبيدن از ديگران ،به دنبال تأمين تعادل روحي و سالمت
و پويايي جامعهاند (جعفري و همكاران .)60 :1384 :به عبارت ديگر شادماني عالوه بر نزديكي
قلبها به مبارزه با ترس و ناكامي ميپردازد (قرشي و دوكانهاي فرد.)72 :1394 ،

[اي سَرور من ،دريا ...اي فرزند من! اگر جايز باشد ...خواهم گفت قطعاً اين غروب
را به سوي دريچههاي (روشناييهاي) مختلف ترك خواهيم كرد و پس از آنچه كه بوده...
چيزي خواهد آمد كه متوقف نميشود].
شادكامي به عنوان هيجان مثبت مربوط به زمان حال (سليگمن ،)87 :1388 ،در ديوان
ابوخالد داراي ارتباط مستقيم با مؤلفهها و هيجانات مثبت ديگري است؛ از مهمترين آنها
ميتوان به خوشبيني ،خردمندي و اميدواري اشاره كرد كه در ادامه به تفصيل آنها
پرداخته خواهدشد:
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مهمترين مؤلفه هاي مرتبط با شادکامي
در ديوان خالد أبوخالد

خردمندي

اميدواري

خوش بيني

4

-شادکامي و اميدواري

اميدواري به وسيلة تعهد به اهداف واقعبينانه و به دنبال بروز رفتارهايي همچون همدلي
و فداكاري تبلوريافته و ضمن مقابله با رويدادهاي تنشزاي زندگي ،عامل ايجاد شادي و
افزايش خوشبختي در انسان ميشود (مرادي.)63 :1384 ،

برخي از روانشناسان ،اميدواري را به معناي حالت شناختي– انگيزشي مثبت و
موفقيتآميز ناشي از داشتن عزم راسخ در رسيدن به ارزشها و اهداف مطلوب و تالش
و برنامهريزي در مواجهه با سختيها و موانع ميدانند؛ تا زماني كه سالمت رواني همراه
با زندگي شاد و سعادتمند تأمين گردد (گلپرور و بهاري.)76 :1393 ،

اين مؤلفه پس از شكست فلسطين در سالهاي 1948م و 1967م ،در شعر شاعران
فلسطيني حضور پررنگي يافت تا با حس يأس ،ترديد و نااميدي به مقابله برخيزد (سليمان،
.)154 :1376

در اين زمينه أبوخالد سعي دارد تا با اندوهزدايي ،تحكيم انگيزه و تقويت عزت نفس،
روحية خودباوري و مبارزه طلبي را در ميان هموطنان بارور و با شادي فراوان «
» و در اوج صداقت «

» ،آنان را به آيندهاي درخشان به دور از

مشكالت تبعيد ،آوارگي و زندان اميدوار سازد .وي با كاربرد جناس
و استفاده از
اسلوب تشبيه ،وقايع دردناك را از جهت سختي به انواع فلزات الماس و سرب و مس
تشبيهكرده و در مقابل ،صبح پيروزي را از نظر گرمي و آرامش به آغوش مادر تشبيه
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ميكند و با تكرار اسلوب ندا «

» ،فرارسيدن آن را با شادي و اميدواري نويد مي

دهد:

[و از تازيانه در شبانگاه ماللتآور (الماسي) و از شادي در صبح گلوله باران (سُربي)،
از صدايي در رگ گردن آهنين (مسي كوفتهشده با آتش) تا صبح تعالي و شرافت (پيش
خواهيمرفت)؛ و اي صبح پيروزي (چونان) سينه كوچک مادرم و اي غربت آب ميان
رطوبت و جزيره ،ميان آتش و قهرماني و اي صبح پيروزي! تو را فراميخوانم پس ميان
آسمان دور و نزديک شو و اي صبح پيروزي به سمتم بيا!]
اميد از سه جزء شناختي ،عاطفي و حركتي تشكيلشده و موجب احساس توانمندي
در مواجهه با موقعيتهاي سخت و خوشبيني نسبت به بهترشدن اوضاع و در نهايت
معناداري و شادي زندگي ميگردد (خاري آراني و همكاران.)159 :1389 ،

بدين ترتيب ،ابوخالد به بازگشت فلسطينيان و نابودي دشمنان و استقرار كامل
شادماني ،آرامش و سعادت در آيندهاي نه چندان دور اميدوار است و بر مثبتانديشي
خويش اصرار دارد:
[و از شدت شادي از صميم قلب فرياد ميكشم .همديگر را مالقات خواهيم كرد .به
تو راست ميگويم و لرزشي بر اندامم افتاده است].
انسان اميدوار به آينده ،با غنيمتشمردن فرصتها به تعيين هدف و گذرگاه ،ايجاد
انگيزة دروني ،اصالح رفتار ،تداوم تالش همراه با نشاط و مقابله يا تعديل موانع و حذف
نااميدي و افسردگي درصورت شكست اقدام
در اين راستا ابوخالد با تكرار كلمة «

ميكند (.)Seligman, 1991: 9

» و شيوة استفهام تنبيهي «

مثبتگرايي تبلوريافته در اميدواري همچون «

» و نمادهاي

» كه نماد وسعت و پاكي فلسطين و
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رمز نجات و فرونشستن آشفتگيهاست (مالزاده و عابدي ،)313 :1397 ،نسبت به بازگشت
حتمي فلسطينيان به وطن و پايان اشغال ،نگرش مثبت و خوشبينانه دارد تا ضمن عبور
از گذرگاههاي طاقتفرسا و رويدادهاي ناگوار ،شاهد آرامش و شادكامي در صبح پيروزي
باشد:

[و آيا اي سرزمين دور دستم ،مرا زماني خواهيديد قبل از اينكه فرصت از دست
برود؟ و آيا دريا را مالقات خواهيدكرد و برافروخته خواهيدشد؟..دريا اقيانوس ميشود
و ترانهها به سمت تو ميآيد و آرزوها ميآيد].
همچنين ابوخالد با بكارگيري اسلوب تجسيد و استعارة تبعيه «

»،

انقالب مردمي فلسطين را حاصل خونهاي قدرتمند فراواني ميداند كه چونان الگويي
ارزشمند ،ميليونها نفر را تحتتأثير قرارداده تا راهش را از قدس تا نيل ادامه دهند .سپس
با نگاه مثبتگرا و اميدوار به آينده ،همگان را به جانفشاني و مساعدنمودن زمينه براي
طلوع فجر پيروزي ترغيب ميكند:
(همان)324 :

[و اما من مقابلم را (به دقت) زير نظر دارم خونهايي كه قد برافراشته و در افق،
وسعت ،گرايش و ميليون قافله را منتشر ميكند......طلوع صبح پيروزي!]
وي ضمن بكارگيري شگرد تأكيد «
توأم با تحقير «

» ،تكرار «

» ،استعارة مصرّحة

» و ساختارهاي صرفي افعال مضارع «

» كه بر

استمرار در رويارويي با چالشها داللت دارد ،با نگاهي مثبت و اميدوارانه بر غلبة اراده
جمعي بر خواست صهيونيست و طرد هرگونه سازش و تسليم در برابر دشمناني كه
هدفشان نابودي اوست تأكيد ميورزد .وي با عشقورزي فراوان به وطن ،در راه رسيدن
به آن شكيبايي و پايداري پيشه ميكند:
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[صدايم را دوست داريد و من تو (وطن) را دوست دارم( .دشمنان) مرگ مرا
ميخواهند و من هم فقط تو را ميخواهم .و مايليم (در رابطه با) آنچه به آن انس گرفتهايم،
صلح نكنيم و با اين وبا سازش نكنيم].
اميدواري در كنار هدفمندي زندگي ،موجبات بهزيستي و رضايتمندي را فراهم ميكند
و شادي را افزايش ميدهد (كريميفر )115 :1395 ،افراد داراي سطح اميد باال ضمن تمايل
به فرارسيدن امري خوشايند ،اهداف و گذرگاهها را بطور موفقيتآميز دنبال و متعاقباً
هيجانات مثبت بيشتري را تجربه ميكنند و در نهايت زندگي شادتري خواهند داشت
(خاري آراني و همكاران.)161 :1389 ،

در اين راستا أبوخالد با استفاده از استعارة تبعيه در «
فن ديالوگ و استفهامتنبيهي در «

» ،تكنيک تجاهلالعارف،

» ،آراية اضافة تشبيهي در «

بكارگيري شگرد تناسب (مراعات نظير) در واژگان «

،

،

»و

،

» ،شادكامي را به چكاوكان كوچک و پرتحرك خوشبختي تشبيه ميكند كه در قلب
عاشقان وطن و جاي پاي آوارگان سكنا گزيده و براي هميشه باقي خواهندماند .شاعر
عالوه بر فراخواني وطن و آرزوي ديدن پرچمها (به عنوان نماد وطن) و شادي

هموطنانش با تكرار واژة «

» ،تالش دارد تا مخاطب را به هدفمندي زندگي و تحقق

حتمي و ابدي شادكامي اميدوار سازد؛ زيرا تكرار ،اصرار بر نقطة حسّاس و جنبة مهمي
از سخن است كه شاعر به آن توجّه خاصي دارد و بروز ويژهاي مييابد (رجائي:1378 ،
:)110

«

[و پرچمها با شادي و نوري كه از اقامتگاههاي بعدي ميآيند جاري و شسته شدهاند.
در آن هنگام كه گنجشكانِ شادي در مركز قلب ،النههايشان را در چشم عاشقان و در
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جاي پاهاي برهنه و حافظة گريه ميسازند ،اين وقت است كه (شادماني) از چهرة خويش
و از ما در ميان ما پرده برميدارد].
از نگاه شاعر ،اميدواري به بازگشت فلسطينيان ،ذلت دشمنان و پايانپذيري اندوهها
عامل احساس شادكامي است و در اين راستا از نمادپردازي «
 :پيروزي،

 :وطن» و كاربرد افعال مضارع قريب الوقوع «

 :مبارز،

 :استبداد،
» بهره

ميگيرد:
[درختي در شب متولد ميشود و در فجر جوانه ميزند].
(همان)10 :

[تو هم اكنون ميان استبداد و تروريست قرار داري و اي ليلي! جز من و تو كسي نيست.
دربهاي بسته باز خواهد شد]
5

شادکامي و خردمندي

خردمندي در حوزة اين هيجان ،ماية رشد شخصيت و عقالنيت ميشود (اسعدي:1394 ،

 ،)52بطوريكه از نظر سليگمن و همكارانش توانايي استفاده از استدالل عملگرايانه براي
حل چالشهاي مهم زندگي را به دنبال دارد و بطور معنادار و هدفمند ،هدايت زندگي را
مدنظر قرار داده و موجبات تكامل شخصيت فردي و افزايش رشد اجتماعي را فراهم
ميكند (سليگمن.)172 :1388 ،

ديد مثبت افراد خردمند ،موجب انسجام هويتي در آنان شده و ضمن حضور فعال
در متن جامعه و تأثيرگذاري مثبت بر خود و ديگران ،براي حفظ مصالح و حل مشكالت
جمعي همت ميگمارند و با استفاده از فرصتها ،به سمت زندگي هدفمند و مملو از
شادي در حركتند (ذبيحي حصاري و همكاران.)21 :1396 ،

در اين ميان أبوخالد با بينشي عيني و تبحّري خاص از شيوههاي «تقابل قياسي» و
«شخصيتپردازي» استفاده ميكند و دو دسته شامل شخصيتهاي مثبت تاريخي(نظير
مختار ثقفي) و اجتماعي (نظير مادر قهرمان) و دستة دوم متشكل از شخصيتهاي منفي
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اجتماعي (بزدالن و مهاجران) را در مقابل مخاطب ترسيم ميكند و با كاربرد واژگان
» تالش ميكند تا ضمن مؤاخذة شخصيتهاي دوم به تحريک مخاطب

«

به عنوان يكي از كاركردهاي هنري شعر پايداري (اكبري و همكاران )28 :1394 ،براي
الگوپذيري از شخصيتهاي اول (در استقامت و شكيبايي) با هدف عملگرايي و
يكپارچه سازي در راه حفظ هويت و عزت بپردازد و با بكارگيري اسلوب ندا و صنعت
فراخواني و كثرت افعال امر و تكرار واژگان در «

» مخاطب را

به تأمل وادارد:

[اي سوار ثقفي! از جاي برخيز و در حاليكه من در روز مشغول گناه بودم (آنان از)
وروديهاي عمّان بازگشتند و درحالي وطن را ترك ميكردند كه كودكانشان قرباني ميشدند].

مهمترين ويژگي خردمندي در شخصيتهاي تاريخي ،خيرخواهي و كمک و عشق به
ديگران براي كاهش درد و رنج و رساندن ايشان به رفاه و شادكامي است (كردنوقابي و

همكاران .)23 :1397 ،در اين ميان استفاده از طنز و شوخي براي كاهش تنشها و ايجاد
رابطه اجتماعي مطلوب در جهت تأمين آرامش خود و ديگران كاربرد دارد

( Webster,

.)2007: 163

در اين راستا ،أبوخالد ضمن ايجاد بينشي واقعگرايانه نسبت به وقايع جهانِ پيرامون
و يادآوري قابليتها براي مقابله با پليديها ،به تزريق روحية شادماني در جامعه براي
ساختن آينده روشن ميپردازد و برجستهترين عملكرد وي در رابطه با اين هيجان مثبت،
استفاده از تكنيک «شخصيتپردازي» است .به عنوان مثال وي با استفاده از شگرد «استدعا»
و فراخواني «
استكبارستيزي ،كاربرد طنز در «

» به عنوان الگوهاي مثبت غيرتمندي و
» ،اسلوب مقابله «

» و «بينامتني

تاريخي» ،از ميراث ادبيات جاهلي و تكنيک آركائيک (ميراثگرايي) كمک ميگيرد و به
پردازش تجربههاي مثبت و زندگي شاد پيشين ميپردازد همچنين با استفاده از اسلوب
«پرسونا» يا «نقاب» ،خود را راهبر اين عياران معرفي ميكند:
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[اي صعاليک (عياران) همة قبايل! به دنبالم بياييد ،اين زمانِ صعاليک (عياران) است ،زمان
اميري كه با خون مست و بيحال ميشد گذشته است ،استخوانهايش سرمهدان گشته است].

وي ضمن تفاخر به گذشتة درخشان عرب ،قهرمانان ملي فلسطين را به صورت
هدفمند و خردمندانه به اين قهرمان تاريخي تشبيه ميكند كه با عشق به مردمان در راه
حفظ آزادي و اقتدار عرب ميكوشند و عليرغم كشتهشدن در جنگ ،نام و خاطرة ايشان

همواره جاودانه است و با اسلوبهاي تكرار «
» و استعاره «

» ،تقابل «

» ،بر جاودانگي و نقش بيبديل اين قهرمانان تأكيد دارد

و مخاطب را به تعقل و وجد سوق ميدهد:

[و سيف بن ذي يزن در ميان شماست .عاشق است ،نميميرد و كشته ميشود ..كشته
ميشود .كشته ميشود .كشته ميشود ،ولي نميميرد .معشوقهاش نميميرد .و حبشيها
وارد آنجا نشدند .و سيف بن ذي يزن در ميان شما متولد ميشود .بعد از گذشت اين
سالهاي سخت و طوالني ..و رهايي شما و مادرش را رقم زد و داستانسرايي دشمنانتان
دروغ است].

[(اي مادر شهيد!) من تو را قهرمان مينامم .سپس يكبار هر جا كه هستي برخيز ...و
يكبار به سوي تو .و همانگونه كه در صبر بودي باش ...برخواهيم خاست].
خردمند ضمن شناخت صحيح امور و كنترل و تسلط بر محركهاي نابهنجار ،به ارائة
راهحل براي حل چالشهاي مهم و بحراني زندگي براساس استدالل عملگرايانه مي
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پردازد و با وادارنمودن انسان به تعقل و تأثيرگذاري بر احساسات او ،به سازندگي آينده
بشر و افزايش شادي خود يا ديگران همت مي گمارد (كردنوقابي و همكاران.)17 :1397 ،

شاعر با استعانت از اين هيجان مثبت و رويكرد خالقيت تفكرمآب ،ضعيفترين قشر
ملت فلسطين را خطاب قرار ميدهد و با افزايش روحية خودباوري ،اينچنين استدالل
ميكند كه قهرمانان ملي از ميان آنان بر خواهندخاست و شدت شكنجهها و زندانها
» در برابر ارادة آهنين و ارزشهاي متعاليشان تأثيري ندارد و با استفاده

«
از واژگان «

» و تكرار «

» بر احساسات مخاطب تأثيري

شاديآفرين ميگذارد:

[اي فقيران! چشمهايتان را خوب بگشاييد و بدانيد كه قاتالن از ميان آنان سر
برميآورند و از بين آنان ما را بيرون آوردند .هر چقدر زنجيرها در زير گوشتم نفوذ كنند،
متوجه ضجه و فرياد پيروان مست ميشوم ،گلوله ..گلوله و (ديگر) هيچ چيز نبود].
خردمندي با تكيه بر تجارب و شناخت نقاط ضعف و قوت به بهينهسازي و ارائة
راهكارهاي خردمندانه و مصلحتانديشانه براي مقابله با مشكالت و تجارب دشوار
زندگي در حوزههاي مختلف (تنظيم هيجاني) و رسيدن به هدف خاص و منافع مشترك
با رعايت ارزشهاي مثبت اخالقي و فضايل انساني در يک بافت اجتماعي يا فرهنگي
ميپردازد (اسعدي )10 :1392 ،و موجبات بهزيستي رواني ،افزايش عزت نفس ،ارتباط مثبت
با ديگران و طبيعت ،موفقيت و در نهايت شادكامي در زندگي را فراهم ميآورد

( Ardelt,

.)2003: 275

در اين مجال ،أبوخالد با پياپيآوردن و تكرار افعال امر «
» ،استفاده از اسلوب تناسب در كاربست واژگان «
» و آفرينش موسيقي معنوي ،انديشة مخاطب را به درنگ واميدارد و با نگاهي
مثبتگرا و استداللگرايانه ،مظاهر طبيعت را براي ديدگاههاي مبارزاتياش در معاني
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نمادين و مثبت بكار ميگيرد و به زيباآفريني ،تصويرسازي و خيالآفريني دست ميزند
(منصوري .)71 :1383 ،به عنوان مثال ،باران را نماد فلسطين و ابرهاي بهاري را نماد جود و
منفعت فلسطينيان معرفي ميكند و مصرّانه خواستار بازگشت به هويت خود و فلسطيني
است كه به او تعلق دارد و به زودي سربلند خواهد شد .شاعر با تمركز بر قابليتها و
باالبردن عزت نفس هموطنانش ،تالش و مجاهدتها در راه مبارزه را به عنوان راه حلي
منطقي و شبيه به كاشتن بذر گندم و درختان نخل ميداند و بطور مسرّتبخش،
شكوفاشدنش در آيندة نزديک و اهتزاز پيروزمندانة پرچم فلسطين را قطعي ميداند:

[به سوي باران برويد ،او خواهد آمد و گندم و نخل بكاريد .خستهنشويد و به سوي
خون آوارة ما برويد  ..چون پرچمهاي ما كه خم نميشوند و شاخههاي ستارههايي كه
پنهان نميشوند ،باشيد .قصائد ما باشيد كه تأويل نميپذيرند .ما را به ابرهايي بازگردانيد
كه خواهند باريد .ما را به خودمان بازگردانيد .باشيد و ما را به وطني كه شكفته خواهدشد
بازگردانيد].
بدين ترتيب ابوخالد ضمن بهرهگيري از رويكرد عقالنيسازي و استدالل عملگرايانه،
در كنار اساليب و آرايههاي ادبي و مضامين اسالمي ،سعي دارد تا عالوه بر تحليل
موشكافانة مسائل و برقراري ارتباط با واقعيتها و چالشهاي پيشرو بر قابليتهاي
موجود در جامعه به منظور پذيرش سختيها و ساخت آيندهاي روشن و در نهايت نيل
به آرامش و شادكامي حقيقي در ميان يک ملت به عنوان راهحل نهايي تمركز كند.

شادکامي و خوشبيني

6

خوشبيني به معناي انتظار مثبت و اعتقاد قوي فرد به اصالح و بهبود امور عليرغم موانع
و دلسرديها ميباشد (گلمن )20 :1380،و به اعتقاد روانشناساني چون فريدمن (1978م)
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داراي ارتباط مستقيمي با شادكامي ،آرامش ،سالمت رواني و جسماني ،هدفمندي و
ارتقاي كيفيت زندگي است (آقايي و همكاران)117 :1386 ،

خوشبيني انتظار كلي فرد براي رخدادن رويدادهاي مثبت در آينده

است( Scheie,

 )1984: 219و همانند سالحي مؤثر ،موجبات افزايش سالمت رواني و جسماني ،بهبودي
و رضايت از زندگي و در نهايت شادكامي را فراهم ميآورد( .عليزاده و همكاران)103 :1393 ،

در اين راستا ،أبوخالد با كاربرد واژگان دال بر قريبالوقوعبودن از قبيل «
» و واژگان سمبوليک نظير «

» ،نسبت به وقوع رويدادهاي مثبت نظير تغيير

شرايط كنوني و جريان شكستناپذير و پايانناپذير مردمي از «نهر تا دريا» (مسافتي بين
سرزمينهاي اشغالي از درياي سرخ و رود نيل و درياي مديترانه) خوشبين است بطوري-
كه قداست و محبوبيت نهضت را به قيام ياوران حضرت عيسي(ع) تشبيه ميكند:
«اي ميجانا (نوعي زجل عاميانة فلسطيني)! نسلي پس از ما خواهد آمد و شرايط را
تغيير ميدهد».

[من بزودي ميبينم كه فقيران روستا و ياريكنندگان سپيدپوش (همچون حواريون)
فردا به سوي من خارج ميشوند و پرچمشان پرچم من است و شعارم :گذر از نهر براي
رسيدن به درياست .براي دريا .براي دريا].
خوشبيني در كنار شادي ،عامل انديشيدن به چگونگي رسيدن به خواستههاست.

(اسدي )75 :1395 ،افراد خوشبين ،رويدادهاي مثبت زندگي را به توانمنديها و تالشهاي
خودشان نسبت ميدهند و كنترل بااليي بر رخدادهاي زندگي

دارندSeligman, 2000: ( .

)81

شادكامي ضمن ازبينبردن هيجانات منفي ،به افزايش توانايي براي مواجهه با
مشكالت زندگي ميپردازد و سعي در تقويت تفكرات خوشبينانه و تقويت حضور
اجتماعي فرد و افزايش سالمت جامعه دارد( .پوررحيمي و همكاران)36 :1394 ،
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در اين راستا ،أبوخالد ضمن اشاره به مبارزهطلبي و جانفشاني «
» به عنوان تنها راه حل معقوالنه براي نجات جامعه ،نسبت به
نابودي رويدادهاي ناخوشايندِ پيرامون و استقرار شادي «
نزديک اطميناني خوشبينانه «

» در آيندة

» دارد:

[اي بانوي سرور كشتيها! اي سرور خورشيد! ملوانان ميآيند ...و نغمه سرميدهند
در ميان دريا و رودخانه گردهم ميآيند .شعلهور ميشوند .تو و در درونت سرود شادي
نهفته است ،خاك و خون و شبنم].
(همان)60 :

[اي سواران دريا و شب و غربت! اي عاشقان خستگي و مرگ و شادماني! دستانتان
را دراز كنيد!]
خوشبيني در كنار شادي فردي ،خودباختگي را طرد و بر خودكارآمدي فرد ميافزايد
و ريسکپذيري را افزايش ميدهد ( )Forgas, 1995: 39و بر تصميمگيري افراد در جهت
انتخابهاي محافظهكارانه و متهورانه و تالش در حل تمامي مشكالت و بازيابي
شكستها تأكيد دارد تا بتوانند از يک زندگي سالم و شاد بهرهمند شوند( .عارفي و همكاران،
)60 :1395

أبوخالد نسبت به بازگشت حتمي فلسطينيان و پايان اشغال و ظهور نسلي متشكل از

جوانمردان «

» غيور و فداكار «

» در آيندة نزديک و بازگشت

شكوه سرزمين خوشبين است و به بازيابي شكست و خلق روحية خودباوري و ايجاد

آرامش روحي در مخاطب ميپردازد تا همچون گذشته از يک زندگي سالم و شاد «
» بهرهمند شود:
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[جواني در كالبد زمان پنهانشده و در انتظار است .بعد از مدت كوتاهي كه تاريكي
او را غافلگير ميكند ،به تنهايي برخواهد خاست ..خواهد آمد].

[او نخل من است در انتظار طلوع آن از سرور شادماني قديم بودم و او مرارتهايم
را در آغوش گرفت].
سليگمن خوشبيني را نوعي الگوي فكري ميداند كه به افراد در رويارويي با شرايط
دشوار كمک ميكند.

)(Carver, 2010: 889

افراد شادكام با عزت نفس باال نسبت به

شكستها و رويدادهاي استرسزا و تهديدزاي موقتي اطراف خود نگرش مثبت و
خوشبينانهاي دارند ( )Taylor, 2000: 99و آنها را به علل ناپايدار و بيروني نسبت داده و
وقايع خوشايند را از طريق عوامل دروني و پايدار تبيين ميكنند

(.)Seligman, 1991: 39

اين افراد به جاي جبههگيري منفي ،سعي در جبران ،ارائه راهكار تغيير و استفادة بهتر از
اين رويدادها و افزايش تحمل و مهارتهاي مقابلهاي

دارند (.)Seligman, 2000: 69

از اين منظر ،أبوخالد با استفاده از واژگان «
» ،نسبت به اصالح و بهبود شرايط و زوالپذيري صهيونيستها و دولتهاي
حاميشان كه به كارشكنيها و همپيماني عليه فلسطين اقدام نمودهاند ،خوشبين است و
با كاربرد اسلوب مقابله «
«
تكرار واژگان «

» و اسلوب تناسب و صنعت آيروني(ريشخند)
» ،به تحقير دشمنان داخلي و خارجي ميپردازد و با
» ،سرنوشت اين جنايتكاران را به سرنوشت خوارج تشبيه

ميكند تا از اين طريق بذر آرامش و شادي «

» را در روح مخاطب خود بكارد:
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[و اما آنها كشته ميشوند و در روزنامههاي سلطنتي اعالم ميكند كه طرح (نقشه اشغال)
شكست خورد .و از نقش پكن در اين نقشه پرده برخواهد داشت و تلآويو و مسكو و واشنگتن
شكست خوردند و جماعت بردگان و مزدوران متالشي ميشود و رهبرشان فرار ميكند ،از او
جستجو ميكنيم .چوبة دار هنوز پابرجاست .نگران نباشيد! او سرنوشت مزدوران خوارجي را
پيدا خواهد كرد .دير يا زود كشته خواهد شد].

نتيجهگيري
خالد أبوخالد متأثر از روانشناسي مثبتگرا سعي دارد تا بطور هدفمند از هيجان مثبت
و معنادار «شادكامي» به عنوان يک احساس خوشايند پايدار براي تحريک و برانگيختن
استفاده كند .وي با استفاده از اين هيجان در كنار اساليب مختلف ادبي (نظير استفهام
تنبيهي ،حسآميزي ،تكرار ،جناس ،نمادپردازي ،استعاره ،رنگپردازي) تالش ميكند تا
انديشه و رفتار جامعة خود را به سمت خودباوري ،شكوفايي توانمنديها ،نوعدوستي،
پايداري و مقابله با هيجانات منفي (همچون اندوه و اضطراب) و رويدادهاي تنشزا سوق
دهد و بر هدفمندي و معناداري و ميزان رضايت از زندگي تأثيرگذارد و در اين راستا از
مؤلفههاي مثبتگرايي مرتبط با شادكامي همچون اميدواري ،خوشبيني و خردمندي بهره
ميگيرد.
أبوخالد در راستاي افزايش شادكامي از مؤلفة مثبت اميدواري به عنوان تفكري
شناختي -انگيزشي در كنار آرايههاي مختلف ادبي (نظير تشبيه ،ندا ،استفهامتنبيهي،
تجسيد ،استعاره ،تأكيد ،تكرار ،آيروني ،نمادپردازي ،تجاهلالعارف ،اضافهتشبيهي ،تناسب،

جناس ،نمادپردازي ،فن ديالوگ و كاربرد افعال مضارع قريبالوقوع) استفاده ميكند تا عالوه
بر افزايش انگيزه و اعتماد به نفس و تالش و عمل مطلوب در راستاي اهداف و هنجارها،
جامعه را از حسّ نااميدي و گذرگاههاي طاقتفرسا به سمت بهزيستي و آيندهاي مملو
از شادي و آرامش رهنمون سازد.
تحقق شادكامي در سرودههاي أبوخالد با استعانت از خردمندي ،به عنوان تركيبي از
ابعاد شناختي ،تأملي و عاطفي صورت پذيرفته بطوريكه ضمن غنيمتشمردن فرصتها
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و نعمات ،شناخت نقاط ضعف و قوت ،كنترل صحيح امور و تسلّط بر محركهاي
نابهنجار به ارائه راهحل خردمندانه و مصلحتانديشانه براي چالشهاي مهم و بحراني
زندگي براساس استدالل عملگرايانه ميپردازد و عالوه بر تأثيرگذاري مثبت بر خود و
ديگران نسبت به حفظ مصالح و حل مشكالت جمعي همت ميگمارد .وي ضمن بهره
گيري از فنون متنوع ادبي (نظير تقابل قياسي ،شخصيتپردازي ،آيروني ،ندا ،تكرار،
استدعا ،مقابله ،آركائيک ،پرسونا ،استعاره ،تناسب ،نمادپردازي و كثرت كاربرد افعال امر)
سعي دارد تا به كمک رويكردهاي عقالني ،عالوه بر تحليل موشكافانه و استداللگرايانه
واقعيتها و چالشهاي پيشرو ،مخاطب را به سمت تعقلگرايي ،تمركز بر قابليتها،
انسجام هويتي ،رهايي از اندوه شكست ،الگوپذيري در جهت رشد شخصيت فردي و
اجتماعي و مسؤوليتپذيري در جهت تعامل مثبت و ساختن آيندهاي شرافتمندانه رهنمون
سازد و موجبات تثبيت شادكامي ابدي فلسطينيان را فراهم آورد.
در سرودههاي ابوخالد شادكامي از طريق اثربخشي بر ميزان خوشبيني در ارتقاي
كيفيت زندگي و تغيير شرايط موجود نقش مؤثري دارد .به عبارت ديگر ،خوشبيني عامل
هوشياري و انگيزهاي قوي در شكست دشمنان و بازپسگيري فلسطين و اعادة هويّت و
حيثيت فلسطينيان تلقي ميشود .شاعر با استعانت از اين هيجان مثبت ،ضمن تغيير
ساختارهاي شناختي و هيجاني بر جهتگيري فكري و نگرش مثبت و خوشبينانة مخاطبان
نسبت به رخدادهاي گذشته و سرنوشت آينده كشور بر ارتقاي كيفيت زندگي و سالمت
رواني جامعه تأثير مستقيم ميگذارد.

پينوشتها
1- Psychological Criticism

 .1خالد أبوخالد ملقب به «

»و«

» به سال 1937م در روستاي

سيلهالظهر فلسطين متولد شد و دوران تحصيل خود را در نابلس ،عمان ،سوريه و
كويت سپري كرد .وي پس از فعاليت در دبيرخانه كل اتحاديه نويسندگان و
روزنامهنگاران فلسطين در سال 1966م به صفوف مقاومت پيوست و مسؤوليتهاي
مهم انقالبي بهويژه در سرزمينهاي شمالي اردن را بر عهده گرفت و در سال  1968به
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عنوان فدائي به انقالب فلسطين و پس از آن به صف نيروهاي چريكي در شمال اردن
ملحق شد
3- Happiness
4- Hopeful
5- Wisdom
6- Optimism
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Abstract
Psychoanalytic criticism, as one of the recent approaches to literary
criticism, is based on the principles of psychology and the discovery of
how the unconscious mind of a poet affects the creation of literary work
and the criticism and analysis of literary texts. It is also a positivist
approach that explores the mental values payoff an author.
Contemporary Palestinian poetry is considered as one of the most
prominent manifestations of humanity in the world literature. Using a
descriptive-analytic method, this study seeks to identify the most
important psychological characteristics of positivism in the anthology
of Khalid Abu Khaled, a prominent contemporary Palestine poet. For
its data, the study draws upon five booklets of poetry including Al-Jadal
fi Muntasaf al-layl, and Shaheran Salasali Ajie, Baisan fi Al-romad,
Asmika Bahran, and Dami nakhil lennakhil. An important finding of
this study is the presence of active elements and the interconnection of
positive emotions in his poems. For example, with a purposeful
application of lexemes such as "Sofa" and the repetition of motivational
words such as "wounds”, “blood” and “fire” as well as verbs that denote
movement and uprising, the poet gives a rise to positive elements such
as happiness, hope, wisdom and goodness. It inspires the audience to
cross the challenges of life and achieve victory. Finally, by giving
meaning and purpose to efforts for a bright future, his works play a
significant role in creating mental health for the individual and the
society and instruct the reader to focus on positive and constructive
elements.
Keywords: Khalid Abu Khaled, Literary critique, Psychological
analysis, Positivism, Palestine.
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