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 استهالل
 

 قال جالل الدين الرومي في كتاب فيه ما فيه:
 (٩٠١" )فيه ما فيه، ص. ُلْطًفا رَ هْ قَ الْ  بُ ل   قَ الشُّْكُر تُ ْريَاٌق ي ُ "

 
 )جالل الدين الرومي(

 
 

 



 

 ه

 

 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث:
 أبي المحبوب مستجب لنا آمين ،إلى من علمني وأرشدني

 ني بالرحمة والمحبة، أمي المحبوبة بديع شفيعةتإلى من ربتني وأرشد
 وإلى أخي الصغير المحبوب شافق الغفاري لنا

 أسرتي إلى جميع
 في مدرسة المعارف نور العلوم إلى جميع مشايخي

 إلى من علمني كلمة الصبر والشكر والجهد
  



 

 و

 

 توطئة
الس     الم على أش     رف ارنبياء المرس     لين لمنان، والص     ال  و اان و حنالحمد الله ال

من تبعهم بإحس  ان إلى يوم الدين. الحمد الله قد تم كتابة على أله وأص  حابه أجمعين و و 
قيم الس        عاد  في "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي: هذا البحث الجامعى تحت العنوان 

ختبار مقدم الس  تيفاء ش  روط اإل .دراس  ة س  يكولوجية إيجابية بالمنمور مارتين س  يليجمان
ة في قس    م اللغة العربية وأدبها كلية العلوم اإلنس    اني النهائي للحص    ول على درجة س    رجانا

الباحث كلمة الش  كر لك   اإلس المية الحكومية ماالنج. قدم جامعة موالنا مالك إبراهيم
 ش  حي يعطى دعمة و مس  اعد  للباحث فى إعاد  هذا البحث الجامعى خص  وص  ا إلى

: 
فضيلة ارستاذ الدكتور الحاج محمد زين الدين، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  -أ

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.
 كلية العلوم اإلنسانية.عميد   ، الماجستير،محمد فيص فضيلة الدكتور  -ب
 ا. قسم اللغة العربية وأدبه، رئيس ، الماجستيرعبد الباسطفضيلة الدكتور  -ج
 مشرف فى كتابة هذا البحث الجامعى.خلي ، الماجستير،  أحمدفضيلة الدكتور  -د
 جميع المدرسين ارعزاء فى قسم اللغة العربية و أدبها. -ه
في هذه الجامعة، وخاصة ث البحهذا جميع ارصدقاء الذين ساعدوني في إجراء  -و

 .واحدافأذكر واحدا  مء وكذلك اآلخرين لباحآ رصدقائي
 م ٩٣٩٩يونيو  ٤تحريرا بماالنج، 

 الباحث
 
 
 

 ختيار لناأي وب ب



 

 ز
 

 مستخلص البحث

قيم الس              ع   اد  في "في   ه م   ا في   ه" لجالل ال   دين الرومي: دراس                ة   (٩٣٩٩)ختيااار  لنااا، أيّوب ب
عربية البحث الجامعي، قس  م اللغة ال س  يكولوجية إيجابية بالمنمور مارتين س  يليجمان.

وأدبها كلية العلوم اإلنس    انية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس    المية الحكومية ماالنج. 
 المشرف: الدكتور أحمد خلي ، الماجستير.

 : السيكولوجية اإليجابية، فيه ما فيه، جالل الدين الرومي، السعاد  الكلمات األساسية

حدث في البش              ر وأهمية المروف ية التي تس              يكولوجطرابات الظهور ظاهر  من االض              
لى أنواع مختلفة ي يحتوي ع" الذفيه ما فيهثم هناك كتاب الصوفية " ية والسعاد  للبشر.س يكولوجال

" ما فيه هفي كتاب "في الس           عاد قيم تهدف هذا البحث إلى تحديد  .لإلنس           ان ربية الروحيةمن الت
 ه"ما في هفي"في كتاب  الس              عاد  ام  التي تؤدي إلى ارتفاع قيملعو لجالل الدين الرومي وش              ر  ا

في  يةاس   س   ار البيانات المص   دراس   تخدم هذا البحث نوع البحث المكتبي.  لجالل الدين الرومي.
 ذا البحثهمص    ادر البيانات اليانوية في و  " لجالل الدين الرومي.ما فيه ههذا البحث هو كتاب "في

طريقة  نمطريقة جمع البيانات هذا البحث  عنوان البحث. ويس    تخدمالمناس    بة ب باحثالكتب والم
هذا  لنتائج فيا طريقة وص      فية ونوعية.هي هذا البحث طريقة تحلي  البيانات في و  .الكتابةالقراء  و 
عر اإليجابية، ( المش          ا٠) ما فيه" وهي هإيجابية في كتاب "في س          يكولوجيةإلى وجود قيم  البحث

 المش   اركة( ٩) والبس   اطة، ش   كروالفقر والتس   امل المتبادل وال )الحماس( العاليمي  الرو  المعنوي 
قة بين الله والعال، مي  العالقة بين البشر و ( العالقات اإليجابية٠)، الدينارمور واالنش غال ب كالورد

( اإلنجاز ٠) ، وأن البش     ر مرتبطون بش     يء أعلى منهم، أي االعتقاد ب( المعنى٨) ،زمالئهم البش     ر
تنقس              م العوام    التي تؤدي إلى ظهور القيم  ي تح  دي  د اره  داف وإيج  اد الج  ان  ب اإلنس               اني.أ

ية التي تشم  ، العوام  الداخلأوالً ، وهي ،فيه" إلى عاملينما  هاإليجابية في كتاب "فيالسيكولوجية 
التي  ، العوام  الخارجيةثانيًاثم  المروف النفس            ية والمواقف تجاه مش            اك  الحيا  ومعنى الحيا .

 تشم  العوام  االجتماعية والعوام  الدينية أو العقائدية.



 

  

 

ABSTRACT 
Lana, Ayyub Bachtiar. 2022. Values of Happiness in "Fihi Ma Fihi" by Jalaluddin Rumi: 

A Study of Positive Psychology from Martin Seligman's Perspective. Thesis. 
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This research is motivated by the emergence of the phenomenon of psychological 

disorders that occur in humans and the importance of psychological conditions and 

happiness for humans. Then there is the book of Sufism "Fihi Ma Fihi" which contains 

various kinds of learning for human spirituality. This study aims to determine the values of 

positive psychology in the book "Fihi Ma Fihi" by Jalaluddin Rumi and explain the factors 

that give rise to the value of positive psychology in the book "Fihi Ma Fihi" by Jalaluddin 

Rumi. This research uses library research method. The primary data source in this research 

is the book "Fihi Ma Fihi" by Jalaluddin Rumi. The secondary data sources in this study 

are books, journals, articles, which are in accordance with the research objectives. The data 

collection technique used in this research is reading and note-taking technique. The data 

analysis technique in this study used descriptive and qualitative techniques. The results of 

this study indicate that there are positive psychological values in the book "Fihi Ma Fihi", 

namely (1) positive emotions, such as high spirits, poverty, mutual forgiveness, gratitude, 

and simplicity, (2) engagement, such as wirid and busying oneself with religious matters, 

(3) positive relationships, such as the relationship between humans and God, and 

relationships between humans. (4) meaning, namely the belief that humans are connected 

to something higher than them, and (5) accomplishment, namely setting goals and finding 

the human side. The factors that give rise to positive psychological values in the book "Fihi 

Ma Fihi" are divided into two factors. First, internal factors which include psychological 

conditions, attitudes towards life problems and the meaning of life. Second, external factors 

which include social factors and religious or belief factors. 
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ABSTRAK 

Lana, Ayyub Bachtiar. 2022. Nilai-Nilai Kebahagiaan dalam “Fihi Ma Fihi” Karya 

Jalaluddin Rumi: Kajian Psikologi Positif Perspektif Martin Seligman. 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Ahmad 

Kholil, M.Fil.I 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena gangguan psikologis 

yang terjadi pada manusia serta pentingnya kondisi psikologis dan kebahagiaan bagi 

manusia. Kemudian adanya kitab tasawuf “Fihi Ma Fihi” yang mengandung berbagai 

macam pembelajaran bagi rohani manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai psikologi positif dalam kitab “Fihi Ma Fihi” karya Jalaluddin Rumi dan menjelaskan 

faktor-faktor yang memunculkan nilai psikologi positif dalam buku “Fihi Ma Fihi” karya 

Jalaluddin Rumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber data 

primer dalam penelitian ini berupa kitab “Fihi Ma Fihi” karya Jalaluddin Rumi. Adapun 

sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik baca dan catat. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai 

psikologi positif dalam kitab “Fihi Ma Fihi”, yakni (1) emosi positif, seperti semangat yang 

tinggi, fakir, saling memaafkan, syukur, dan kesederhanaan, (2) keterlibatan, seperti wirid 

dan menyibukkan diri dengan urusan agama, (3) hubungan positif, seperti hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia, (4) makna, yakni keyakinan 

bahwa manusia terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi darinya, dan (5) pencapaian, 

yakni menetapkan tujuan dan menemukan sisi kemanusiaan. Adapun faktor yang 

memunculkan nilai-nilai psikologi positif dalam kitab “Fihi Ma Fihi” terbagi atas dua 

faktor. Pertama, faktor internal yang meliputi kondisi psikologis, sikap menghadapi 

problema hidup dan kebermaknaan hidup. Kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor 

sosial dan faktor agama atau keyakinan. 
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 لفصل األولا
 مقدمة

 
 خلفية البحث -أ

واحد من العديد من ارعمال الكتاب الذي يحم  العنوان "فيه ما فيه" هو 
فيه "اب يأتي كت. الهائلة لجالل الدين الرومي وهي ممتعة للغاية للقراء  والدراسة

بهدف أن يكون تربيعة روحية لإلنسان حتى يتبعوا ك  ما يريده الله رب " ما فيه
فصالً من المحاضرات التربوية التي تناقش  ٠٠يحتوي هذا الكتاب على . العالمين

يحتوي   .اإلجابات والردود على أسئلة مختلفة في مناسبات وسياقات مختلفة
كتاب "فيه ما فيه" على جوانب تتعلق بالسيكولوجية، مما يجع  هذا الكتاب 

 .ممتًعا للغاية للدراسة
في حيا  اإلنسان، تلعب المروف السيكولوجية دورًا مهًما رنها تحدد نوعية 

ناك العديد ه. السيكولوجية البشرية في أي وقت يمكن أن تتغير المروف. الحيا 
من العوام  التي يمكن أن تؤثر على الحالة السيكولوجية للشخي، بما في ذلك 

شفق قال إن المجتمع الحديث يطارده القلق واإلحباط . العوام  والمروف المرفية
 واالكتئاب وفقدان الحماس للحيا  وغيرها من ارمراض السيكولوجية الجسدية،

ن حتى أ. حيث العبء السيكولوجي مستوطن جدا. خاصة في المدن الكبرى
الناجم  (الفراغ الوجودي)العديد من المجتمعات الحديية تعاني من فراغ الحيا  

 (.٩٠٤، ص. ٩٣٣٠عن الشعور بالحيا  بال معنى )شفق، 
يمكن  .في الحيا ، للصوفية دور مهم في الحفاظ على الصحة النفسية

توفر الصحة ارخالقية حتى يتمكن البشر من الحفاظ على أنفسهم للصوفية أن 
التراث  جزًءا مهًما من تعتبر الصوفيةوبالتالي،  .من ترك احتياجاتهم الروحية



٩ 

 

 

الحيا  اإلسالمية لفتر  طويلة وستستمر في  ياتأثرت في مجر ، وقد اإلسالمي
ناحية أخرى، من و  .(٠، ص. ٩٣٠١)يوسف،  القيام بذلك في المستقب  المنمور

 .يمكن للتجربة الروحية التي يمتلكها الصوفيون أن تكون مطهرًا للرو  لدى البشر
مع رو  طاهر ، يمكن للبشر الحفاظ على الصحة العقلية واكتساب االستقرار 

 (.٠٠، ص. ٩٣٠٠العقلي حتى يمكن الحفاظ على الصحة العقلية )هادي، 
ن أن تساعد اإلنسان في الخروج عن هذا يمكن القول أن الصوفية يمك

يعر ف محمد أمين كردي الصوفية بأنها أدا  للتعرف . تحقيق السعاد  في حياته
 .على خير الرو  وشرها، وتعبئتها بالصفات الحميد  وتطهيرها من صفات الحقير 
يُعرَّف التصوف أيًضا بأنه وسيلة لممارسة التصوف وطلب رضا الله وترك نواهيها 

 (.٩٨٨ ، ص.٩٣٠٩)حافيون، 
 .إن تلبية حاجة اإلنسان للسعاد  يحدد بشك  كبير نوعية الحيا  البشرية

هذا يمكن ب. بدون السعاد ، سيجد البشر صعوبة بالغة في إعطاء معنى لحياتهم
القول أن السعاد  هي أحد الجوانب المهمة في الحيا  التي يريد جميع البشر 

ي الجوانب قييم تتعلق بالحيا  فتوصف السعاد  الشخصية بأنها حالة ت .تحقيقها
باإلضافة إلى  .(٨٠، ص. ٩٣٩٠حسن وسهم وعلوي، ) اإلدراكية والعاطفية

ذلك، يمكن أن توفر السعاد  أيًضا أنواًعا مختلفة من الفوائد للبشر، بما في ذلك 
السعاد  التي يمكن أن تساعد البشر في السعي لتحقيق أهداف في الحيا ، 

ة الصح، وتحسين نوعية الحيا  ويمكن أن تحسن وتحسين رفاهية الحيا 
 (٩٩٩، ص. ٩٣٠٠وتمير،  غروبيرو  السيكولوجية لإلنسان )ماوس

يمكن مالحمة . ال يمكن قياس أهمية السعاد  فقط بالسعاد  الجسدية
ذلك من تعريف السعاد  وفًقا لوكالة اإلحصاء المركزية اإلندونيسية، أي أن السعاد  
هي السالم الداخلي والخارجي والمتعة، والتي تُعرَّف أيًضا على أنها نوع من 
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" عنىحيا  ذات م"و " حيا  جيد "المفهوم في شك  تقييم للحيا  يصف ظروف 
 (.٠، ص. ٩٣٩٠وليستاري،  ادويبايانو  نوغراهاو سوتشيني )

قال أرسطو إن البشر قادرون على تعريف السعاد  بما يتجاوز الملذات 
الجسدية، مع وجود عد  عوام  تحدد ارشخاص بالسعاد  ولديهم ثرو  وفير  

هناك أيًضا بعض ارشخاص الذين يقولون إن . ومنازل كبير  وسيارات فاخر 
ؤاد، ف. )مي ، وتتفاخر، وما إلى ذلكالسعاد  تكون عندما يكون لديك جسد ج

 (.٠٠٠، ص. ٩٣٠٠
ال تشير السعاد  البشرية أيًضا إلى ارشياء المادية أو الخارجية، ولكنها 

هذا يؤكد أنه إذا كانت السعاد  ال . الداخلية تشير إلى ارشياء غير المادية أو
من  شريمكن أن تتحقق إال من خالل امتالك أشياء مادية، فلن يتمكن ك  الب

من ناحية أخرى، إذا كان من الممكن تحقيق السعاد  من . تحقيق هذه السعاد 
خالل السعي وراء ارشياء الروحية أو العاطفية، فسيكون من الممكن لجميع 

لى التفسير يتوافق مع أدا  السعاد  التي تنقسم موضوعًيا إ. البشر تحقيق السعاد 
ارك   ياجات المادية أو الفسيولوجية، مي تلبية االحت: أنواع مختلفة، بما في ذلك

والشرب واإلسكان والمركبات والصحة واالحتياجات الجنسية وما إلى ذلك؛ تلبية 
االحتياجات العاطفية السيكولوجية، مي  الشعور بالسالم والطمأنينة وعدم المعانا  
ع ا من االكتئاب واإلحباط وما إلى ذلك؛ تلبية االحتياجات االجتماعية؛ وإشب

 (.٠٠٠، ص. ٩٣٠٠فؤاد، )الحاجات الروحية 
القول إن اإلنسان الحديث اليوم متقدم ظاهريًا، لكن عقلهم وأخالقهم يمكن 

الصحة العقلية، القيم الروحية هي مجرد مسألة حديث ال معنى له يتجلى . هشة
 ة فيالوتير  السريعة للتغيير في الحيا  التنافسية الحديي. في الحيا  االجتماعية

الوقت الحاضر، ينسى كيير من البشر وجودهم كخدام أمام الله، بسبب كسر 
نتيجة لذلك، يمي  الكيير منهم إلى عدم القدر  على اإلجابة . الجذور الروحية
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على أنواع مختلفة من المشاك  في حياتهم، ثم يقعون في فراغ وحيا  ال معنى 
 (.٠٩٣، ص. ٩٣٣٨لها )صالحين، 

السيكولوجية اإليجابية نفسه إلى فحي المشاعر اإليجابية يهدف ظهور 
تركز الدراسات النفسية اإليجابية على توضيل . لتحسين نوعية حيا  اإلنسان

ا االتجاه أيضً  يهالسيكولوجية اإليجابية . واستنتاج السعاد  الذاتية والرفاهية
جابية ة اإليالسيكولوجي، وذلك رن في عملية اإلرشاد والعالج النفسيارحدث 

ال يقصد  .(٠٨٩، ص. ٩٣٩٠ا )الحدبي وجمعه، قدم طرقًا إيجابية فيهت
(. و الر )السيكولوجية اإليجابية القضاء على المعانا  أو الضعف أو اضطراب 

ويهدف إلى إضافة البصير  وتوفير فهم علمي للتجربة البشرية التي تتعلق بح  
، ص. ٩٣٠٣ارفراد )مانورونج،  مشاك  االضطرابات العاطفية التي يعاني منها

٤٠٠.) 
من مكتب   ة ج   امع   ة موالن   ا م   ال   ك إبراهيم  بن   اء على بح   ث أجراه ب   اح   ث

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس             المية  Ethesesاإلس             المية الحكومية، موقع 
الب احث عد   الع دي د من المراجع ارخرى، ووج دالحكومي ة، المجالت العلمي ة و 

ابية. الس    يكولوجية اإليجكتاب "فيه ما فيه" و   دراس    ات س    ابقة لها عالقة بدراس    ة
 الوصف كالتالي:

البحث الجامعي الذي كتبته دينتا نبيلة مهترس           تاص           وفي في س           نة أوال، 
بالموض          وع "المقامات الص          وفية لجالل الدين الرومي )دراس          ة تحلي   ٩٣٩٠

(". البح  ث الج  امعي لقس              م اللغ  ة العربي  ة المحتوى على الكت  اب "في  ه م  ا في  ه"
وأدبها، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس       المية الحكومية ماالنج. يس       تخدم هذا 
البح  ث طريق  ة البح  ث في المكتب  ات. ونت  ائج ه  ذا البح  ث هي أن فهم مق  ام  ات 
الص        وفية عند جالل الدين الرومي هو س        لوك التص        وف الذي يجب أن يمر به 

إلى الله. بعد ذلك، من خالل النير والش              عر، توجد  اإلنس              ان كخ دم ليذهب
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مراح  الوص           ول إلى المقامات الص           وفية. وهذه المراح  هي التوبة، والص           بر، 
 والزهد، والفقر، والتوك ، والمعرفات، والرضا.

 ٩٣٩٣جامعي مكتوب نيابة عن أنيس          ة بوتري في س          نة البحث الثانيا، 
لجالل الدين  "فيه ما فيه"ماعية في تحت الموض    وع "دراس    ة تحليلية للقيم االجت

الرومي". البح ث الجامعي لقس              م تعليم العلوم االجتماعية، جامعة موالنا مالك 
إبراهيم اإلس       المية الحكومية ماالنج. يس       تخدم هذا البحث نهجا نوعيا مع نوع 
بح  ث دراس               ة اردب. نتج عن ه  ذا البح  ث اكتش               اف القيم االجتم  اعي  ة في 

في  ه" في ش              ك    قيم اجتم  اعي  ة روحي  ة، قيم اجتم  اعي  ة  محتوي  ات كت  اب "في  ه م  ا
س              ائ د ، والقيم االجتماعية التقليدية، كما وجد أن عملية بناء القيم االجتماعية 
في كتاب "فيه ما فيه" تقوم على بناء الش      خص      ية من خالل قص      ي ارص      دقاء 

 والمعلمين وارنبياء مصحوبة بآيات من القرآن وارحاديث ذات الصلة. 
تحت  ٩٣٩٣ه روزا فرانتيكا في س              نة تالبح ث الج امعي الذي كتب ث الي ا،
)بقلم جالل الدين الرومي،  ه"فيه ما في"جوهر اإلنس           ان في كتاب الموض           وع "

م.(". البحث الجامعي لقس     م العقيد  والفلس     فة اإلس     المية،  ٠٩٠٠ – ٠٩٣٠
جامعة ص    لطان ش    ريف قاس    م اإلس    المية الحكومية رياو. يس    تخدم هذا البحث 

ا لجالل ال   دين طري ق   ة البح   ث في المكتب   ات. نتيج   ة ه   ذا البح   ث هو أن   ه وفق   ً
ا على أنه كلية مكونة من  الرومي، فإن جوهر اإلنس    ان ينمر إلى اإلنس    ان أس    اس    ً
عناصر العق  والرو  والرو . ومن ثم، فإن المنمور من خالل عيني القلب والرأس 

ر ك    الطبيع  ة هو ممه  يوح  د الل  ه في االس              م والعم    والجوهر والطبيع  ة، ووجود
 واستعار  لشك  الله سبحانه وتعالى.

تحت  ٩٣٠١علي رض      ى هزني في س      نة  اكتبه  تيال مقالة العلميةالرابعا، 
ين لجالل ال   د "في   ه م   ا في   ه"الموض              وع "تحلي     قيم ال   ذك   اء الروحي في كت   اب 

حلي    طريق  ة ت مق  ال  ةال هس              تخ  دم ه  ذتالرومي". مجل  ة البح  ث والتعليم والتعلم. 
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ي  اكتشاف صلة بين قيم التربية الروحية الوارد  ف مقالةال هج عن هذائالمحتوى. نت
كت  اب "في  ه م  ا في  ه" لجالل ال  دين الرومي والحي  ا  الح  الي  ة، وتحتوي ه  ذه القيم 
على مجموع ة من مواد المح اض              رات والت أمالت، والتعليقات التي تتحدث عن 

بأخالق وعلوم العرفان المجهز  بتفس     يرات  أنواع مختلفة من المش     اك  المحيطة
 القرآن والحديث.
بالموضوع  ٩٣٩٠محمد على في سنة  اكتبه  التي المقالة العلميةخامسا، 

في  ه ""مفهوم التربي  ة ارخالقي  ة من وجه  ة نمر جالل ال  دين الرومي )تحلي    كت  اب 
س     تخدم ت .ةوعالقته بالتربية اإلس     المية(". مجلة الفكر اإلس     المي والتربي "ما فيه
المنهج الوث   ائقي ال   ذي يبح   ث عن بي   ان   ات متغير  على ش              ك      لمق   ال   ةا هه   ذ

هي  مقالةال همالحمات ومخطوطات ونص          وص كتب وما إلى ذلك. ونتائج هذ
قيم التربية ارخالقية في كتاب فيه ما فيه تش     م  الحب والخوف والرجاء والتوك  

ل ض والص      بر والجهاد والص       فواإلخالص والمرقبة والذكر لله واالس      تقامة والتعوي
والتعميم. ثم يمكن أن تنعكس قيم   ة التربي   ة ارخالقي   ة في كت   اب "في   ه م   ا في   ه" 
لجالل الدين الرومي في عملية التربية الروحية عند البشر حتى يتبعوا ما يريده الله 

 رب العالمين.
في فطريان شهرية، مرضيانطا، وحي حن اهتي كتبتال مقالة العلميةالسادسا، 

بعنوان "ثالثية الحب والحكمة  ٩٣٩٠فوترا، و ليس   ما مايليا ويجايانتي في س   نة 
اإلنسانية في كتاب "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي، خلق اردب اإلتنيصوفي". 
Proceeding of 1st Annual Interdiciplinary Conference on Muslim 

Societies (AICOMS). نهجا إتنيص    وفيا. تش    ر  نتائج  مقالةال هتس    تخدم هذ
تجلي  ات ح  ب وحكم  ة جالل ال  دين الرومي في في  ه م  ا في  ه المرتبط  مق  ال  ةال هه  ذ

( العالقات اإلنس    انية مع الله في ص    ور  تواض    ع وتوك  وذكر وص    ال  ٠باليالثية؛ 
ة مع البش  ر، أي ( العالقات اإلنس  اني٩ومن الله إلى الله والعباد  والتوبة والش  كر؛ 
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( تتجلى عالقة اإلنس          ان ٠تمجيد اآلخرين ومس          اعدتهم وتحم  المس          ؤولية؛ 
 بالطبيعة من خالل الحفظ، جمال الكون، واالحتياجات.

 ٩٣٩٠محم   د نوردين في س              ن   ة  اي كتبه   تال مق   ال   ة العلمي   ةالس               ابع   ا، 
بالموض       وع "تحقيق حيا  ذات مغزى: اوجه الس       يكولوجي االيجابي والتص       وف 

الحص   ول على حيا  ذات  يه مقالةال ه. نتيجة هذFICOSISااليجابي". مجلة 
ا اللس              يكولوجي  ة اإليج  ابي  ة يمكن تحقيق  ه من خالل ترك ك    ارن  ا  معنى، وفق  ً

ي، في الوقت نفس    ه، وفًقا للتص    وف اإليجابالفردية وتكريس الذات لإلنس    انية. و 
فإن الحيا  ذات المغزى هي ظهور ارعمال الص         الحة كدالة نبوية للص         وفية في 
 جميع الحيا  االجتماعية والتي تلعب أيضا دورا في ح  المشكالت الدنيوية.

بعنوان  ٩٣٠٤دي ان يودواتي في س              نة  اي كتبته تال مق ال ة العلمي ةالث امن ا، 
. Psycho Ideaنفس اإليجابي في تنمية ش خصية الطالب". مجلة "تنفيذ علم ال
هو تنفيذ جوانب من الس         يكولوجية اإليجابية لتحس         ين  مقالةال هالغرض من هذ

قدرات الطالب في تنمية ش     خص     يتهم. والنتيجة هي أنه من خالل اس     تكش     اف 
وتطوير الجانب اإليجابي للفرد، فإنه س        يقود الش        خي إلى الس        عاد  الحقيقية 

كون ق ادرًا على العم  على النحو ارمي  في حياته، س              واء على المس              توى وي
الش     خص     ي أو أفراد ارس     ر  أو المجتمع أو البلد. س     تكون الحيا  البش     رية ذات 

 مغزى إذا أمكن تطوير الجانب اإليجابي للبشر على أكم  وجه.
بعنوان  ٩٣٠٠محمد تقدير في س          نة  اي كتبهتال مقالة العلميةالتاس          عا، 

ة منمور الس        يكولوجية القرآني"قو  عالج االمتنان في تكوين ش        خص        ية اإلييار: 
 الةمقات االنس       انية. تس       تخدم هذه الالس       يكولوجية اإليجابية". مجلة الدراس       و 

مقاربة س         يكولوجية للكش         ف عن تأثير االمتنان على معنى الحيا . تمهر نتائج 
متنان في نفس      ية القرآن ش      ك  من أش      كال اإلقرار بنعم الله هذه الدراس      ة أن اال
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بالخض     وع والطاعة على ما أمر به. إذن فإن االمتنان في الس     يكولوجية اإليجابية 
 هو رد فع  عاطفي إيجابي استجابة لتلقي هدية واالستفاد  من شخي ما.

ن بعنوا ٩٣٩٠نوفي  اس   تخاري في س   نة  اي كتبهتال مقالة العلميةالعاش   را، 
"منهج معرفي في نمرية البلخي للص         حة النفس         ية: الس         يكولوجية اإليجابية في 

 ة البحث المس   تخدمة فيالعص   ر الذهبي اإلس   المي". مجلة الس   يكولوجية. طريق
هي نوع نوعي يعتم  د على مراجع  ة اردبي  ات واس              تخ  دام المواهر  مق  ال  ةه  ذه ال
لرائعة مش   الل أطروحته افي  مقالةال هة كس   كين للتحلي . وكانت نتيجة هذالتأويلي

ية" في "الس           لببلخي تجس           ير الفروق "اإليجابية" والعبدان وارنفوس، يحاول ال
ا عن أس         لوب العالج المعرفي  مقالةج إكلينيكي عام. تكش         ف هذه النه أيض         ً

باعتباره اكتش اف البلخي ارص لي في العالم اإلس المي، نهج تم تنفيذه قب  وقت 
لحديية. كما أكد البلخي على موقفه النمري من طوي  من والد  الس        يكولوجية ا

 الصحة النفسية بنهج إيجابي كان رائداً في علم النفس الغربي.
توجد أوجه تش   ابه واختالف بين هذه الدراس   ة والدراس   ات العش   ر الس   ابقة 

 أعاله والتي سيتم وصفها على النحو التالي:
على معادلة، وتحديداً ، تم العيور ٠إلى  ٠في الدراسات السابقة المرقمة من  -1

من حيث موضوع الدراسة المستخدم في الدراسة، وهو كتاب "فيه ما فيه" 
موقع االختالفات متنوع تماًما، بدًءا من النمريات . لجالل الدين الرومي

 .وارساليب المستخدمة في البحث
، وجد الباحث أوجه تشابه في ٠٣إلى  ٠بينما في الدراسات السابقة من  -2

في كائن  الفرق. لمستخدمة، وهي النمرية السيكولوجية اإليجابيةالنمرية ا
 .البحث المستخدم

ي كتاب ف عاد إيجاد قيم الس بناءً على الشر  أعاله، يهدف هذا البحث إلى
باإلضافة إلى ذلك، يهدف هذا البحث إلى . "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي
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ل في كتاب "فيه ما فيه" لجال لسعاد ى ظهور قيم اشر  العوام  التي تؤدي إل
 .الدين الرومي

 أسئلة البحث -ب
 كانت صياغة المشكلة في هذا البحث على النحو التالي:

 في كتاب "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي؟ لسعاد قيم اما  -1
ي  ه" في  ه م  ا ففي كت  اب " ع  اد الس              التي تؤدي إلى ارتف  اع قيم  العوام   م  ا  -2

 لجالل الدين الرومي؟
 البحثفوائد    -ج

وتكون في هذا البحث الفوائد التطبيقية. بالنس      بة إليها، يرى الباحث أنها 
 تنقسم إلى ثالثة النواحي، وهي:

: فائد  للباحث نفس   ه هي زياد  الفهم ارص   ل عن القيم الس    عاد  في كتاب أوال
 ةاليجابيا الس              يكولوجية بين ومعرفة االرتباط"في ه م ا في ه" لجالل ال دين الرومي 

 والتصوف.
ية وهو واس  ع ففي فهم ومراجعة كتاب الص  و : فائد  للقارئ هي زياد  المعرفة ثانيا

 ية اإليجابية.سيكولوجللغاية في المناقشة، أحدها من خالل النمرية ال
 ي فهم عناص           ر الس           عاد  فيف : فائد  للمتعلم هي مس           اعد  ومس           اهمةثالثا

 هتاب "فيص    وف، وخاص    ة في كثم تطبيقها في كتاب الت ةاإليجابي الس    يكولوجية
 " لجالل الدين الرومي.هما في

 حدود البحث   -د
تحتوي حدود البحث على أشكال من تركيز البحث لتحديد ما يبحث عنه 

ارد  في كتاب الو  سعاد الوفي هذه الحالة يقصر الباحث بحيه على القيم . الباحث
 .لجالل الدين الرومي" فيه ما فيه"



 

٠٣ 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 السيكولوجية األدبية -أ

 السيكولوجية األدبية التعريف -1
من اللغ   ة اليون   اني   ة الق   ديم   ة، أي ( Psychologyالس              يكولوجي   ة )

Psyche  التي تعني الرو ، وLogos من ه   ذا الفهم، . التي تعني المعرف   ة
هي علم النفس أو الس             لوك البش             ري الس             يكولوجية يمكن تفس             ير أن 

اردبية هي الس           يكولوجية (. يجادل راتنا بأن ٠، ص. ٩٣٠٣)ميندروف، 
نموذج متعدد التخصصات من خالل تحديد أن ارعمال اردبية لها مكانة 

 (.٠٨١، ص. ٩٣٠٩راتنا، )أكير هيمنة 
اردبية هي دراس  ة أدبية متعدد  التخص  ص  ات ُتس  تخدم لوجية الس  يكو 

لقراء  وتفس             ير ارعمال اردبية ومؤلفي ارعمال اردبية وقرائهم من خالل 
وياتمي، )الس            يكولوجية تطبيق المفاهيم والنمريات المختلفة الموجود  في 

ا دراس            ة أدبية تعتبر الس            يكولوجية (. ٠، ص. ٩٣٠٠ اردبية هي أيض            ً
اردبية نش             اطًا للمؤلف في اس             تخدام الذوق واإلبداع والنية في  ارعمال

ية  س    عمله، وكذلك القراء في االس    تجابة لعم  أدبي ال يمكن فص    له عن نف
 (.٠، ص. ٩٣٠٨ووالويا،  أندايانيو ك  منهم )سوبرابتو 

ا نهج تأخذ في االعتبار الجوانب الس              يكولوجي ة  اردبي ة هي أيض              ً
النفس  ية والروحية لإلنس  ان، من خالل مراجعة نفس  ية، يمكن فهم أن وظيفة 
ودور اردب هو تقديم ص       ور  إنس       انية عادلة وحيوية قدر اإلمكان أو على 
ا إلى وص    ف الحيا  البش    رية  ارق  نق  ذلك تهدف ارعمال اردبية أس    اس    ً

 (.٠٠١ – ٠٠٤، ص. ٩٣٠٠نتو، وروهمدي، أستوتي، موجيا)
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واردب، يقدم ويلك ووارن قيوًدا على أن الس             يكولوجية فيما يتعلق ب
في اردب ينقس       م إلى أربع دراس       ات، وهي دراس       ة العملية الس       يكولوجية 

اإلب  داعي   ة لمؤلف ارعم   ال اردبي   ة، ودراس               ة المؤلفين، ودراس               ة قوانين 
دي، ارحم)ودراسة قراء ارعمال اردبية في ارعمال اردبية ، السيكولوجية 

 (.٩٠، ص. ٩٣٠٠
 الدراسات السيكولوجية في األدب -2

في الدراس      ات اردبية على مجال الس      يكولوجية تقتص      ر الدراس      ات 
ا من خالل الس     يكولوجية دراس     ة المقاربات  للمش     اك  الوراثية، ولكن أيض     ً

عرض ارعمال اردبية على أنها عم  مس        تق  من خالل دراس        ة الجوانب 
على  وتأثير ارعمال اردبية. الس   يكولوجيةللمؤلف والجوانب الس   يكولوجية 
لذلك، هناك دراسة حول سيكولوجية المؤلف، وسيكولوجية . نفسية القارئ

، ص. ٩٣٠٠ب  اس              وكي، )اردبي  ة لوجي  ة الس              يكو الق  ارئ كتطور لمفهوم 
٠٩٤.) 

التي الس       يكولوجية س       يكولوجية المؤلف هو أحد مجاالت الدراس       ة 
ركز باإلض   افة إلى ذلك، ت. تناقش الجوانب النفس   ية للمؤلف كنوع وكإنس   ان

للمؤلف على الجانب النفس   ي المرتبط بعملية إنش   اء الس   يكولوجية الدراس   ة 
سيكولوجية القارئ هو دراسة (. أما ٠٣، ص. ٩٣٠٠، وياتمي)عم  أدبي 

اردبي تركز على القراء الذين يواجهون مواقف نفسية مختلفة  لسيكولوجيةال
ية س    يكولوجإن موض    وع الدراس    ة في . عند قراء  ارعمال اردبية وتفس    يرها

، وي  اتمي)الق  ارئ هو الق  ارئ ال  ذي يقرأ ارعم  ال اردبي  ة ويق  دره  ا ويميله  ا 
 (.٠٠، ص. ٩٣٠٠

 السيكولوجية اإليجابية -ب
 معرفة السيكولوجية اإليجابية -1
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اإليجابية هي علم فهم ودراسة ويطور الرفاهية الشخصية  السيكولوجية
/ البش  رية وبعبار  أخرى يس  عى إلى فهم مكونات الحيا  اإليجابية ودراس  تها 
بجدية، مي  المش            اعر اإليجابية والتي يمكن تلخيص            ها في الرض            ا عن 

 ٩٣٠٠الماض ي والس عاد  في الحاض ر وارم  في المستقب )سالمة يونس، 
لتي على تعلم الص   فات اإليجابية ا ةاإليجابيالس   يكولوجية  ركزتو  (.٨٠ص. 

 (.٨ص.  ٩٣٩٠)مصطفى،  تشير إلى الجوانب اإليجابية للسلوك البشري
سيليجمان  نيمن اهتمام مارت ةاإليجابيالسيكولوجية ينبع تاريخ ظهور 

التي كانت في ذلك الوقت تدرس المرض العقلي  الس   يكولوجية بالدراس   ات
قدم م من أن الدراس      ة تيجادل بأنه على الرغ فقط لمد  نص      ف قرن تقريًبا.

جة ونتي ، إال أن البش        ر يريدون تص        حيل نقاط الض        عف هذه.نتائج مهمة
، تبني هذه الدراس          ة أنواًعا مختلفة من الخير والقوى أو أدلة لتحقيق لذلك

 .(٠٩٠ص.  ٩٣٠٤وبسري وعارفة وهمز ، )الباسط  حيا  أفض 
لذي اإلنس      انية، وا متجذر في الس      يكولوجيةاإليجابية  الس      يكولوجية

 ،اإليجابية منذ ظهور الس          يكولوجية. يركز على دراس          ة المعنى والس          عاد 
 ظهرت دراس         ات عن المعنى والس         عاد  بين ش         خص         يات الس         يكولوجية

 ٠١١٤رول مر  في عام ية اإليجاب تم اإلعالن عن الس  يكولوجية. اإليجابية
، ص. ٩٣٠٩ ،توفيق)مارتن س يليجمان وميهالي تش يكسينتميهالي بواس طة 

٤٠.) 
 ارس    ر  في قس    م الس    يكولوجية مارتن س    يليجمان أس    تاذ س    يكولوجية

هو عالم  .اس     مه الحقيقي مارتن إلياس بيتر س     يليجمان. بجامعة بنس     لفانيا
في ألباني، نيويورك. ٠١٨٩، أغس         طس ٠٩أمريكي ولد في  س         يكولوجي

ا معلم ومؤلف   learnedلكتب المس         اعد  الذاتية )س         ليجمان هو أيض         ً

helplessness) . منذ أواخر التس       عينيات، كان س       ليجمان محرًكا رئيس       ًيا
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العجز ريته نم.اإليجابية ش  غوفًا في المجتمع العلمي في مجال الس  يكولوجية
 وجيةوعلماء الس       يكول ةبش       عبية كبير  بين علماء الس       يكولوجي المكتس       ب
ي قس    م ارس    ر  ف بص    رف النمر عن كونه أس    تاًذا للس   يكولوجية. اإلكلينيكية

ا م  دير المركز الج  امعي  الس              يكولوجي  ة بج  امع  ة بنس              لف  اني  ا، فهو أيض               ً
ا لجمعية ٠١١٤اإليجابية ، وفي عام  للس              يكولوجي ة ، تم انتخابه رئيس              ً
 (.٠٠٩، ص. ٩٣٠٠ارمريكية )جوسمياتي،  السيكولوجية

إلى ثالثة مس          تويات، وهي اإليجابية  ينقس          م مجال الس          يكولوجية
مر على المس    توى الذاتي، يتعلق ار. المس    تويات الذاتية والفردية والجماعية

فاؤل وارم  والت بالتجارب الذاتية القيمة، مي  الرفاهية والرض             ا للماض             ي
علق ارمر تعلى المستوى الفردي، ي. والسعاد  في الوقت الحاضر للمستقب 

بالعواطف أو الس      مات اإليجابية، مي  الحب والش      جاعة ومهارات التعام  
مع اآلخرين والحس       اس       ية الجمالية والميابر  والتس       امل وارص       الة والتفكير 

 يدور مجال الس              يكولوجية. المتق دم والروح اني ة والموهب ة الع الية والحكمة
ة س   ات االجتماعيعلى مس   توى المجموعة حول الفض   ائ  والمؤس   اإليجابية 

التي تدفع ارفراد نحو مواطنة أفض       ومس     ؤولية ومجاملة واعتدال وتس     امل 
 (.٩٤٣، ص. ٩٣٠٨تشيكسينتميهالي، وأخالقيات عم  )

 بدالً من محاولة إص      ال  ما ينكس      ر بداخلنا، تحاول الس      يكولوجية
الذي ابتكره مارتن س              يليجمان بناء حياتنا على ما هو أفض                اإليج ابية 
فاهية القو  التي بداخلنا لتحقيق الر اإليجابية  حدد الس           يكولوجية. تبداخلنا

ا حي  ا  س              عي  د  . والس              ع  اد  ليس فقط خ  الي  ة من المرض، ولكن أيض              ً
 (.٨١، ص. ٩٣٣٠سيليجمان، )

 اإليجابية من السيكولوجية الغرض -2
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موجود كعلم يمكن تطبيق قيم  ه في الحي  ا  اإليج  ابي  ة  الس              يكولوجي  ة
الغرض من . الش              عور بالس              عاد  أو حتى الرخاءاليومي ة من أج   تحقيق 

رات هو تطوير رفاهية اإلنسان عن طريق تحفيز التغيياإليجابية  السيكولوجية
في النفس البش    رية عن طريق تص    حيل أس    وأ ارش    ياء في حيا  اإلنس    ان من 

 (. ٠، ص. ٩٣٣٩أج  بناء أفض  جود  في الحيا  ٍ)سيندير ولوبيس، 
 لس  يكولوجيةاو  ةالتقليدي الس  يكولوجيةبين يتمي  االختالف ارس  اس  ي 

ز لي  ة ل  دى البش              ر حي  ث يركفي أن  ه يت  دخ    لعالج ارمراض العق ةاإليج  ابي  
ز ري  ة الي  ابت  ة بينم  ا يركعلى المش              كالت البش               ةالتقلي  دي   الس              يكولوجي  ة
لك من يمكن فهم ذ. أكير على نقاط القو  البش   رية ةاإليجابي الس   يكولوجية

لية الفعا الس             يكولوجية اإليجابية تنش             يطمن  خالل توض             يل أن الغرض
ا هالوظيفية وص            حة اإلنس            ان بش            ك  عام، بدالً من التركيز على العالج

 .(٠٠١، ص. ٩٣٩٣)الساعدي، 
  على نقاط القو  والفض       ائاإليجابية  تركز دراس       ة علم الس       يكولوجية

التي يمكن أن تجع  ش خًصا أو مجموعة من الناس ناجحين في الحيا  أو 
أه داف في الحيا ، حتى يتمكن من تحقيق الس              عاد  أو االزدهار تحقيق 

 ةاإليجابي الس        يكولوجيةلعب ت (.٠٠، ص. ٩٣٠٤في حياته )س        رمادي، 
دورًا مهًما في تحسين اإلدراك المعرفي والسلوك البشري، والذي يهدف إلى 

ص.  ٩٣٩٣اإليج  ابي )كف  ان،  زي  اد  المش              اعر وارفك  ار والس              لوكي  ات
٠٤٠). 

ق ب  الس              ع  اد ، هن  اك ع  د  آراء مختلف  ة فيم  ا يتعلق بتعريف فيم  ا يتعل
إن لذلك ف. الس   عاد  بس   بب التص   ورات المختلفة لك  إنس   ان عن الس   عاد 

تمي  الس         عاد  إلى أن تكون . تعريف الس         عاد  لم يص           إلى نقطة نهائية
هذا رن الس         عاد  ترتبط ارتباطًا وثيًقا بنفس         ية . مجرد  وال يمكن لمس        ها
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الس    عاد  هي مفهوم  (.٠٣٠، ص. ٩٣٠٠)فوتوه وفريد، الش    خي المعني 
 يغطي الطريق ة التي يقيس به ا الش              خي "نوعي ة" مختلف جوان ب حي اته.

نجاز ا ، والش  عور باإلويتض  من ردود الفع  العاطفية على ارحداث في الحي
 ٩٣٩٠)الخالدي،  ، والرض      ا عن العم في الحيا ، والعالقات الش      خص      ية

في معرفة الديان، وترك ما نهى عنه من الكفر سعاد  اإلنسان  (.٠٩٠ص. 
والفسوق والعصيان، وطاعة الرحمن بفع  ما أمر به في السر واإلعالن، مما 

 (.٠٩، ص. ٩٣٣٠يتعلق بالقلوب واربدان )عز الدين، 
كما أوض        حنا س        ابًقا، هناك العديد من اآلراء التي تمهر فيما يتعلق 

ف الس    يار  الس    عاد  بأنها حالة س    يكولوجية إيجابية، تُعر   . بتعريف الس    عاد 
تتميز بالرض          ا عن الماض          ي، ومس          تويات عالية من المش          اعر اإليجابية، 

(. ٠٠٠، ص. ٩٣٠٠وانخفاض مس تويات المش اعر الس لبية )جوس مياتي، 
يقول رش           دي في كتابه أن الس           عاد  هي عدد من المش           اعر التي يمكن 

ر اللذ  والس  الم والطمأنينة )رش  دي، الش  عور بها، تلك المش  اعر هي مش  اع
(. يعر ف مارتن س         يليجمان الس         عاد  على أنها ش         عور ٠٣، ص. ٩٣٣٠

 رنه من. إيجابي أو نش      اط إيجابي ال يحتوي على مش      اعر على اإلطالق
المهم معرفة أن الس  عاد  تش  ير أحيانًا إلى المش  اعر وأحيانًا ال توجد مش  اعر 

مفكر مس     لم معاص      ر (. ٠٨١، ص. ٩٣٣٠س     يليجمان ، )على اإلطالق 
فعلها  ب للحقيقة التي يتميرى أن السعاد  هي خفة القل" عيد القرني"اسمه 

لمبادئ التي توجه الحيا  ، والس       عاد  إحس       اس بالرحابة بس       بب اوعاش       ها
، ٩٣٣٨القرني، )، وأن السعاد  قلب هادئ رن من خير ما حوله وتوجهها
 (.٠٠ص. 

ا وجهات نمره الخاص  ةمفهوم الس  عاد ، لإلس  في  كما ذكر . الم أيض  ً
اإلمام أبو حامد الغزالي أن مفهوم الس  عاد  في اإلس   الم يش  ير إلى مص   طلل 
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 .الس  عاد ، والتي لها عالقة ببعدين للوجود، والبعدان هما عالم اليوم واآلخر 
يجادل بأن الس       عاد  هي حالة الرو  التي تتمتع بالس       الم والهدوء دون أي 

 (.٤٠، ص. ٩٣٠١ي، تقصير )الرئيس
الس      عاد  في اإلس      الم ال تش      ير إلى ارش      ياء الحس      ية، كما أوض      ل 
الكندي أن السعاد  ليست تحقيق الرغبات الحسية، ب  يتم الحصول عليها 
من خالل بلوغ الرغب    ات والرغب    ات العقالني    ة في الت    أم      والتمييز ومعرف    ة 

في ش            ك  جوهره. بهذا يمكن القول أن الس            عاد  الحقيقية للبش            ر هي 
ملذات إلهية وروحية. حتى وفًقا البن مسكاوية، فإن ذرو  السعاد  الحقيقية 

، )خلي  ههي عندما تطور البشر من معرفة مجود  )عالم كبير( إلى معرفة الل
 (.٩٣٠-٠١٤، ص. ٩٣٠٨

من منمور القرآن والحديث، هناك س      بعة عش      ر مؤش      را تكون بميابة 
ي الدين، ، والتفاقة فاإليمان والتقوى ق الس   عاد ، منهامبادئ توجيهية لتحقي

والعم  الص    الل، والش    كر، والص    بر، وتنقية الرو ، وارمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، طلب مرض       ا  الله، ذكر الله، احص         على عطية / نعمة الله، 
وتحس     ين الذات، والقدو  الحس     نة، طلب الحماية من الله، واالس     تس     الم، 

هذه المؤش      رات مأخوذ  من . ارفعال وارقوالحراس      ة  ونبذ الش      ر بالخير،
القرآن والحديث، والتي تش ير إلى ضوابط الدين اإلسالمي )صوفيا وساري، 

 (.١٠، ص. ٩٣٠٤
كما أوض      حنا س      ابًقا، يوجد في القرآن مؤش      رات مختلفة للس      عاد ، 

وهناك عد  آيات توض   ل أن الله قد وعد . أحدها القيام بارعمال الص   الحة
في هذه الحالة . في ال دني ا واآلخر  لمن آمن وعم   الخيربحي ا  س              عي د  

ميم، ح)تص         بل الحيا  الس          عيد  في الدنيا بداية لحيا  أس          عد في اآلخر  
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 ١٠ومن اآليات التي تش    ر  هذا س    ور  النح  اآلية (. ٠٠٤، ص. ٩٣٠٠
 :على النحو التالي

فَ َلُنْحي يَ نَّ     ُه َحيَ     اً  طَي  بَ     ًة َأْو أُنْ يَ     ى َوُه     َو ُم     ْؤم ٌن  ذََك     رٍ َم     ْن َعم      َ  َص     ال ًحا م      ْن 
 (١٠َولََنْجز يَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم ب َأْحَسن  َما َكُنوا يَ ْعَمُلْوَن )

 اإليجابية لمارتن سيليجمان السعادة في السيكولوجية عناصر -3
على عناص    ر الذي يمكن أن تس    اعد  اإليجابية تحتوي الس    يكولوجية

ة الس    عاد  ترتبط نمري. في حياتهالش   خي على تحقيق الس   عاد  أو الرفاهية 
( رن الس     عاد  تتحكم monismارص     يلة ارتباطًا وثيًقا بالوحد  اررس     طية )

ارحادية هي مدرسة تجادل بأن العنصر . فيها أو تحددها الرضا عن الحيا 
، ٩٣٠١)س    ومانتو،  الرئيس    ي لك  ما هو موجود هو عنص    ر واحد أو مفرد

ن أن تدعمنا وتقودنا بعيًدا عن هذه للرفاهية عد  عناص          ر يمك(. ٠٠ص. 
هذه النمرية أساًسا هي نمرية االختيار غير القسري، . (monismالوحدوية )

هم اره الناس بحرية لمص     لحتوتتألف العناص     ر الخمس     ة للرفاهية مما س     يخت
لخصائي اليالث ، ويجب أن يكون لك  عنصر من هذه العناصر االخاصة

 (:٩٣٠٠ ،التالية )سيليجمان
 اهمة في الرفاه.المس -1
ة ، وليس فقط لمت ابعالن اس يت ابعونه ا من أج   مص              لحتهم كيير من -2

 عناصر أخرى.
 معرفة وقياس بشك  مستق  عن العناصر ارخرى. -3

مارتن س   يليجمان له رأي في نمرية الرفاهية التي يقس   مها إلى خمس   ة 
عناص        ر أو عناص        ر، ولك  عنص        ر من هذه العناص        ر الخص        ائي اليالثة 

 Positiveاإليجابية ) المش         اعرالعناص         ر الخمس         ة هي . أعالهالمذكور  

Emotion( والمش    اركة ،)Engagement( والعالقة اإليجابية ،)Positive 
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Relationship( والمعنى ،)Meaning( واإلنجاز ،)Accomplishment) .
)مورغان وس       يممونس،  PERMAيُعرف مفهوم س       يليجمان باس       م فرما أو 

 :شر  العناصر الخمسة على النحو التالي سيتم(. ٨ – ٠، ص. ٩٣٩٠
 (Positive Emotionاإليجابية ) المشاعر -1

اإليجابية هي العنص  ر ارول الذي له في مجمله أوثق  المش  اعر
إن معنى المش   اعر اإليجابية ليس مجرد فع  . عالقة بمفهوم الس   عاد 

االبتس              ام ك  يوم، بغض النمر عن ش              عوره، ب  يعتمد على إيجاد 
على البق اء طيًبا ومتفائاًل في التعام  مع المروف التي تمر بها الق در  

إن دور المشاعر اإليجابية هو أكير من  .الحيا  بطريقة إيجابية وبناء 
، رن المش      اعر اإليجابية لها مجرد حيا  تس      ير في الطريق الص      حيل

وظائف عديد  في مس      اعد  اإلنس      ان على تحقيق نتائج إيجابية في 
 .(٠٩٠ص. ، ٩٣٠١وفيص ،  العاني) حياته
في قلب مناقش  ة المش  اعر اإليجابية، يكمن مفهوم القبول أو و  

الص       دق، من خالل قبول حقيقة أن ش       يًئا س       يًئا ربما حدث لنا في 
لذلك من خالل تجهيز . الماض  ي، أو يحدث لنا في الوقت الحاض  ر

أنفس    نا بالقدر  على أن نكون متفائلين ومتحيزين وبناء  عند المض    ي 
ًما في ك  ما لدينا، س      واء اآلن أو في المس      تقب  )هي  وتوغيذير، قد

 (.٠، ص. ٩٣٩٣
 (Engagementالمشاركة ) -2

هو المش       اركة، والتي تش       ير إلى  PERMAالعنص       ر الياني في 
ا يُقص         د . ش         يء يمكن أن يجع  الش         خي مس         تغرقًا أو منغمس         ً
عندما نقوم . بالمش        اركة هنا المش        اركة الكاملة في نش        اط مفض         

بنش  اط نحبه، فإن أجس  امنا مليئة باإلندورفين والهرمونات التي يمكن 
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أن تزيد من إحس          اس           نا بالرفاهية وتخلق نوًعا من تدفق الغمر الذي 
في الواقع، يجب أن يكون ك  ش       خي . يمتص       نا في هذا النش       اط

أو . "عالمه الخاص"تقريًبا قد ضاع أو فقد في نشاط ما أو عاش في 
)هي   "لوقت بس   رعة عندما تس   تمتع بوقتكس   يمض   ي ا"س   معنا عبار  
(. المش  اعر اإليجابية والمش  اركة عنص  ران ٠، ص. ٩٣٩٣وتوغيذير، 

من عناص ر الرفاهية التي ال يمكن قياسها إال بشك  شخصي، وذلك 
رن هذين العنص         رين يرتبطان بمش         اعر تختلف من ش         خي آلخر 

 (.٩٣٠٠سيليجمان، )
 (Positive Relationshipالعالقة اإليجابية ) -3

بش       ر نحن ك. العنص       ر اليالث للرفاهية هو وجود عالقة إيجابية
 .نش  عر بمش  اعر الحميمية والتواص    الجس  دي والعاطفي مع اآلخرين
باإلض    افة إلى ذلك، في الحيا  المعيش    ية، يحتاج الش    خي بالتأكيد 
إلى أش              خ اص آخرين لتحس              ين رف اهيته والتي يمكن تحقيقها من 
خالل بناء عالقات قوية، س       واء مع العائلة أو ارقارب أو ارص       دقاء 

 (.٠٩١، ص. ٩٣٠٠، أفندي)أو الجيران أو أشخاص آخرين 
اآلخرين مهمة جًدا في تعد جود  العالقات التي نش          كلها مع 

من  .مس              اع دتن ا على عيش حي ا  مليئ ة ب الط اق ة اإليج ابي ة والرف اهي ة
المهم جًدا بالنس              بة لنا أن نبحث عن العالقات التي تبنينا بداًل من 
تدميرنا، مما يض         من أن العالقات التي نتمتع بها مع اآلخرين يمكن 

، ص. ٩٣٩٣أن تض              يف فعلي  ًا إلى جود  حي  اتن  ا )هي    وتوغي  ذير، 
٤.) 

في المنمور اإلس      المي، هناك مبادئ االنس      جام والرفاهية التي 
حب    من الل  ه .أم  ا يتم دعمه  ا، وهي حب    من الل  ه و حب    من الن  اس
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هو العالقة بين البش   ر أو الخدم والله س   بحانه وتعالى، بينما حب  من 
، ٩٣٩٣الناس هو العالقة بين البشر )غونادي، فرايودي، وكورنياوان، 

 .(١٠ص. 
 (Meaningوالمعنى ) -4

للحيا  يمكننا القيام به من خالل اليقين والش              عور بأن جميع 
أفعالنا جدير  وقيمة، وأننا نش      ارك في ش      يء أكبر من مجرد أنفس      نا 

ك  ش خي لديه فهم مختلف  (.٠٣، ص. ٩٣٩٣)هي  وتوغيذير، 
لمعنى الحي  ا  عن اآلخر. وم  ا يهم ليس المعنى الع  ام للحي  ا  ، ولكن 

، ص. ٩٣٩٠)ي   اس              مين،  المح   دد للحي   ا  في وق   ت معينالمعنى 
يش              ير المعنى في الحي  ا  إلى االعتق  اد ب  أن حي  ا  المرء ذات  .(٠٠

من خالل تكريس الحيا  رش   ياء أوس   ع . مغزى ومتص   لة بش   يء أعلى
أفندي )لها تأثير على اآلخرين، س  تكون الحيا  أفض    وأكير وض  وًحا 

  (.٠، ص. ٩٣٠٠وسوباندريو، 
 (Accomplishmentواإلنجاز ) -5

عن  دم  ا ينجل اإلنس               ان في تحقيق ه  دف في الحي  ا ، تكون 
من . هناك مش   اعر من الس   رور والفر  واإلنجاز كمكافأ  على جهوده

خالل تحديد هدف في الحيا  وتحقيقه، س              يكون المرء قادرًا على 
زياد  الش  عور بالفعالية والرفاهية التي يمكن أن تحفز وتوجه المرء إلى 

ومع ذلك، من . الحيا  اإلض         افية والش         عور بالمض         ي قدًماأهداف 
المهم جًدا أن نتذكر أن ارهداف التي وضعناها رنفسنا أو ارهداف 
التي نش              جع اآلخرين على تحقيقه  ا يج  ب أن تكون واقعي  ة وق  ابل  ة 

 (.٠٠، ص. ٩٣٩٣للتحقيق )هي  وتوغيذير، 
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يمكننا  في حياتنا اليومية، PERMAمن خالل تطبيق عناص  ر نموذج 
ص الذين ندعمهم في ، ومع عالقات ارش              خاأن نكم  أنفس              نا بفاعلية

والتي يمكنن  ا من خالله  ا بن  اء أس               اس أقوى يمكن أن  مختلف الجوان  ب
م والخبرات التي تمأله حياتنا وحيا  اآلخرين وارنش   طة وارماكن. يس   اعدنا

 (.٠٠، ص. ٩٣٩٣بأكير الطرق إيجابية ممكنة )هي  وتوغيذير، 
 الصوفيةالسيكولوجية و   -ج

إذا ناقش المؤلف مس    بًقا الس    يكولوجية، في هذا الفص      الفرعي، س    يناقش 
إن عند النمر إليها من حيث اللغة، ف. المؤلف الص        وفية وعالقتها بالس        يكولوجية

مما " وفتص     -يتص    وف  -تص    وف "يأتي من اللغة العربية " الص    وفية"مص    طلل 
مش   عرًا، أي أن يص   بل ص    وفًيا أو مش   ابًها له بخص   ائي لباس    ه ( أن يص   بل)يعني 

، على الرغم من أنه في الممارس        ة العملية ال (الص        وفية)المص        نوع من الص        وف 
  توجد آراء مختلفة بخص      وص أص      . يرتدي جميع الص      وفيين المالبس الص      وفية

وهناك رأي مفاده أن تس  مية الص  وفيين ترجع إلى طهار  القلب . مص  طلل الص  وفية
طهار  أفعال الص           وفيين، وهناك رأي بأن تس           مية الص           وفيين مأخوذ  من لفظ و 

"، رنهم في المقدمة، ص       ف أمام الله، وهناك أيض       ا رأي أخذ تس       مية  "الص       ف 
الص     وفيين من مص     طلل أص     حاب الص     ف ة، وهم أص     حاب النبي الذين عاش     وا في 

ى العباد  لحجر  أو رواق المس      جد حيث تركوا الدنيا وبيوتهم مع بهدف التركيز ع
 (.٠، ص. ٩٣٠٠واالقتراب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم )بدر الدين، 

من حي    ث المص              طلح    ات، ف    إن بعض العلم    اء ل    ديهم فهمهم الخ    اص 
يعر ف الجرجاني الصوفية بأنها علم القلب الذي يبحث في حالة الرو  . للتص وف

. الم أعالهتص    ال بالعوالعق  وينقي القلب وينقي القلب واالنفص   ال ويؤدي إلى اال
كما أعطى اإلمام أبو حميد الغزالي فهماً للص              وفية باعتبارها بص              مة للرو  في 
العب  اد ، وربط القل  ب ب  الل  ه، وتطهير القل  ب من ارعم  ال الوحش              ي  ة والمف  ارق  ات 
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ارخالقية الطبيعية وكبل الش   هو  وتحس   ين الجود  الروحية والتمس   ك بمعرفة الحق 
 (.٠١٠، ص. ٩٣٠١بلقي ، )ريعة واتباع النبي محمد في ش

على الرغم من أن لك  ش              خص              ية ص              وفية وجهات نمر مختلفة حول 
الص  وفية، يمكننا أن نس  تنتج أن هذه اآلراء هي نفس  ها في ارس  اس، وأن الص  وفية 
هي محاولة لتدريب الرو  بأنشطة مختلفة يمكن أن تحرر نفسها من تأثير الحيا  

ون ، حفي)نبي      وقري    ب من رب الع    المين . ال    دنيوي    ة، بحي    ث تنعكس ارخالق
 (.٩٨٠، ص. ٩٣٠٩

التص وف والسيكولوجية لهما عالقة وثيقة إلى حد ما رن هناك أوجه تشابه 
ويدل على ذلك وجود س    يكولوجية . في موض    وع الدراس    ة، وهي نفس    ية اإلنس    ان

الدين التي تعد من تطورات الدراس             ات الس             يكولوجية، حيث يناقش هذا العلم 
البش             ري فيما يتعلق بتأثير المعتقدات على الدين الذي يلتزمون به في الس             لوك 

عندما  .في هذه الحالة، للدين تأثير مهم على الرو . دراس     ة الدراس     ات التجريبية
يكون لدى شخي ما سلوك حيا  ديني جيد، فمن المحتم  جًدا أن يكون لهذا 

ؤثر نفسية ية أخرى، تمن ناح. الشخي روحانية عالية، وهذا نتيجة لتطبيق تصوفه
ا بش    ك  كبير على حياته الروحية وس    لوكه في حياته هذا يتض    ل ب. الش    خي أيض    ً

، ٩٣٠٠تماًما أن هناك ارتباط وثيق بين الص وفية وسيكولوجية الدين )بدر الدين، 
 (.٩١ – ٩٤ص. 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث -1

احث وذلك رن الب. الباحث نوع البحث المكتبيفي هذا البحث، استخدم 
 ثالبح. يأخذ المزيد من المراجع من مختلف الكتب والمجالت والمراجع ارخرى

ة، وقراء  المكتبهو سلسلة من ارنشطة المتعلقة بأساليب جمع بيانات  يكتبالم
 (.٠، ص. ٩٣٣٠ومعالجة المواد البحيية )زيد،  الكتابةو 

 مصادر البيانات -2
البيانات هي المصادر التي يحص  فيها الباحث على بيانات أو مصادر 

معلومات معترف بها على أنها صحيحة وتصبل أساس التحلي  الذي يحتاجه 
(. تنقسم مصادر ٠٩٠، ص. ٩٣٣٠الباحث في إجراء البحث )نور أستوتي، 

در ومص ساسيةمين، وهما مصدر البيانات ارالبيانات في هذا البحث إلى قس
 :ت اليانوية، والتي سيتم شرحها على النحو التاليالبيانا

 يةساسمصدر البيانات األ -أ
ية في هذا البحث هو كتاب "فيه ما فيه" ساسالبيانات ار درالمص

صفحة ونشرته دار الفكر بلبنان  ٠٠٠لجالل الدين الرومي والذي تألف من 
 Flourish: A Visionary New“وكتاب بعنوان  ٩٣٣٠عام 

Understanding of Happiness and Well-being”  لمارتن سيليجمان
مصادر البيانات . أما ٩٣٠٠(، نيويورك عام Free Pressنشرته فري برس )

 التي يتم أخذ بياناتها من قب  الباحث مباشر  هي مصادر البيانات ارساسية
 (.٠٠، ص. ٩٣٠٩)سيسوانتو، 

 مصادر البيانات الثانوية -ب
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أخذ الباحث واستخدم مراجع من كتب ومجالت  في هذا البحث،
 .ومصادر أخرى يمكن أن تسه  على الباحث مراجعة موضوع هذا البحث

أصالة "من بين مصادر البيانات اليانوية التي استخدمها الباحث كتاب بعنوان 
رجمته مارتن سيليجمان وت" لالسعاد ، خلق السعاد  بالسيكولوجية اإليجابية

أليف من ت السيكولوجية اإليجابية""ن، ثم كتاب بعنوانإيفا يوليا نوكما
السيكولوجية اإليجابية، مقاربات علمية "السنيدي سرمادي، كتاب بعنوان 

كتبه إيمان ستيادي عارف، والعديد من مصادر البيانات اليانوية   إلى السعاد "
 نأما المقصود بمصادر البيانات اليانوية فهي البيانات المأخوذ  م. ارخرى

 (.٤٤، ص. ٠١١٠مواد المكتبة كمكم  للبيانات السابقة )سوباغيو، 
 جمع البيانات طريقة -3

طريقة و هي طريقة القراء   لباحثطريقة جمع البيانات المستخدمة من قب  ا
 :تم شرحها على النحو التاليالكتابة والتي 

 القراءة طريقة -أ
طريقة القراء  هي إحدى عمليات جمع البيانات التي يجب على 

(. ٩٠٠، ص. ٩٣٠٠محمد، )الباحث االنتباه إليها في البحث العلمي 
 :وكانت طريقة القراء  الشاملة التي استخدمها الباحث كالتالي

در موصوف بأنه مصلجالل الدين الرومي ال "فيه ما فيه"قراء  كتاب  -1
 .ساسيالبيانات ار

 .لجالل الدين الرومي" فيه ما فيه"فهم ك  فص  من فصول كتاب  -2
 .ضع عالمة على المقال أو القسم المتعلق بأهداف البحث -3

 الكتابة طريقة -ب
ة تستخدم طريقة الكتابة لتسجي  البيانات التي تم العيور عليها بعد عملي

بعد القيام بطريقة القراء  وهي عملية جمع البيانات، حيث يتعين على . القراء 
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(. طريقات ٩٠٠، ص. ٩٣٠٠الباحث كتابة البيانات وتصنيفها )محمد، 
 تسجي  البيانات هي كما يلي:

على الفصول أو ارقسام التي تم وضع عالمة عليها للتطوير  الكتابةقم  -1
ي مارتن س     يليجمان ف الحقا وقم بإنتاج بحث كام  باس     تخدام نمرية

 السيكولوجية اإليجابية.
إعاد  قراء  نتائج البيانات التي تم تمييزها ثم إعاد  تأكيدها باستخدام  -2

النمرية الس        يكولوجية اإليجابية لمارتن س        يليجمان المس        تخدمة في 
 البحث.

 تحليل البياناتطريقة  -4
ة جطريقة تحلي  البيانات هي طريقة الذي يستخدمها الباحث في معال

البيانات وتحويلها إلى معلومات مطلوبة في تحلي  البيانات بحيث يسه  فهمها 
تعتمد طريقة تحلي  البيانات التي يستخدمها الباحث على (. ٩٣٣٨صبور، )

 :يطريقتين بحييتين هما الطريقة الوصفية والنوعية والتي سيتم شرحها على النحو التال
 النوعية طريقة -1

هي عملية بحث تنتج من البيانات الوص              فية الطريق ة البحث النوعي 
بكلمات مكتوبة تهدف إلى اكتس     اب المعرفة والفهم )بص     روي وس     واندي، 

 (.٩٠، ص. ٩٣٣٤
 الوصفية طريقة -2

إن الطريقة البحث الوص             في هي الطريقة تحليلية تركز على معلومات  
ك    افي    ة ودقيق    ة حول ظ    اهر  أو موض              وع معين أو فتر  أو وق    ت معروف 

نتائج علمية يتم تفس      يرها بعد ذلك بش      ك  موض      وعي بما للحص      ول على 
 (.٠٤٠، ص. ٩٣٣٨وحيد ، )يتماشى مع أهداف البحث 

 عند إجراء التحلي ، قام الباحث باإلجراءات التالية:
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والتي  روميلجالل الدين ال فيه ما فيه""انتقاء وفرز البيانات الوارد  في كتاب  -1
 .السعاد  تضمنت قيم

ية اإليجابية السيكولوجيصف المعطيات التي تم اختيارها سابقاً في شك  قيم  -2
 .لجالل الدين الرومي" فيه ما فيه"في كتاب 

الل الدين لج" فيه ما فيه"في كتاب  عاد السشر  عوام  أو أسباب ظهور قيم  -3
 .الرومي

 استخدام نمريةب" فيه ما فيه"في كتاب  القيم السعاد يصف نتائج البحث عن  -4
 السيكولوجية اإليجابية.مارتن سيليجمان في 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
في هذا البحث، يختار الباحث كتاب "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي كموضوع 
البحث. وفي هذا البحث، أن يبحث الباحث عن قيم الس            عاد  في كتاب "فيه ما فيه" 

تف  اع التي تؤدي إلى ار لجالل ال  دين الرومي. وب  الت  الي، أن يبح  ث الب  اح  ث عن العوام     
 .جالل الدين الروميلفيه ما فيه" في كتاب " عاد السقيم 

 في كتاب "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي السعادةقيم  -أ
يتم  اد الس             عرومي، هناك قيم في كتاب "فيه ما فيه" لموالنا جالل الدين ال

نقلها بش         ك  غير مباش         ر من خالل عد  فص         ول. يتم أخذ هذه القيم بناًء على 
العناص      ر الخمس      ة للرفاهية أو الس      عاد  التي اقترحها مارتن س      يليجمان. س      يقدم 

 الباحث البيانات على النحو التالي:
 (Positive Emotionالمشاعر اإليجابية ) -1

عاد  في ص  ر الس  في كتاب "فيه ما فيه" عد  فص  ول تحتوي على عنا
ش       ك  مش        اعر إيجابية. تش       م  هذه المش        اعر اإليجابية الرو  المعنوية 
العالية، والفقر، والتس            امل المتبادل، واالمتنان، والبس            اطة. ش            ر  هذه 

 المشاعر اإليجابية كالتالي:
 )الحماس( الروح المعنوي العالي -أ

بش          ك  عام، الحماس هو ش          عور قوي وعاطفي في تحقيق 
هو عاطفة أو ش   عور مفيد جدا للبش   ر. رنه عندما  ارهداف. الرو 

يكون لديك ش       عور بالحماس، س       يجد الش       خي أنه من الس       ه  
طبعا الش              عور بالحماس في هذا  الحص              ول على م ا يطمل إليه.

 من ن    احي    ةو  النق    اش هو الرو  بطريق    ة ايج    ابي    ة تؤدي الى الخير.
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يكن لدى الش    خي ش    غف في حياته، س    يمي  ذلك أخرى، إذا لم 
الش خي إلى الصمت وعدم إحراز تقدم في أي جانب من جوانب 

في كت   اب "في   ه م   ا في   ه"، ألمل جالل ال   دين الرومي إلى و حي   ات   ه. 
الش  عور بالحماس. يرد هذا في اقتباس مأخوذ من الفص    الخامس، 

 وهو:
 

العالية. وكلما  "قال موالنا ذلك كله رن لكم مي  هذه الهمة 
كانت لكم مرتبة عزيز  وعميمة وكنتم مشغولين بشؤون خطير  
وسامية، فإنكم بسبب علو  همتكم ترون أنفسكم مقصرين، وال 
ترضون بما أنجزتموه، وترون أن عليكم أن تفعلوا أشياء كيير . 
وبرغم أن قلبي كان دائما قاصدا إلى خدمتكم، أردُت أيضا أن 

 (.٠٠ي الصور ." )فيه ما فيه، ص. أقد م لكم التشريف ف
 

تم ش     ر  المش     اعر اإليجابية في ش     ك  الرو  المعنوية العالية 
في ه  ذه المق  ال  ة من خالل مح  ادث  ة بين موالن  ا الرومي وأمير، ال  ذي  
كان موالنا الرومي في ذلك الوقت قد أعطى احترامه رمير. ش            عر 

ا أنه ال يس         تحق هذا التكريم، ولم يتوقعه أب ض         ل ًدا. وأو أمير أيض         ً
ا أن س   بب تكريمه رمير هو أنه كان يتمتع برو  عالية.  الرومي أيض   ً
باإلضافة إلى ذلك، عندما يُمنل أمير منصًبا رفيًعا وينشغ  به، يؤمن 
ا أن ه ق  ادر على التع ام    مع جميع أعم ال  ه بس              ب ب روح  ه  أمير دائم ً
 نالع  الي  ة، وال يرض              ي أب  ًدا ب  اإلنج  ازات التي حققه  ا. أراد الرومي أ

 يمنحه شكالً من أشكال التقدير، وكانت الجائز  تكريًما له.
يتم تض       مين الش       عور العالي بالحماس في قيم الس       يكولوجية 
اإليج   ابي   ة رن   ه من خالل امتالك إحس                اس ع   اٍل من الحم   اس، 
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س        يكون الش        خي متحفزًا للتركيز ويكون ميابرًا في محاولة تحقيق 
ا في عنص      ر الرف اهية في ش      ك  مش      اعر أهدافه. يدخ  الرو  أيض      ً

( يمكن أن يؤدي ٠إيج     ابي     ة رن     ه يحقق ثالث     ة متطلب     ات، أي )
( يمكن للجميع الس              عي وراء الش              عور ٩الحم  اس إلى الرخ  اء، )

( يمكن قي  اس ٠ب  الحم  اس من أج    مص               الحهم الخ  اص               ة، و )
 الحماس بشك  مستق  عن عناصر الرفاهية ارخرى.

 الفقر -ب
ا في اليرو  ر المعنين الفق، ال يكو في هذا النقاش ب   ،نقص           ً

ير  . إن وجود طبيعة فقتعالىو  س     بحانه هو ش     عور بالحاجة إلى الله
ا يتوس  لون أو يتوس  لون ل خرين، رن النمر  الص  وفية  ال يجعلنا أناس  ً
للفقراء ال تطلب أكير مما لدينا بالفع . وبشك  أوضل، قال يحيى 

الل  ه،  بن مع  اذ إن جوهر الفقر هو ع  دم احتي  اج اإلنس               ان إلى غير
 (.٠٩، ص. ٩٣٩٣ر هي عدم وجود ملكية )الراسيد، يوعالمة الفق

وبخص       وص طبيعة الفقراء، أوض       ل جالل الدين الرومي ذلك 
 أيًضا في كتاب فيه ما فيه. التفسير وارد في االقتباس التالي:

 
"وطريق الفقر هذا هو الطريق الذي تص  به إلى ك  آمالك.  

مة لطريق ال محالة، من هزيك   شيءتمنيته سيصي  إليك بهذا ا
الجيوس واالنتصار على ارعداء، والمفر بالممالك، وتسخير 
الخلق، والتفوق على ارقران والفصاحة والبالغة، وك  ما كان 
من هذا القبي . فإذا ماآثرت طريق الفقر وصلت إليك هذه  
كلها. لم يسلك أحد هذا الطريق وشكا.خالفا للطريق 

كهاز كد فيها لم يمفر بأكير من ارخرى، التي ك  من سل
مقصد واحدمن ك  مئة ألف مقصد، وذلك أيضا ال يكون 
بطريقة يسعد فيها قلبه ويسكن. رن ك  طريق من هذا القبي  
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له أسبابه وطريقة اليانوية للحصول على ذلك المقصد، وال 
يحص  على المقصد إال بتلك ارسباب اليانوية. وذلك الطريق 

فات والموانع، فربما تتخلف تلك ارسباب طوي  ومملوء باآل
 (.٩٠٠عن مقصد." )فيه ما فيه، ص. 

 
في اقتباس مأخوذ من الفص      التاس    ع واليالثين من كتاب فيه 
م   ا في   ه، ق   ال موالن   ا الرومي إن طريق الفقر س              يقودن   ا إلى تحقيق 
أهدافنا. وأوضل الرومي أيًضا أن مسار الفقر يختلف عن المسارات 

  تجد بالضرور  السعاد  والسالم.ارخرى التي ال
يمكن تض        مين طبيعة الفقر في عنص        ر الرفاهية رن له نفس 
أس     اس المش     اعر اإليجابية، أي القدر  على البقاء طيًبا ومتفائاًل في 
مواجه  ة المروف التي تق  دمه  ا لن  ا الحي  ا  بطريق  ة إيج  ابي  ة وبن  اء . ثم 

ا بيالثة متطلبات  ص     نيفها على يتم تأن طبيعة الفقراء قد أوفت أيض     ً
 أنها عاطفة إيجابية في عنصر الرفاهية.

 التسامح المتبادل -ج
 إن اتخ   اذ موقف التس                 امل مهم ج   ًدا في الحي   ا  اليومي    ة.
التس امل في الش ريعة اإلس المية له أشكال عديد  ، لكنه في النهاية 
يؤدي إلى إظهار ارخالق الحميد  والصفات الجدير  باليناء ، مي  

 .(٠٠٨، ص. ٩٣٠٤)محمود،  وحسن الكالمالكرم والكرم 
من خالل اتب  اع ه  ذا الموقف، س              يتجن  ب البش              ر الع  داء  

والخس ار . من ناحية أخرى، من خالل التسامل مع بعضنا البعض، 
س              يتم خلق حي  ا  س              لمي  ة. ال يمكن إنك  ار أن الص              راع  ات أو 
الخالفات يمكن أن تحدث، رن البش             ر هم المكان المناس             ب 
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، لبعضللخطأ والنس يان. ومع ذلك، من خالل التس امل مع بعضنا ا
 يمكننا تقلي  الخسائر وتجنب العداء.

ا في كتاب "فيه ما فيه".  يوجد تفس      ير للغفران المتبادل أيض      ً
 التفسير وارد في االقتباس التالي:

 
"الله تعالى عفو  غفورٌ شديد العقاب. فه  يريد أن يصدق عليه 
هذه ارقسام أم ال؟. فالبد من )بلى(. وال يكون عفوًّا غفورًا 

د الذنوب، وإراد  الشيء إراد  لما هو من لوازمه. وكذا إال بوجو 
أمرنا بالعفو وأمرنا بالصلل واإلصال . . . ." )فيه ما فيه، ص. 

٩٠٤.) 
 

في اقتباس مأخوذ من الفص  السابع وارربعين، تم شر  ارمر 
حول أمر الله للبش    ر أن يغفروا لبعض     هم البعض، ويص    نعوا الس     الم، 
ا،  ويفعلوا الخير. ذل    ك رن الل    ه ل    ه طبيع    ة الغفور، واركير غفران    ً
ا في انتق   ام   ه. ومن ه   ذا االقتب   اس يمكنن   ا أن نعلم أن  واركير إيالم   ً

ن يغفروا لبعض        هم البعض، وأن يص        نعوا الس        الم، الله أمر البش        ر أ
 ويفعلوا الخير ليس بدون سبب، ب  لخير البشرية وصالحها. 

يمكن تص نيف التسامل المتبادل على أنه عاطفة إيجابية رن 
في موقف التس  امل  هذا الموقف يمكن أن يقود البش  ر إلى الس  الم.

ي المتبادل، س       يجد ك  من الش       خي الذي يعتذر والش       خي الذ
ا ثالثة  يغفر راحة البال. ثم اس      توفى موقف التس      امل المتبادل أيض      ً
متطلب ات يج ب تص              نيفه ا على أنه ا ع اطف ة إيج ابي ة في عنص              ر 

 الرفاهية.
 الشكر -د
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 الش           كر هو تعبير عن االمتنان لجميع البركات التي أعطيت.

في الجوهر، الش      كر هو إظهار فض        الله، إما عن طريق ذكرها أو 
قة الص   حيحة. يمكن أن يوفر الش   كر أو االمتنان اس   تخدامها بالطري

ا مختلف   ة من الفوائ   د، مي     القل   ب اله   ادئ، والرو  الط   اهر ،  أنواع   ً
الش          كر هو . و ويمكن أن يقود القلب إلى الص          دق، وما إلى ذلك

. يوجد (٠٠٨، ص. ٩٣٠١االمتالء من ذكر المنعم عليه )حس  ن، 
 تفسير للشكر أيًضا في االقتباس التالي:

 
ر صيد وقيد للنعم، إذا سمعت صوت الشكر تأه بت "الشك

للمزيد. إذا أحب الله عبدا ابتاله؛ فإن صبر اجتباه، وإن شكر 
اصطفاه. بعضهم يشكرون الله لقهره، وبعضفم يشكرونه للطفه، 
وك  واحد منهما خير؛ رن الشكر ترياق يقلب القهر لطفاً. . 

 (.٩٠١. ." )فيه ما فيه، ص. 

 
من الفص     اليامن وارربعين من كتاب "فيه  في اقتباس مأخوذ

ما فيه"، يوض       ل موالنا الرومي أن الش       خي الممتن هو الش       خي 
المس           تعد لتلقي بركات إض           افية من ربه. يوض           ل الرومي في هذا 
ا ممتنون بس      بب غض      ب الله، وهناك أناس  الفص        أن هناك أناس      ً

رب اممتنون لحن ان ه. يمكن إظه ار محب ة الل ه لعباده من خالل التج
والمحن، وعندما يص بر اإلنس  ان ويش  كر الله يختاره. وأوض  ل موالنا 
ا أن االمتنان هو ترياق للس    م الذي يحول الغض    ب إلى  الرومي أيض    ً

 لطف.
ا في الفص       اليامن والس     تين من   يوجد تفس     ير لالمتنان أيض     ً

 كتاب "فيه ما فيه". االقتباسات هي كما يلي:
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أن تشتكي، على المرء  "ذلك هو الطريق: عندما تريد النفس

أن يخالفها، ويشكر، ويبالغ إلى حد  أن تحص  في قلبه محبة 
اآلخر. رن الشكر المصطنع هو طلب للمحبة من الله." )فيه 

 (.٠٠٠ما فيه، ص. 

 
في هذا الفص     ، يش    ر  موالنا الرومي أنه عندما يريد الش    هو  
أن يش      تكي من ش      خي ما، فمن ارفض        له أن يرفض وأن يكون 

ا أثن   اء مح   اولت   ه التحول إلى ح   د يج   د في   ه الح   ب ل خرين.مم  تن   ً

ا محاولة للبحث  وتجدر اإلش  ار  إلى أن االمتنان المص  طنع هو أيض  ً
 عن محبة الله.

ُيص       نف الش       كر على أنه عاطفة إيجابية رنه مع الش       كر أو 
االمتنان يمكن للش    خي أن يش    عر بالهدوء في قلبه، مما قد يؤدي 

لي. يفي االمتن ان بالمتطلبات اليالثة الالزمة ب ه إلى الس              الم ال داخ
لتص نيفها إلى عناصر السعاد  في شك  مشاعر إيجابية. التفسيرات 

 ،ثانيًا، االمتنان يمكن أن يجلب الش          خي إلى االزدهار، أوالً هي 
يمكن للجميع متابعة االمتنان الحتياجاتهم الخاص         ة )رن ش         ك  

عريف ، يمكن تثاليًا(، التعبير عن االمتنان يختلف من شخي آلخر
 االمتنان وقياسه بشك  مستق  عن العناصر ارخرى.

 البساطة -ه
ا للق  درات  البس              اط  ة هي س              لوك أو ع  اد  يومي  ة تُع  اش وفق  ً
ا يحتوي على عن   اص              ر الترف أو  واالحتي   اج   ات وال تعكس موقف   ً

البس    اطة هي نهج يعتمد على إيجاد طرق مقبولة اقتص    اديًا  اإلفراط.
، ص. ٩٣٩٠)طلوش،  من أج  حيا  مس         تدامة واجتماعًيا للعيش
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ا على اليرو  الم  ادي  ة  .(٩٠ بش              ك    ع  ام، تعتم  د البس               اط  ة دائم  ً
المملوكة، ولكن أكير من ذلك، يمكن تطبيق البس     اطة بعد  طرق، 
 مي  نمط الحيا . يمكن أيًضا تفسير البساطة بموقف غير مفرط.

تم ش   ر  هذا الموقف في اقتباس مأخوذ من الفص     الس   ادس 
 والخمسين، بينما االقتباس على النحو التالي:

 
"ولذلك ينبغي على اإلنسان أال يفرط في محبة شخٍي وال 

 (.٩١٨يفرط في عداوته. . ." )فيه ما فيه، ص. 

 
في االقتباس أعاله، تم وص     فه حول الش     عور بالبس     اطة وعدم 
المبالغة فيه. المبالغة المش        ار إليها في هذا المقال هي المبالغة في 

 المحبة أو العدائية لشخي ما.
يمكن تص         نيف البس         اطة كش         ك  من أش         كال المش         اعر 
اإليجابية رنه من خالل اتباع عادات بس       يطة في أس       لوب الحيا ، 
س   يحص     ش   خي ما على الس   الم في قلبه رنه بعيد عن الص   فات 
الس              لبي ة، مي   الحس              د. ب الطبع، من خالل التمتع بقل ب هادئ 

ص     على الرخاء والس   عاد  في حياته. وس   لمي، يمكن القول إنه يح
ا على أنها ش   ك  من أش   كال عنص   ر الرفاهية  ُتص   نف البس   اطة أيض   ً

 في شك  مشاعر إيجابية رنها تفي بيالثة متطلبات.
 (Engagementالمشاركة ) -٢

العنص        ر الياني للرفاهية هو المش        اركة، وهو المش        اركة الكاملة في 
نشاط مفض . في كتاب "فيه ما فيه" هناك العديد من اروصاف لألنشطة 
التي يتض  منها عنص  ر الس  عاد  في ش  ك  مش  اركة، هذه ارنش  طة هي الورد 

 وتنشغ  بارمور الدينية. وتفسير ذلك على النحو التالي: 
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 الورد -أ
وس إس المية يتم إجراؤها عاد  بعد الصال . الورد الورد هو طق

هو ممارس         ة خفيفة يمكن القيام بها بعد ص          ال  الفريض          ة، والتي 
تتكون بش       ك  عام من ثالث جم  ثيبية، وهي التس       بيل والتحميد 
والتكبير. يبدأ النش  اط الورد عاد  بالقراءات ارولية كمقدمة، وينتهي 

(. وصف الورد ٠٤، ص. ٩٣٠٠، بالقراءات النهائية بعد )عبد الله 
 في كتاب "فيه مه فيه" يرد في االقتباس التالي:

 
"تتمي   أوراد الطالبين والسالكين في أنهم يشغلون باالجتهاد 
والتعب د، وقد وز عوا أوقاتهم على نحو يكون فيه لك  عم  وقته 
الخاص. وكأن لهم رقيبا يسحبهم إلى ذلك العم  المحدد 

، عندما ينهض مي  هذا الرج  في الصبا ، بحكم العاد . فميال
تلك الساعة تكون أكير مالءمة للعباد  رن النفس تكون أكير 
سكونا وصفاء؛ وك  إنسان عندئذ يؤدي نوع العباد  الذي يليق 

 (.٩١٨به ويدخ  في مجال نفسه الشريفة." )فيه ما فيه، ص. 
 

ذه هاالقتباس أعاله مأخوذ من الفص      اليامن والعش    رين. في 
المقالة، يتم وص   ف عنص   ر الس   عاد  في ش   ك  المش   اركة من خالل 
النش         اط الورد للمتجولين وطالبي الله الذين يمهرون في انش         غالهم 
في المح   اول   ة والعب   اد . إنهم يوجهون ك     وقتهم الخ   اص، كم   ا لو  

 كان لديهم مرشد يدعوهم دائًما للقيام بعم  معين.
ر. يتم تص        نيف الورد  يمكن أيض        ا أن يقال أن الورد هو الذك

كعنص      ر رفاهية في ش      ك  مش      اركة رنه بش      ك  عام، عندما يعتاد 
الش  خي على تنفيذ الورد، س  يكون في حالة غرق في جاللته. ومن 
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المواهر ال   ذكر في الرقي الص              وفي لجالل ال   دين الرومي، حي   ث 
تس        تطيع الراقص        ات الص        وفيات الدوران لفتر  طويلة دون الش        عور 

إلى ذلك، يتم تص             نيف الورد إلى المش             اعر  بالدوار. باإلض             افة
( ٠اإليجابية رنها تلبي ثالثة متطلبات لعناص              ر الرفاهية ، وهي: )

ا في الذكر إلى الرخاء في ش    ك   يمكن أن يقود الورد الموجود أيض    ً
( يمكن ري ش           خي أن يالحق الورد من ٩الهدوء وراحة البال، )
، و آلخر(طريقة الذكر تختلف من ش          خي  أج  مص          لحته )رن

 ( يمكن تعريف الورد بشك  مستق  عن العناصر ارخرى.٠)
 تنشغل باألمور الدينية -ب

الش    ك  التالي للمش    اركة هو أن تش    غ  نفس    ك بالعباد . من 
خالل انش   غال أنفس   نا بارش   ياء اإليجابية، يمكننا تجنب ارنش    طة 
 التي يمكن أن تضرنا. ومن أسباب انشغالنا بارمور الدينية كالم الله

ْب َلُكْم". توضل هذه  ٠٣في س ور  غافر اآلية  َتج  وهي "اْدُعون ي أس ْ
اآلية أن الله س     بحانه وتعالى. يأمر عبيده أن يص     لوا إليه، ووعد الله 

 باستجابة الدعاء.
في كتاب "فيه ما فيه"، أوضل موالنا الرومي التورط في شك  

 اروامر. التفسير وارد في االقتباس التالي:
 

الكالم هي: اشتغ  بأمر الدين، حتى تجري الدنيا "وخالصة 
ورائك. والمراد من هذا )الجلوس( هنا الجلوس عند أعمال 
الدين والعكوف عليها. وبرغم أن اإلنسان يكون ساعيا، حين 
يسعى من أج  الدين، فإنه يكون )جالسا(؛ وبرغم أنه يكون 
 ه)جالسا(، حين يجلس من أج  الدنيا، فإنه ساعيا. قال علي
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السالم: "من جع  الهموم همًّا واحدا كفاه الله سائر همومه"." 
 (.٩٠٨ – ٩٠٠)فيه ما فيه، ص. 

 
في اقتباس مأخوذ من الفص  التاسع وارربعين من كتاب "فيه 
ما فيه"، ُيش     ار إلى ش     ك  االنخراط في هذا الفص       بأمر انش     غال 

س  يكون  مر،البش  ر بارمور الدينية، التي عندما ينفذ البش  ر هذه اروا
من الس ه  على البش ر الوصول إلى الشؤون الدنيوية. وهذا ما يؤكده 
حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوضل أنه إذا جع  
اإلنس  ان ك  رغباته لهدف واحد، أال وهو اآلخر ، فإن الله س  يش  بع 

 رغباته ارخرى.
، ينيةأحد أشكال االنخراط هو إبقاء المرء منشغاًل بارمور الد

ا من خالل إبقاء المرء مش         غوالً بالعباد .  والذي يمكن فهمه أيض         ً
العب اد  هي أح د ارنش              ط ة اإليج ابية حيث من خالل القيام بهذه 
ارنش          طة، يمكن لإلنس          ان أن يش          عر بالس          الم في قلبه. يمكن 
تص       نيف االنش        غال بارمور الدينية في عنص       ر الرفاهية في ش        ك  

، االنش              غال بارمور أوالً لبات،أي مش              ارك ة رنه يحقق ثالثة متط
، االنش           غال ثانيًاالدينية يمكن أن يجلب اإلنس           ان إلى االزدهار، 

بارمور الدينية يمكن أن يتابعه الجميع من أج  مصلحتهم الخاصة 
)رن الناس لديهم طرق مختلفة في االنش      غال بارمور الدينية، على 

نة، والتص  دق، وما س  بي  الميال من خالل قراء  القرآن، وص  ال  الس  
، يمكن تعريف االنش         غال بارمور الدينية بش         ك  وثاليًا إلى ذلك(

 مستق  عن عناصر الرفاهية ارخرى.
 (Positive Relationshipالعالقة اإليجابية ) -2
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العنص              ر الت الي للرف اهي ة هو العالق ة اإليج ابي ة. عن دم ا تكون لديك 
ارس          ه  تحقيق عالقات إيجابية مع أش          خاص آخرين، س          تجد أنه من 

الرخاء. فيما يتعلق بعنص ر السعاد  في شك  عالقة إيجابية، ونقلها جالل 
ال دين الرومي من منمور إس              المي، أي العالقة بين العباد والله )حب  من 
الله(، والعالقة بين البش             ر )حب  من الناس(. وتفس             ير ذلك على النحو 

 التالي:
 العالقة بين العباد والله )حبل من الله( -أ

عن    دم    ا يكون الش              خي على عالق    ة وثيق    ة ب    إله    ه ، فمن 
المحتم  أن يتجنب هذا الش     خي ارفعال الس     يئة. لكن ض     ع في 
اعتب  ارك أن العالق  ة يج  ب أن تكون إيج  ابي  ة، رن هن  اك الع  دي  د من 
حاالت البش           ر الذين يجلبون الش           ر بس           بب التعص           ب ارعمى 

ن جب أواالنحراف عن المعتقدات التي يحملونها. لهذا الس         بب ي
تكون العالقة مع الله إيجابية. ش              ر  جالل الدين الرومي في عد  
فص      ول من كتاب "فيه ما فيه" العالقة بين البش      ر وإلههم. االقتباس 

 ارول هو كما يلي:
 

"واآلن، يقول الحق  تعالى: "أيها ارسرى، إذا رجعتم عن 
مذهبكم ارول، ونمرتم إلي  في خوف ورجاء، ورأيتم أنفسكم 

حوالكم جميعا مقهورين لي فسأحرركم من هذا الخوف، في أ
 مسأعيدكوك  مال أخذ منكم في الحرب، وك  ما أصابه التلف 

إليكم. ب  أضعاف ذلك وخيرا من ذلك. وسأغفر عنكم، 
وأجمع لكم سعاد  اآلخر  وسعاد  الدنيا"." )فيه ما فيه، ص. 

٠٣.) 
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"فيه ما االقتب اس أعاله م أخوذ من الفص                ارول من كتاب 
فيه". يصف االقتباس وصف العالقة بين العبد وربه. الصور  مأخوذ  
ي رس      رى الحرب بين المس      لمين والكفار.  من كالم الله المخص       
وتوض        ل اآلية أن ارس        رى عندما يبتعدون عن معتقداتهم الس        ابقة 
وينمرون إلى الله بخوف ورجاء، وإدراك أنهم في قوته، فيخلص            هم 

. ثم يرد الله أموالهم المس        روقة، حتى يض        ربها الله من هذا الخوف
بخير من قب   . يغفر الل  ه لهم، ويس              ع  دهم الل  ه في ال  دني  ا واآلخر . 
يمكن أن نفهم أن  ه ب  اإليم  ان ب  الل  ه واالقتراب من  ه ين  ال اإلنس               ان 

 السعاد  في الدنيا واآلخر .
ذ من قتباس مأخو ثم يرد ش   ر  للعالقة بين اإلنس   ان وإلهه في ا

 ، وهو:ي عشرالفص  الحاد
 

"اإلستغراق الحقيقي هو أن  الحق  تعالى يجع  لألولياء خوفاً 
غير خوف الخالق الذين يخافون من ارسد ومن النمر ومن 
المالم، يجع  الحق  تعالى الولي خائفاً منه هو، ويكشف له 
أن  الخوف من الحق  وارمن من الحق ، وأن  العيش الهانئ 

ارك  والنوم من الحٌق." )فيه ما فيه، والسرور من الحق ، وأن  
 (.٤٨ص. 
 

يوض         ل موالنا الرومي في هذا الفص           أن الخوف ليس مي  
الخوف البش             ري من النمور وارس             ود والملم، ولكنه الخوف من 
االنفص    ال عنه. الخوف يأتي من الله، مي  الش    عور بارمان والحيا  

ا من اللهالهادئة والس    عاد  والش    رب وارك  والنوم، وكلها ت  أتي أيض    ً
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س      بحانه وتعالى. بهذا يمكن فهم مدى أهمية الحفاظ على العالقة 
 بين البشر والله، رنه يجب إدراك أن ك  شيء يأتي من الله.
ا في ا باس قتثم يرد وص        ف العالقة بين اإلنس        ان وإلهه أيض        ً

 ، وهو:مأخوذ من الفص  اليالث عشر
 

اجات دون "اللي  طوي  من أج  بث ارسرار وطلب الح
، وإزعاج ارحبة وارعداء. تحص  عندئذ الخلو   تشويش الخلق 
والسلو ؛ إذ يسدل الحق  تعالى الستار، حتى تكون ارعمال 
مصونة ومحروسة من الرياء، وخالصة لله تعالى." )فيه ما فيه، 

 (.٠٣٠ص. 
 
االقتب اس أعاله، يوض              ل الرومي أن اللي   هو وق ت ثمين في 

يريدون االقتراب من ربهم. رنه عندما يصلي  جًدا لألشخاص الذين
اإلنس     ان لياًل، يمكن أن يتحرر من تدخ  اآلخرين. س     يش     عر بقربه 
وسالمه مع الله، رن الله قد أغلق أعين اآلخرين )نوًما(، فيحرر من 

 الرياء.
االقتباس التالي الذي يش ر  العالقة بين اإلنس ان وإلهه موجود 

 ، وهو:لستينفي اقتباس مأخوذ من الفص  ا
 

"وهكذا إذا آنست في نفسك طلب الحق ، فكن دائما آتيا 
فالزم  –وذاهبا وال تق : "ما الفائد  في هذا الذهاب؟" 

الذهاب، وستمهر الفائد  من نفسها." )فيه ما فيه، ص. 
٠٣٠.) 
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االقتباس أعاله، يش      ر  الرومي أنه عندما يش      عر اإلنس      ان في 
 فعليه االس      تمرار دون التش      كيك فيبالس      عاد  أثناء بحيه عن الله، 

فوائد رحلته. عندما يس     تمر الش     خي في المش     ي، فعندئذ دون أن 
يفكر في أن الفوائد س   تمهر من تلقاء نفس   ها. العالقة اإليجابية في 

 هذا الفص  هي العالقة بين العبد وربه.
وذ من س مأخيرد ش   ر  للعالقة بين اإلنس    ان وإلهه في اقتباثم 

 ، وهو:لستينالفص  التاسع وا
 

"بين العبد والحق  حجابان اثنان فقط، وباقي الحجب تمهر 
من هذين الحجابين. وذانك هما الصحة والمال. فإن صحيل 
الجسم يقول: "أين الله، ال أعرفه، وال أراه". ومتي مرض أخذ 

 يقول: "يا الله، يا الله" ويغدو نجياً ومحذثاً للحق ."
ه، ولم  يشبع أي وب من بلواه." )فيه ما "شبع سليماُن من ملك 

 (.٠٠٠فيه، ص. 
 

وتتجلى العالق ة اإليج ابي ة في ه ذا الب اب في القول بأن المال 
ا أنه عندما  والص         حة جدار فاص           بين الله وعباده. ثم يقال أيض         ً
يكون البش         ر بص         حة جيد ، فإنهم يميلون إلى نس         يان ربهم. من 

ذكر، وحتى ن    احي    ة أخرى، عن     دم    ا يمرض، يمي      الن    اس إلى الت    
الش         كوى وقول اس          مه. ومن ارميلة على العالقة اإليجابية ، وهي 
عالقة اإلنس ان بإلههم في هذا المقال، أن النبي س ليمان كان راضًيا 

 عن مملكته، بينما لم يكن النبي أيوب راضًيا عن تجاربه.
يمكن تص           نيف العالقة بين اإلنس           ان وإلهه )حب  من الله(  

ر الرفاهية رنه من خالل وجود عالقة مع كعالقة إيجابية في عنص          
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الله، يمكن للبش      ر تجنب الس      مات الس      لبية التي يمكن أن تض      ر 
أنفس هم. باإلض افة إلى ذلك، فإن العالقة بين اإلنس ان والله تصنف 
على أنه  ا عالق  ة إيج  ابي  ة رنه  ا تحقق العن  اص              ر اليالث  ة لمتطلب  ات 

لل  ه يمكن أن تقود أن العالق  ة بين اإلنس               ان وا أوال،الرف  اهي  ة، أي 
، يمكن للجميع ثانيًااإلنس       ان إلى االزدهار كما أوض       حنا س       ابًقا، 

متابعة العالقة بين اإلنس            ان والله من أج  مص            الحهم الخاص            ة 
)بس    بب ارس    اليب المختلفة المس    تخدمة في االقتراب من إلههم(، 

، يمكن قياس العالقة بين اإلنس      ان والله أو تحديدها بش      ك  وثاليًا
 مستق .

 العالقة بين البشر )حبل من الناس( -ب
يمكن أن تؤثر العالقة التي تربط الش    خي بأش    خاص آخرين 
ا على الرفاهية في حياته. عندما يكون لدى ش     خي ما عالقة  أيض     ً
إيجابية مع أش  خاص آخرين، فحينئٍذ س  يحص    هذا الش   خي على 
ا، والعكس ص  حيل، إذا  مجموعة متنوعة من ارش  ياء اإليجابية أيض  ً

ع اإلنس           ان مع أناس يبعدونه عن الخير، فإن هذا الش           خي اجتم
يمي  إلى أن تكون له س      مات س      لبية. ربما س      معنا حتى بيننا، إذا  
كنت تريد أن تعرف مدى شخصية شخي ما، فابحث عن صديق 
هذا الش خي. ش ر  جالل الدين الرومي العالقة بين البشر في عد  

 لي:رول فهو كالتافصول في كتاب "فيه ما فيه"، أما االقتباس ا
 

"والخالئق السيئة مي  ضروب الجرب والدم ؛ عندما تكون فيه 
ال يتأذى منها، ولكن عندما يرى أثار ً منها لدى اآلخر يتأذى 

 (.٠٤وتنفر نفسه." )فيه ما فيه، ص. 
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"وميلما تنفر أنت من أخيك، اعذره أيضا إذا نفر منك وتأذى؛ 
رؤيتك تلك العيوب، وهو تأذيك عذر له؛ رن  تأذيك يأتي من 

أيضاً يرى العيوب نفسها؛ فقد قال النبي : "المؤمن مرآ  أخيه"." 
 (.٠٤)فيه ما فيه، ص. 

 
في هذا الفص        ، يش       ر  موالنا الرومي هذه العالقة اإليجابية 
مع مي  ش  خي يبتعد عن أخيه رنه رأى الطبيعة الس  يئة رخيه التي 

 ذا الشخي عن أخيه بسببتشبه اإلسقربوط والدمام . إذا ابتعد ه
ذلك، فماذا إذا كان أخوه هو الذي يبتعد عنه ويش  مئز منه؟ يوض  ل 
الرس        م مدى أهمية االعتناء ببعض        نا البعض والتس        تر على وص        مة 
أخي     ه. وه     ذا التفس              ير يؤك     ده قول النبي محم     د: "المؤمن مرآ  

 المؤمنين". 
وجود ماالقتباس التالي الذي يش ر  العالقة بين اإلنس ان وإلهه 
 في اقتباس مأخوذ من الفص  الخامس والخمسين، وهو:

 
". . . وإذا كان تذكر الناس ومواجهة صورهم في هذه الدنيا 
أمرا البد منه وال مفر عنه، فقد اجتهد ارولياء بقدر ما استطاعوا 
أن يكون ك  ما في عقولهم وذواكرهم أمرا محبوبا ومطلوبا؛ 

هم. وهكذا فإن ك  ما لكي ال تشوش كراهة المبغوض طريق
تفعله في حق الناس عند ما تذكرهم بخير أو شر إنما يرجع 
َ  صَال حًا  إليك أنت؛ من هنا يقول الحق تعالى: )مَْن عَم 

ه  وَمَْن َأسَاءَ فَ عَلَيْ هَا( ]فصلت:  نَ ْفس  [." )فيه ما فيه، ٨٠/٨٠فَل 
 (.٩٤٤ص. 
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ين ى اآلخر في هذا االقتباس، يوض  ل موالنا الرومي أن النمر إل
وتذكرهم أمر ال مفر منه، لذلك يس   تمر القديس   ون في الجهاد حتى 
يكون ما في أذهانهم وعقولهم ش           يًئا إيجابًيا يبحيون عنه ويحبونه، 
ا أن   حتى ال يوجد حقد تجاه من يتدخ  في طريقه. ثم يش   ر  أيض   ً
ك  ما يفعله الش         خي باإلض         افة إلى الخير والش         ر الذي يتذكره 

إلى نفس      ه. وقد أوض      ل الله س      بحانه وتعالى عنه ل خرين س      يعود 
ا في س  ور  فوش  يالت اآلية الس  ادس  ة وارربعين. بهذا يمكن أن  أيض  ً
نرى مدى أهمية الحفاظ على العالقات بين البش       ر، أي من خالل 

 التعاطف مع اآلخرين.
ثم يرد ش   ر  للعالقة بين البش   ر في اقتباس مأخوذ من الفص     

 اليالث والستين، وهو:
 

ن المنافقون لو جلس بين المؤمنين آلمن في تلك اللحمة "أ
 بتأثير إيمانها"

"فكيف الحال إذا جلس المؤمن مع المؤمن؟ فإذا كان لهذا 
مي  هذا التأثير في المنافق، فانمر الفرائد التي تتركها مجالسة 

 (.٠٠٠)فيه ما فيه، ص.  المؤمنين في المؤمن!"
 

البش              ر في ه  ذه المق  ال  ة يش              ر  موالن  ا الرومي العالق  ة بين 
بتص   ويره عندما يجلس منافق بين المؤمنين، س   يش   عر هذا الش   خي 
بارمان بس    بب تأثير إيمان المؤمنين. وفي الوقت نفس    ه، إذا جلس 
المؤمن مع مؤمنين آخرين، ف    إن العالق    ة س              تؤدي إلى فوائ    د غير 
عادية. في االقتباس ارخير، توص       ف العالقة اإليجابية بعالقتين في 
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واحد، وهما العالقة بين البش        ر والعالقة بين البش        ر وآلهتهم.  وقت
 االقتباسة هي كما يلي:

 
"والمجاهد  أنواع. وأعمم المجاهدات اصطحاب الصحب 
الذين ول وا وجوههم شطر الحق ، وأعرضوا عن هذه الدنيا. وليس 
ثمة مجاهد  أضعب من مجاهد  أن تجلس مع صحب 

)فيه ما فيه،  ناء لتلك النفس."صالحين، تكون رؤيتهم إذابة وإف
 (.٠٠٨ص. 

 
وفي اقتباس مأخوذ من الفص            الس          بعين من كتاب "فيه ما 
فيه"، وأوض        ل موالنا الرومي أن أعلى مجاهد يرافق من يوجه وجهه 
نحو حض     ر  الله ويبتعد عن الدنيا. إن مجاهد  ارتقياء جهد كبير، 

 رن رؤيتهم تذوب وتبتلع شهوات الرو . 
قة بين البش   ر كعالقة إيجابية في عنص   ر الس   عاد  تص   نف العال

( العالقات بين البش    ر يمكن ٠رنها اس    توفت ثالثة ش    روط وهي: )
أن تؤدي إلى االزدهار، والس           بب هو أنه من خالل وجود عالقات 
إيجابية مع اآلخرين، فإن الحيا  البش         رية س         وف تمتلئ بارش         ياء 

ة عالق  ات إيج  ابي  ة بين ( يري  د الكيير من الن  اس إق  ام  ٩اإليج  ابي  ة، )
( يمكن تعريف العالقة بين ٠البش ر بس  بب مص الحهم الخاص  ة، و )

 البشر بشك  مستق  عن العناصر ارخرى.
 (Meaningالمعنى ) -4

العنصر التالي للرفاهية هو المعنى. يمكن أن يتم إعطاء معنى للحيا  
ا  ن أمن خالل االعتقاد بأن أي إجراء نتخذه يس            تحق وقي  م. يقال أيض            ً
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المعنى في الحي  ا  هو االعتق  اد ب  أن حي  ا  المرء ذات معنى ومرتبط  ة بحي  ا  
 أعلى.

توجد أوجه ش         به قليلة بين المعنى والعالقة اإليجابية في كتاب "فيه 
ما فيه"، وهي العالقة بين اإلنس    ان وإلهه. الش    يء الذي يميزها هو عنص    ر 

ور  في ص      الس     عاد  في ش     ك  معنى، توص     ف العالقة بين اإلنس     ان وإلهه
وعي وإيمان، بينما في عنص  ر الس  عاد  في ش  ك  عالقة إيجابية، يتم ش  ر  
العالقة بين البش  ر وآلهتهم في ش  ك  جهود لبناء هذه العالقات اإليجابية. 
في كتاب "فيه ما فيه" عد  فص  ول تحتوي على عناص  ر الرفاهية في ش  ك  

 معاني. وتفسير ذلك على النحو التالي:
 ر مرتبطون بشيء أعلى منهبأن البش االعتقاد -أ

وأم  ا المراد بكلم  ة "المعنى" في كت  اب "في  ه م  ا في  ه" المتعلق 
بعنص  ر الرفاهية، فُيوص  َف باالعتقاد بأن البش  ر مرتبطون بش  يء أعلى 

ؤال هو الس منهم. في كتاب "فيه ما فيه"، ش يء أعلى من البش ر في
ه ل وإذا فهمنا على نطاق أوس        ع، فإن الكون. الله س        بحانه وتعالى

 أيًضا عالقة بخالقه. التفسير وارد في االقتباس التالي:
 

"قال بروانه: إن قلبي وروحي منهمكان ليال ونهارا في خدمة 
الخق ، ولكن بسبب انشغالي بالمغول لست قادرا على تأدية 

 (.٨٣)فيه ما فيه، ص.  تلك الخدمة."
"قال موالنا: هذه ارعمال أيضا من أج  الحق ؛ رنها السبب 

 (.٨٣)فيه ما فيه، ص.  لتهيئة ارمن وارمان للمسلمين."

 
في الفص   اليالث، يتم وصف عنصر الرفاهية في شك  معنى 

هذا  في ب االعتق اد بأن البش              ر مرتبطون دائًما بمن هم أعلى منهم.
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المقال ش            ر  موالنا الرومي الوص            ف برد على كالم ارمير بروانة، 
ولديه الكيير من ارحاديث شخي يحب جالل الدين الرومي كييرا 

والقص              ي مع الرومي. قالت بروانة إنها في الواقع تريد حًقا خدمة 
الله، ولكن بس    بب جدولها المزدحم بالش    ؤون المغولية، لم تس    تطع 
تلبية رغبتها في لقاء الله. أجاب الرومي الذي س     مع هذه الكلمات 

ا أن ما فعله بروانة كان في الواقع ش              كالً   من على الفور موض              ح ً
أش          كال تقديس الله. رن بروانة فع  ذلك من أج  س          المة وأمن 

 وحماية المسلمين.
يوجد شر  للمعنى أيًضا في اقتباس مأخوذ من الفص  اليالث 

 والعشرين، وهو:
 

"أجاب موالنا: ليس لزاما أن يفهموا رو  هذه الكلمات. 
ارص  هو هذه الكلمات نفسها، وهم يفهمونها. وبعد ك  

إنسان يقر بوحدانية الله، وبأنه الخالق والرازق، وأنه شيء، ك  
المتصرف في ك  شيء، وأن مآل ك  شيء إليه، وأن العقاب 

 (.٠٠٩والعفو منه." )فيه ما فيه، ص. 
 

في االقتباس أعاله، يوض     ل موالنا الرومي أن الله هو الخالق، 
والحاكم، والربل، وك  ش            يء س            يعود إليه، والعقاب والمغفر  منه 

ا. من هذا التفس      ير، يمكن أن نفهم أن البش      ر مرتبطون دائًما أي ض      ً
بأحد أعلى، أال وهو الله سبحانه وتعالى وهنا يكمن المعنى. ثم يرد 

 شر  للمعنى في االقتباس التالي:
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هاهنا شبب للشكر، وهو  -"كيف يتركك الشوق إلى الحق؟ 
. ص أننا لسنا بأيدينا نحن، ب  نحن بيد الحق." )فيه ما فيه،

٠٠٠.) 
 

في االقتباس أعاله، يتم وصف عنصر الرفاهية في شك  معنى 
قال موالنا الرومي إن اإلنسان  من خالل االرتباط بين البشر وإلههم.
يجب أن نكون ممتنين لهذا رن  ليس في قوته ب  في قبض         ة الله.

 الله دائًما ما يغطي حياتنا بحبه وال يترك عبيده يذهبون.
ال  ذي يش              ر  المعنى م  أخوذ من الفص                 االقتب  اس الت  الي 

 السادس واليالثين من كتاب فيه مايهي وهو:
 

"نقول: لماذا ال يتصو ر العشق دون صور ؟ ب  إن العشق ميير 
الصور  وباعيها. مئة ألف صور  أثارها العشق مميلة ومحققة. 
وبرغم أن النقش ال يكون دون نقاش، والنقاش ال يكون دون 

والنقاش هو ارص ، "كحركة اإلصبع  نقش، فإن النقش فرع
 (.٩٣٠مع حركة الخاتم".")فيه ما فيه، ص. 

 
في المقالة أعاله، ش   ر  موالنا الرومي معنى الحيا  برأيه حول 

ق  ال الرومي إن اللوح  ة ال يمكن أن توج  د  لوح  ة تعكس خلق الل  ه.
بدون رس    ام. اللوحة فرع ونفس الرس    ام هي ارص     . من خالل هذا 

فهم أن الخالق وخلقه تربطهما عالقة وثيقة. يتض            ل القياس يمكن 
ه   ذا من خالل حقيق   ة أن   ه ب   دون الل   ه ب   اعتب   اره الخ   الق، ال يمكن 
للبش    ر مي  خليقته أن يتواجدوا كما هم اليوم. ش    ر  "المعنى" الوارد  

 كذلك في االقتباس التالي:
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"واآلن انمر ماذا كان غرضه، وماذا كان مقصود الحقيقي 
أن يصطاد الغزال فاصطاده الحق بالغزال، لكي  الحقيقي. أراد

تدرك أنه في هذه الدنيا إنما يحص  ما يريده الخق، وأن المراد 
 (.٩٠٠ملكه، وأن المقصوج تابع له." )فيه ما فيه، ص. 

 
االقتباس أعاله مأخوذ من الفص             الرابع وارربعين في كتاب 

  ما ومي أن ك"في ه ما فيه". في االقتباس أعاله، يوض              ل موالنا الر 
يحدث في هذا العالم يمكن أن يحدث بإراد  الله سبحانه وتعالى. 
ومن هذا التفس     ير يمكن أن نفهم أن ك  ش     يء في هذا العالم، بما 
في ذلك البش       ر، يمكن أن يحدث أو يوجد رن الله أراد ذلك. ثم 

 شر  "المعنى" الذي يليه االقتباس التالي: 
 

ر  وتصو ر تتصورهما يكون "الحق  قريب جد ا منك. ك  فك
الحق  مالزما لهما؛ رنه هو الذي يعطي الوجود لذلك التصور 
وتلك الفكر ويجعلهما في متناولك. لكن ه لزياد  قربه التستطيع 

 (.٩٨٤أن تراه." )فيه ما فيه، ص. 

 
يوض ل االقتباس المأخوذ من الفص  الخامس وارربعين أعاله 

منه. الص       ور  كالم الرومي  أن حيا  الش       خي مرتبطة بش       يء أعلى
وهو أن الل ه قري ب جدا منا، وكن مطمئًنا، في ك  فكر ، س              يكون 

 الله دائًما فيها.
االقتباس التالي مأخوذ من الفص        ارربعة والخمس      ون من  ثم 

 كتاب "فيه ما فيه". االقتباسات هي كما يلي:
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"واإلنسان في يد قبضة قدر  الحق  كالقوس. والحق  تعالى 
يستخدمها في ارفعال المختلفة، والفاع  على الحقيقة هو 

 (.٩٤٠الحق  ال القوس. القوس آلة ووسيط؛" )فيه ما فيه، ص. 
 

في هذا االقتباس، يش         به موالنا الرومي البش         ر بالس         هام في 
قبض  ة قو  الله، التي يس  تخدمها الله في ارعمال المختلفة. وأوض  ل 

هو الذي يعم  وليس القوس،  الرومي في هذا الوص    ف أن الله فعالً 
رن القوس مجرد أدا  ووس              يل  ة. به  ذا يمكن أن نفهم أن البش              ر 
س              يكونون بال قو  ب دون قو  الله، وبهذا يمكن القول إن البش              ر 

 سيكونون دائًما على اتصال بالله.
االقتب اس التالي الذي يوض              ل المعنى هو االقتباس الوارد في 

 الفص  التاسع والخمسين وهو:
 

. . وما أقوله من أن  الحق  ليس فوق السماء، ال أريد منه  ".
ليس فوق السماء؛ يعني السماء ال تحيط به، ام ا هو فيحيط 
بالسماء. له تعلق بالسماء بال كيف، كما تعلق بك أنت تعل قاً 
بال كيف. وارشياء كلها في يد قدرته وهي ممهره وتحت 

وان، وليس فيها تصرفه. وهكذا فهو ليس خارج السماء وارك
تماماً. أي إن هذه ال تحيط به وهو محيط بالجميع." )فيه ما 

 (.٠٣٩فيه، ص. 

 
في االقتباس أعاله، وص  ف موالنا الرومي "المعنى" في الحيا  
بوض و  من خالل شر  أن حيا  المرء مرتبطة بحيا  أعلى. وهذا ما 
 وأوض حه موالنا الرومي موض ًحا أن ك  ش يء تحت سيطرته. الله ه
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الذي خلق ك  ش           يء وقوى. هذا التفس           ير دلي  على أن البش           ر 
 والكون بأسره، وهو خليقته، لهم عالقة بعالقة أعلى، أي بالخالق.
آخر اقتباس في ش             ر  المعنى في كتاب "فيه ما فيه" مأخوذ 

 من الفص  السابع والستين وهو:
 

""خُلق آدم على صورته"؛ أي على صور  أحكامه. أحكامه 
 (.٠٩١الخلق جميعا؛"  )فيه ما فيه، ص. ظاهر  في 

 
في االقتباس أعاله، تم وص ف عنصر الرفاهية في شك  معنى 
من خالل بي  ان الرومي، أي "خلق آدم على ص              ورت  ه". معنى ه  ذا 
القول هو أن البش     ر خلقوا على ش     ك  قوانين الله. بهذا، يمكن أن 

منهم، نفهم أن البش          ر يجب أن تكون لهم عالقة مع من هم أعلى 
 رن البشر هم مخلوقاته.

االعتقاد بأن البش    ر مرتبطون بش    يء أعلى منهم يص    نف على 
خالل  ، منأوالً أنه معنى رنه يحقق العناص            ر اليالثة للرفاهية، أي 

االعتقاد بأنهم مرتبطون بش   يء أعلى، يمكن للبش   ر أن يجدوا معنى 
ا ه   ذ ، يمكن للجميع اتب   اعث   اني  ً ايمكن أن يقودهم إلى االزده   ار، 

ا لمص               الحهم الخ  اص               ة )مي    ه  ذه  الش              ك    من االعتق  اد وفق  ً
االهتمامات على س          بي  الميال، هناك أش          خاص يؤمنون بش          يء 
بس              ب ب موقفهم، وهن اك من يؤمن بش              يء م ا بهدف عدم القيام 

، يمكن تعريف هذا الش          ك  من وثاليًابأعمال س         يئة، وهلم جرا(، 
 االعتقاد بشك  مستق  عن العناصر ارخرى.

 (Accomplishmentجاز )اإلن -9
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آخر عنص ر للس عاد  هو اإلنجاز. عندما يحقق شخي ما هدًفا في 
الحيا ، سيشعر هذا الشخي بالمتعة والسعاد . من خالل تحديد هدف، 
يمكن ري ش           خي زياد  إحس           اس           ه بالرفاهية وس           يكون لديه الدافع 
 لالس  تمرار في المض  ي قدًما. إن معمم التفس  يرات حول اإلنجاز في كتاب
"فيه ما  فيه" ليس          ت موص          وفة بالش          ك  وإنما الجهد المبذول لتحقيق 

 الهدف. وتفسير ذلك على النحو التالي:
 تحديد األهداف في الحياة -أ

من خالل تحديد هدف لن يش   عر الش   خي باالرتباك بش   أن 
م    ا يج    ب أن يفعل    ه طوال حي    ات    ه. لكن من الج    دير ب    ال    ذكر أن 

ويمكن تحقيقها ، فهي ارهداف الموض  وعة يجب أن تم  منطقية 
ته دف إلى تجن  ب خيب  ة ارم    في النه  اي  ة. في كت اب "في ه م ا في  ه" 
عد  ش        روحات تش        ر  إجراءات تحقيق الهدف. ينق  الرومي هذا 

 في االقتباس التالي:
 

"وهكذا يتعج   اإلنسان في أعمال الدنيا واآلخر ، مبالغا في 
ة طريقة المناسبأول عمله. وذلك العم  غير ميسر له، إذا كانت 

 (.٠٨٤هي الرياضة.")فيه ما فيه، ص. 

 
االقتباس أعاله مأخوذ من الفص                الحادي والعش              رين من  
كتاب "فيه ما فيه". في هذا المقال، ال يتم ش     ر  عنص      ر الس      عاد  
في ش       ك  اإلنجاز في ش       ك  من أش       كال اإلنجاز، ولكن بطريقة 

ف قيق الهدلتحقيق الهدف. أوض             ل موالنا الرومي أن الطريقة لتح
هي من خالل الممارس             ة. رنه إذا كان الناس في عجلة من أمرهم 
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للقي  ام بعم    م  ا، وأفرطوا في القي  ام بعم    م  ا في ب  داي  ة العملي  ة، ف  إن 
 هذه الطريقة ستجع  من الصعب عليهم الوصول إلى وجهتهم.

يص     نف تحديد ارهداف على أنه إنجاز في عنص     ر الرفاهية  
( تح   دي   د اره   داف ٠ت مطلوب   ة، يعني )رن   ه يحقق ثالث   ة متطلب   ا

يمكن أن يس  اهم في الرفاهية، أي عندما يض  ع ش  خي ما هدفًا في 
الحيا ، س       يحاول ذلك الش       خي تحقيقه، وعندما يتحقق الهدف 

( كيير من ٩س  يش  عر هذا الش  خي بالس  عاد  تقديراً لعمله الش  اق، )
الناس يس عون وراءها من أج  مصلحتهم، هذا يعني أن ك  شخي 

ون مختلًفا في تحديد أهدافه، وأهدافهم وفًقا لمص      الحهم، و س      يك
( يمكن قياس    ه أو تعريفه بش    ك  مس    تق  عن العناص    ر ارخرى، ٠)

أي أنه يمكن تمييز هذا الش         ك  من اإلنجاز عن عناص         ر الرفاهية 
 ارخرى.

 العثور على الجانب البشري -ب
 فأن تكون إنسانًا ُيضفي طابًعا إنسانًيا على اآلخرين هو موق

يجب التمسك به في الحيا . هذا رنه في جوهره، البشر مخلوقات 
ا لطبيعته    ا   ل   ديه    ا العزم على الحف    اظ على كرامته   ا ومك    انته   ا وفق   ً
كخليقة الله. بش        ك  أو بآخر تفس        ير كهذا هو ما قص        ده جالل 

 الدين الرومي. يتم أخذ الشر  بناًء على االقتباس التالي:
 

رَت بذال ك النور، لكنك لم تمفر "هذا مجر د كالم: ظف 
باإلنسانية ]اآلدمية[. انشد اإلنسانية: هذا هو المقصود والباقي 
إسهاب. عندما يزخرف الكالم كييراً ينسى المقصود." )فيه ما 

 (.٠٨٤فيه، ص. 
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االقتباس أعاله مأخوذ من الفص  التاسع عشر من كتاب "فيه 
من خالل  م ا في ه". في هذا االقتباس، يش              ر  جالل الدين الرومي

أوامره للبش  ر أن يجدوا جانبهم اإلنس  اني. رنه وفًقا لرومي، هذا هو 
الهدف الحقيقي للبش      ر. باإلض      افة إلى ذلك، عندما يقول أحدهم 
إن    ه يري    د تحقيق إنج    از، فعلي    ه التركيز على ه    دف    ه، رن    ه إذا ك    ان 

 الشخي طويالً جًدا وعقد كلماته، فسوف ينسى الغرض منه.
ب اإلنس           اني يص           نف على أنه إنجاز رنه العيور على الجان

( ٠يفي ب المتطلب ات اليالث ة الالزم ة ل دخول عنص              ر الرفاهية، أي )
المس  اهمة في الرفاهية، التفس  ير هو أنه عندما يجد الش  خي جانبه 
ا جيًدا يعطي تأثيرًا إيجابًيا  اإلنس         اني ، فإنه س          يص          بل ش          خص          ً

حتهم، مما ( كيير من الناس يتابعونها من أج  مص             ل٩ل خرين، )
يعني أن الكيير من الن   اس يري   دون أن يج   دوا ج   انبهم اإلنس                اني 
ا أفض    ، والقدر   رس   باب مختلفة، مي  الرغبة في أن نكون ش   خص   ً

( يمكن قياسه أو تعريفه ٠)فهم بعضنا البعض وما إلى ذلك، و على
بش          ك  مس          تق  عن العناص          ر ارخرى، أي أنه يمكن تمييز هذا 

 اصر الرفاهية ارخرى.الشك  من اإلنجاز عن عن
لجالل  "فيه ما فيه"في كتاب  السااااااااااعاادةتؤدي إلى ارتفااع قيم  التي العوامال -ب

 الدين الرومي
لمارتن  PERMAالمأخوذ  على أس         اس مفهوم  الس         عاد  أو الرفاهيةالقيم 

س              يليجم  ان في كت  اب "في  ه م  ا في  ه" ال تمهر فقط، ولكنه  ا تتطل  ب عملي  ة فهم 
واختيار. تتم عملية اختيار القيم الس    يكولوجية اإليجابية في كتاب "فيه ما فيه" من 

(  ٩المس              اهمة في الرفاه، )( ٠خالل مراع ا  المتطلب ات اليالثة المطلوبة وهي: )
 لحتهم ، وليس فقط لمتابعة عناص  ر أخرى،كيير من الناس يتابعونها من أج  مص  
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( معرفة وقياس بش       ك  مس       تق  عن العناص       ر ارخرى أو يمكن تمييزها عن ٠و )
تنقسم العوام  التي تؤدي إلى ظهور القيم السيكولوجية اإليجابية العناصر ارخرى. 

في كت  اب "فيف م  ا في  ه" إلى نوعين من العوام   ، وهم  ا العوام    ال  داخلي  ة والعوام    
هذا رن الس   عاد  ال يتم الحص   ول عليها بهذه الطريقة، ولكن يجب أن  خارجية.ال

يكون هناك محفز يأتي من الداخ  أو محفز يأتي من الخارج. س   يتم ش   ر  هذين 
 العاملين على النحو التالي:

 العوامل الداخلية -1
يمكن تفسير العوام  الداخلية على أنها عوام  موجود  داخ  الفرد. 

ش    عور بالس    عاد  هو الزناد الذي يأتي من داخ  البش    ر.  س    بب ظهور أول
تحدث هذه المحفزات في الغالب في ش    ك  ش    عور أو عاطفة معينة. في  
كتاب "فيه ما فيه"، العوام  الداخلية التي تؤدي إلى القيم الس              يكولوجية 

 اإليجابية تشم :
 حالة سيكولوجية -أ

تؤدي العوام    الس              يكولوجي  ة إلى ظهور القيم النفس              ي  ة 
اإليجابية، رن كتاب "فيه ما فيه" هو كتاب من التصوف، حيث 
يناقش هذا الكتاب النفس البش              رية. وهذا التفس              ير يتوافق مع 

، أي التربية الروحية عند اإلنس   ان. من تأليف هذا الكتابالغرض 
 الهدف مأخوذ من االقتباس التالي:

 
حية و "ويتحل ى في كتاب أمٌر غاية في ارهمية، وهو أتربية الر 

لإلنسان لكي يكون كما أراده خالقه سبحانه." )فيه ما فيه، 
 (٩٣ص. 
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إذا تم فهم العوام  الس         يكولوجية من الناحية النمرية، فهي 
طرق تس         تخدم لتحديد مش         اعر الش         خي، وجمع المعلومات 
ومراجعتها، وص            ياغة اآلراء وارفكار واتخاذ اإلجراءات )إيروان، 

 (.٠٠٠، ص. ٩٣٠١
ا   في كت اب "في  ه م ا في  ه"، يولي جالل ال دين الرومي اهتم ام  ً

كبيرًا بحالة الس يكولوجية البش رية. يتض ل هذا من خالل مناقشته 
للمش              اعر اإليج ابي ة مي   الرو  المعنوية العالية، وطبيعة الفقراء، 

 والتسامل المتبادل، واالمتنان، والبساطة.
ك  هذه الص       فات وص       فها جالل الدين الرومي على أم  

للبش              ر واحد  أو حتى ك  هذه الص              فات، رنه من  أن يكون
خالل امتالكه، س   يم  البش   ر ممللين بارش   ياء اإليجابية ويمكن 
أن يكون لهم ت  أثير إيج  ابي على اآلخرين. العوام    التي تيير ه  ذه 
الس     مات ينقلها جالل الدين الرومي في كتابه بأش     كال مختلفة، 

 لى ذلك.مي  إجابات ارسئلة والقصي واروامر وما إ
فيما يتعلق بالعوام  الس           يكولوجية، يمكن للتجربة الروحية 
ا أن تيير مش      اعر الس      عاد  فيه. مس      لًحا بالخبر   للش      خي أيض      ً
الروحية، س      يتمكن الش      خي من تكييف مش      اعر وعواطف قلبه 
بحيث يمكن أن تؤدي إلى مش     اعر إيجابية. فيما يتعلق بالتجربة 

يد ته ص          وفًيا لديه بالتأكالروحية، فإن جالل الدين الرومي بص          ف
 تلك التجربة.

 الموقف من مواجهة مشاكل الحياة -ب
في ك  مر  نواجه فيها موقًفا صعًبا، سواء كان ذلك الجوع 
أو الفقر أو حتى الموت، س              يكون لدى البش              ر حتماً مواقف 
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وردود فع  مختلفة. عاد  ما تتأثر ردود الفع  التي تنشأ بمستوى 
خبر  في التعام  مع ارزمات، والقدر  النضج، وفهم المشكلة، وال

على ح  المش     كالت، وتوافر اإلمدادات أو الموارد الداعمة مي  
التدريب والمش          ور . ينقس          م رد فع  الش          خي في التعام  مع 
المواقف الص       عبة إلى قس       مين، وهما ردود الفع  الس       لبية وردود 
 نالفع  اإليجابية. يمكن فهم رد الفع  الس  لبي على أنه هروب م

ارزم  ة التي مرت به  ا. ال يمكن له  ذا الموقف الج  امل أن يح    
أي مش        كلة ويمكن أن يؤدي إلى مش        اك  أخرى. بينما يمكن 
تفس              ير رد الفع  اإليجابي على أنه قرار أو موقف ناض              ج في 
التعام  مع مش        كلة بهدف عدم ظهور مش        اك  جديد  )بيتر ، 

 (.٤٤٠ – ٤٤٠، ص. ٩٣٠٨
ي كت   اب "في   ه م   ا في   ه" ع   د  يق   دم جالل ال   دين الرومي ف

مواقف كحلول يمكن أن تس    اعد البش    ر في التعام  مع المواقف 
الص   عبة أو المش   اك  في حياتهم، ش   ر  جالل الدين الرومي هذا 

 الموقف بالفقر والتسامل واالمتنان.
 معنى الحياة -ج

إن خلق الس         ماوات واررض ومحتوياتها ليس بال س         بب 
هم يشعر البشر أحيانًا أن حيات بالتأكيد، ميله مي  خلق اإلنس ان.

ليس له   ا معنى، وه   ذا يمكن أن ييير مواقف س              لبي   ة فيهم. في 
الواقع، عندما ال يكافل اإلنسان إليجاد معنى لحياته، فإنه سيقع 
في فراغ. إذن ه      يمكن للبش              ر أن يج    دوا المعنى الحقيقي 

 لحياتهم؟



٠٤ 

 

 

 رأوض ل جالل الدين الرومي في كتابه "فيه ما فيه" أن البش
ق   ادرون على إيج   اد معنى في حي   اتهم ، أي من خالل االعتق   اد 
ا بش              يء أعلى منهم ، أال وهو الل  ه  ب  أن البش              ر مرتبطون دائم  ً

 سبحانه وتعالى.
 العوامل الخارجية -٢

تحتوي العوام  الخارجية على عوام  تأتي من خارج الفرد. س             بب 
. في  ش       ريةظهور الش       عور الياني بالس       عاد  هو التأثير من خارج الذات الب

كتاب "فيه ما فيه"، العوام  الخارجية التي تؤدي إلى القيم الس          يكولوجية 
 اإليجابية هي كما يلي:

 العامل االجتماعي -أ
الع ام   الي اني ال ذي يؤدي إلى ظهور القيم الس              يكولوجية 
اإليجابية هو العوام  االجتماعية. يفس   ر هذا العام  وجود البش   ر  

ود في حياتهم بالتأكيد إلى وج ككائنات اجتماعية، والتي تحتاج
أشخاص آخرين. الغرض من العوام  االجتماعية هو عندما تفكر 
مجموع   ة من الن   اس في المس                اوا  في المك   ان   ة أو المك   اف   آت 
المجتمعية من خالل التواص               االجتماعي باس             تمرار )إيروان، 

(. به    ذا نفهم أن البش              ر ملزمون ب    احترام ٠٠٠، ص. ٩٣٠١
 رامة بعضهم البعض.بعضهم البعض ودعم ك

يتم عرض القيم الس     يكولوجية اإليجابية التي تنش     أ بس     بب 
العوام  االجتماعية في كتاب "فيه ما فيه" في شك  شر  للعالقة 
بين البش              ر. يش              ر  جالل الدين الرومي في هذا الكتاب طرقًا 
 مختلفة لبناء عالقة إيجابية، ال سيما العالقة بين شخي وآخر.

 المعتقدعوامل الدين أو  -ب
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إن الع    ام      ال    ذي يؤدي إلى ظهور القيم الس              يكولوجي    ة 
اإليجابية التالية هو اإليمان بأن اإليمان موجه إلى الله س           بحانه 
ا القول أن ع  ام     وتع  الى في كت  اب "في  ه م  ا في  ه". يمكن أيض               ً

(. يتطلب ٠٣، ص. ٩٣٣٠االعتقاد هذا عام  ديني )دراجات، 
ا بجميع القوانين واللوائل. ال  دين من ك    من أتب  اع  ه االلتزام دا ئم  ً

اإلقرار واالعتقاد في اإلس    الم بعدم وجود إله إال الله واجب، رن 
أول ركن من أرك  ان اإلس              الم هو اإليم   ان ب  الل  ه. ثم يؤدي ه   ذا 
الع  ام    إلى ظهور قيم س              يكولوجي  ة إيج  ابي  ة في ش              ك    معنى 

 وعالقات إيجابية في شك  عالقات بين البشر وآلهتهم.
ا، كان لدى جالل الدين الرومي أنواع مختلفة بص فته صوفيً 

من التجارب الروحية التي اكتس         بها في رحلته لمعرفة إلهه. ونق  
هذه التجربة في مناس     بات مختلفة وبأش     كال مختلفة. ومن هذه 
ارش        كال تؤخذ القيم الس        يكولوجية اإليجابية في كتاب "فيه ما 

" في "المعنى فيه" في ص      ور  معاني وعالقات إيجابية. يتم ش      ر 
ه  ذا الكت   اب من خالل تق  ديم ال  دلي     على أن ك     ش              يء في 
الطبيعة )بما في ذلك البش      ر( مرتبط دائًما بش      يء أعلى منه، أال 
وهو الله سبحانه وتعالى كالخالق. بينما تفسر "العالقة اإليجابية" 
بالعالقة بين البش        ر وآلهتهم. ليس ذلك فحس        ب، فقد أوض        ل 

ا كيفي  ة بن  اء عالق  ة مع الل  ه، وك  ذل  ك جالل ال  دين الرومي أيض              ً 
الفوائد التي س         يحص           عليها البش         ر عندما يكونون قريبين من 

 إلههم.
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 

 الخالصة -أ
بناءً على التحلي  الذي قام به الباحث، فإن هذا البحث كك  يحتوي على 

 :الباحث، وهيإجابات لصياغة المشكالت القائمة كما خلي 
، والً أفي كتاب "فيه ما فيه" لجالل الدين الرومي هي :  القيم السعاد  -1

مل من الرو  المعنوية العالية، والفقر، والتسا التي تتكونالمشاعر اإليجابية 
رد الو االنخراط الذي يتكون من : ثانياً المتبادل، واالمتنان، والبساطة؛ 

لبشر ، عالقة إيجابية تتكون من العالقة بين اثاليًا؛ واالنشغال بارمور الدينية
، المعنى ارابعً وآلهتهم )حب  من الله( والعالقة بين البشر )حب  من الناس(؛ 

 امسًاخالذي يتكون من االعتقاد بأن البشر مرتبطون بشيء أعلى منهم؛ 
 .الذي يتمي  في تحديد ارهداف وإيجاد الجانب اإلنسانياإلنجاز 

يه". في كتاب "فيه ما ف السعاد ن إلى ظهور قيم عاملين يؤديا وجد الباحث -2
العوام  الداخلية التي ، أوالً . العامالن هما عوام  داخلية وعوام  خارجية

تشم  المروف النفسية ، والمواقف تجاه مشاك  الحيا ، ومعنى الحيا ؛ 
العوام  الخارجية التي تشم  العوام  االجتماعية والعوام  الدينية أو  والياني،
 .العقائدية

 تتوصياال  -ب
مي لجالل الدين الرو " فيه ما فيه"بعد إجراء بحث حول كتاب الصوفية 

باستخدام نمرية سيكولوجية إيجابية مبنية على منمور مارتن سيليجمان، هناك عد  
 :اقتراحات قدمها الباحث، منها
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يين من الباح. بسبب الفهم المحدود الكمالهذا البحث ال يزال بعيًدا عن  -1
. ةونمرية مارتين سيليجمان في سيكولوجية إيجابي" فيه ما فيه"حول كتاب 

جالل ل" فيه ما فيه"لذلك يأم  الباحث أن تكون هناك دراسة أعمق لكتاب 
كير مرية أالدين الرومي، إما باستخدام نفس النمرية أو حتى باستخدام ن

ال يزال هناك العديد من الدراسات " فيه ما فيه "رنه في كتاب . شموالً 
 .المحتملة الميير  لالهتمام للبحث

وبتنميم هذا البحث تأم  الباحية أن يضيف هذا البحث نمر  ثاقبة للقارئ  -2
فس لجالل الدين في دراسة تحلي  علم الن" فيه ما فيهي"عن كتاب الصوفية 

 .لمارتن سيليجماناإليجابي 
 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر
كت اب فيه ما فيه أحاديث موالنا جالل الدين الرومي  (. ٩٣٣٠الرومي، جالل ال دين. )

 بيروت: دار الفكر المعاصر. شاعر الصوفية اركبر ترجمة عن الفارسية.
 

 المراجع العربية
(. "معالجة الص         حف اإليماراتية لنش         ر مفاهيم ٩٣٩٠الخالدي، خزيم س         الم الخزام )

العربية  المجلةالتس   امل والس    عاد  "تحلي  مض    مون )لص    حيفتي االتحاد والبيان(. 
 .٠٠٤ – ٠٠٠إلعالم وثقافة الطف . 

(. "دراس ة السيكولوجية اإليجابية في أدعية االمام الصادق ٩٣٩٣الس اعدي، حس ين. )
 .٠٠٨ – ٠٠٠(، ٠٠) ٩مجلة الكلية اإلسالمية الجامعية، السالم". عليه 

(. "المشاعر اإليجابية وعالقتها ٩٣٠١العاني، ذر منير مس يهر وفيص  ، س ناء مجول. )
 .٠٠٩ – ٠٩٠ مجلة اردب.بالرضا عن الحيا ". 

س     ة عز الد ين للطباعة  جالل الدين الرومي.(. ٠١٤٠. )ى، مص     طفالغالب بيروت: مؤس      
 والنشر.

 –نش      أته وتطويره  –(. "التص      وف اإلس      المي )مفهومه ٩٣٠١بلق، عفاف مص      با . )
 .٩٠٩ – ٠١٣. ص. مجلة كلية التربيةمصادره(". 

(. "دور مش   اركة ٩٣٩٠حس   ن، إبراهيم؛ س   هم، مص   طفى كريم؛ عليوي، هدي  قاس   م. )
  دراس        ة اس        تطالعية آلراء عينة من موظفي –المعرفة في تعزيز الس        عاد  الوظيفية 

 .٠٠ – ٨٩  مجلة االدار  واالقتصاد.كلية العمار  ارهلية الجامعة". 
(. "أبنية ارس   ماء من الجذر اللغوي )ش   كر( في القرآن ٩٣٠١حس   ن، علياء نص   رت، )

 .٠٨١ – ٠٠٩. مجلة الباحثالكريم: دراسة داللية سياقية". 



 

 

فس اإليجابي: مفهومة، تطويره، مجاالته التطبيقية (. علم الن٩٣٠٠يونس، م. )-س            لم
أ  ،مجلة الش        رق اروس        ط لعلم النفس اإليجابيورؤية مس        تقبلية بالوطن العربي. 

(٠ ،)٠١-٨٠. 
(. "دور البس              اطة الطوعية في دعم الس              لوك اإلس              تهالكي ٩٣٩٠طلوش، فارس. )

 مجلة اإلنس    انية واإلجتماعية.المس    ؤول "دراس    ة تقييمية للمس    تهلك الجزائري"". 
٨٠ – ٩٩(، ٠) ٣٠. 
لبنان: دار ش    جار  المعارف وارحوال وص     الل ارقوال وارحوال. (. ٩٣٣٠عز الدين. )

 الكتب العلمية.
(. "دور علم النفس اإليجابي في تحسين سلوك السالمة المرورية ٩٣٩٣كفان، سليم. )

 ٠٠، Psychological & Educational Studiesباس  تخدام الس  لوك المخطط". 
 .٠١٠ – ٠٤٩(، ص. ٨)

(. "برنامج إرش  ادي نفس   ي أيجابي في تنمية فاعلية ٩٣٩٠محمد، ورد  عبد اللطيف. )
مجلة دراس   ات في مجال الذات اإلرش   ادية لدى اإلخص   ائي النفس   ي المدرس   ي". 

 .٠١٩ – ٠٠٠(، ٠) ٨٨ الرشاد النفسي والتربوي.
مجل ة الج امعة العراقية. (. "التس              امل في اردي ان". ٩٣٠٤محمود، لجين عب د الل ه. )

٠١٣ – ٠٠٩، ٨٠. 
مجلة (. "علم النفس اإليجابي والتربية الخاص          ة". ٩٣٩٠مص         طفى، نادية ش         عبان. )
 .٩٤ – ٠. ص. العلوم التربوية والنفسية
العلمية بكلية المجلة (. "التص        وف اإلس        المي". ٩٣٠١يوس        ف، محمد عبد النبي. )

 .٠٠ – ٠ اردب.
دراس       ة رربع  –(. "معنى الحيا  لدى مرض       ى الس       كري ٩٣٩٠ياس       مين، مس       دود. )

 حاالت بمستشفى حكيم عقبي قالمة".
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 قائمة المالحق
 

 كتاب تصوف "فيه ما فيه"
من الع  دي  د من ارعم  ال الرائع  ة لموالن  ا  واح  د وه في  ه م  ا في  ه
يعتبر ه  ذا الكت  اب من ارعم  ال اردبي  ة  .الرومي جالل ال  دين

 مناقش        اترنه يحتوي على قص        ي و  من نوع القص        ة النيرية
عبار  عن إجابات رنواع مختلفة من ارس          ئلة في مناس          بات 

 مكتوبة ومقس   مة إلى واحد وس   بعين فص   اًل. وس   ياقات مختلفة
كتب    ه موالن    ا جالل ال    دين الرومي ومعمم   ا في    هفي    ه م    كت    اب 
زء ج ثم ترجم الكتاب إلى العربية عيس      ى علي العاكوب. محتوياته مكتوبة بالفارس      ية.

من محتوي    ات ه    ذا الكت    اب عب    ار  عن مجموع    ة من ارح    ادي    ث بين موالن    ا الرومي 
المقدمة  بهالذي يناقش القضايا االجتماعية والدينية التي يطلبها طال وأصدقائه وطالبه،

 . في واحد وسبعين مقاالً 
 ، أحدهاي يمكن أن نس       تقيها من هذا الكتابهناك العديد من الدروس الت

ا أكير إيجابية، على س      بي  الميال من خالل مزامنة  درس عن كيفية أن تص     بل ش      خص     ً
تج عندما نجد العالقة بين االثنين، يمكننا أن نستن .ةاإليجابيالسيكولوجية المقاالت مع 

 أن هذا الكتاب يمكن أن يساعدنا في العيور على السعاد  والمعنى في الحيا .
 

 سيرة موالنا جالل الدين الرومي



 

 

االس            م الكام  لموالنا الرومي هو موالنا جالل الدين الرومي  
 ٠ ولد موالنا الرومي في محمد بن حس       ين الخطابي البكري.

مدينة م في  ٠٩٣٠س         بتمبر  ٠٣ه                        أو  ٠٣٨ربيع ارول 
ومي" تم تعليق تسمية "الر . أو ما يعرف اآلن بأفغانستان بلخي،

( نرن جالل ال دين الرومي ووال ده ع اش              ا في قوني ة )تركي ا اال
في ذل  ك الوق  ت، أص              بح  ت منطق  ة قوني  ة  لفتر  طويل  ة ج  دا.

كان والد جالل الدين الرومي يدعى محمد بن . أو روما "روم"تح ت س              يطر  مملك ة 
كان والد . و اركير ش   هر  بهاء الدين ولد من نس     أبي بكر الص   ديقحس   ين الكتيبي أو 

)أتباع نجم  ةويالكبر  ةجالل الدين الرومي خبيرا فقيا عميما، وفتوى، وأحد معلمي الطارق
اش        تهر جالل الدين الرومي ". س        لطان العلماء"الدين الكبرى(، الذي أطلق عليه لقب 

قو  خفي   ة داخ     البش              ر، والتي إذا تم ق   ال الرومي إن هن   اك  بفت   اوى مليئ   ة ب   الح   ب.
ذه ه اس        تخدامها على النحو ارمي  يمكن أن تعطي الس        عاد  والمعرفة واس        عة للغاية.

 م في قوني   ة. ٠٩٠٨توفي موالن   ا جالل ال   دين الرومي ع   ام . القو  هي الح   ب اإللهي
وحض              ر جن  ازت  ه الع  دي  د من الجم  اع  ات ال  ديني  ة بب  الغ الحزن لفق  دهم "ش              اعر الح  ب 

 .وحتى يومنا هذا ، فإن قبره هو مركز حج البشرية من مختلف ارديان ي"،اربد



 

 

 سيرة ذاتية

م. تخرج من  ٩٣٣٣يولي  ٩٠أي وب باختيار لنا، ولد في باليتار 
م ثم التحق  ٩٣٠٩المدرسة اإلبتدائية "ارزهار" بباليتار سنة 

 م ثم  ٩٣٠٠بالمدرسة المتوسطة المعارف نور العلوم بباليتار سنة 
م ثم  ٩٣٠٤التحق بنفس المدرسة المعارف نور العلوم بباليتار سنة 

التحق بالجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج حتى 
وأصبل عضوا م.  ٩٣٩٩حص  على درجة البكلوريوس في قسم اللغة العربية وأدبها سنة 

 م. ٩٣٩٩سنة حتي  ٩٣٠٤والفن اإلسالم في سنة معية الدعو  في جمعية الج
 

 
 

 


