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چکيده
گفتار و رفتار ابوسعيد ابوالخير (357ـ440ق) چکيده آموزههاي تصوف و عرفان ايراني و اسالمي در
دوران زرين اين پديده روحاني و فرهنگي بوده است .اين مقاله به ساختار و عامل پويايي شخصيت
انسان در ديدگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير ميپردازد .آنچه شيخ ابو سعيد ساختار شخصيت انساني
ميداند «شدن» و به عبارتي «جريان داشتن» است .طبق تفکرات ابوسعيد ،حرکت و پيشروي به
خودي خود عين ذات بشر است و نيازي به هيچ نوع محرک يا انگيزهاي ندارد؛ اين ماهيت حرکت
و جهت آن است که بايد تبيين گردد و آنچه که تعيينکننده اين عناصر است ،اهداف و الگوهاي
کوچک يا بزرگي ميباشد که انسان جذبش ميشود و دامنه رشدش به تناسب همان الگو محدود يا
گسترده ميگردد.
کليدواژهها :عرفان و تصوف ،1نظريه شخصيت ،2ساختار شخصيت ،3پويايي شخصيت.4

 دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي (نويسنده مسئول:
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 دانشيار روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي
 دانشآموخته کارشناسي علوم تربيتي
تاريخ پذيرش1395/10/12 :
تاريخ دريافت1395/02/26 :

1. Mysticism.
2. Personality Theory.
3. Personality Structure.
4. Dynamic Character.
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مقدمه
نظر به اهميت مطالعه شخصيت و نقش آن در شناخت رفتار ،طبيعي است که تصور کنيم در
سراسر تاريخچه علم روانشناسي جايگاه ويژهاي به نظريههاي شخصيت داده شده باشد .در
حقيقت به طور منطقي ميتوان فرض کرد شخصيت ،موضوعي است که روانشناسي در مجموع
بدان مربوط ميشود .هر يک از نظريههاي شخصيت که بر اساس سالها تحقيق و بررسي در
زمينه باليني و يا مشاهده رفتارها در شرايط آزمايشگاهي به دست آمدهاند ،بينش و فهم شگفت
انگيزي را درباره ماهيت انسان به دست ميدهند .اين نظريهها حاصل درک بسيار باال و هوشمندانه
افرادي است که هر کدام ديدگاه نظري منحصربهفردي را در مطالعه نوع انسان به کار گرفتهاند.
تازگي و پيچيدگي ،مطالعه شخصيت را به موضوعي جذاب و هيجانانگيز تبديل نموده است.
نظريههاي شخصيت بخشي از کوشش مستمر و بنيادي روانشناسي براي درک ماهيت انسان
است (شولتز.)7 :1390 ،
انديشمندان مختلفي که در طول تاريخ و در فرهنگ و ملل گوناگون به انسان و ماهيت او ،افکار
و رفتارش ،آمال و اهدافش ،احساسات و عواطفش و سعادت و شقاوتش ،انديشيدهاند خود ميتوانند
منشا نظريههايي بومي براي تبيين شخصيت انسان ،چه به معناي عامش يا خاصه انساني که در
همان سرزمين و فرهنگ و انديشه ميزيد باشند .ازاينرو ،در اين مقاله با نگاهي روانشناختي و
اديبانه ،به تحليل و تفسير اندک ميراثي که از گفتار و کردار شيخ ابوسعيد ابوالخير مانده است
پرداخته ميشود ،باشد که بتوان مولفههاي اساسي شخصيت انسان را از نقطهنظر وي دريافت و چهبسا
به يک نظريه مستقل شخصيت که از قلب عرفان ايراني و اسالمي بيرون آمده است دست يافت.
هر نظريه شخصيت به پنج حوزه ميپردازد؛  )1ساختار يا واحد و سنگ بناي شخصيت)2 .
فرايندها يا جنبههاي پويايي شخصيت از جمله ،انگيزهها )3 .نمو و رشد يا اينکه انسان چگونه به
صورت انسان ويژهاي که هر کدام از ما هستيم در ميآيد )4 .آسيبشناسي يا ماهيت و علل کنش
ناسازگارانه شخصيت ) 5 .تغيير يا اينکه افراد چگونه تغيير ميکنند و چرا بعضي اوقات در برابر
تغيير مقاومت ميکنند يا قادر به تغيير نيستند (پروين .)4 :1381 ،در اين مقاله به دو حوزه اول و
دوم؛ ساختار يا سنگ بناي شخصيت و فرايندها و جنبههاي پويايي شخصيت از ديدگاه شيخ
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ابوسعيد ابوالخير پرداخته ميشود.
شيخ ابوسعيد ابوالخير ،يکي از بزرگترين آموزگاران نيکي و پاکي و آزادانديشي و بي تعصبي
و انساندوستي و آزادگي و هوشياري و سرمستي و روشنبيني و طنز و طهارت روحي است .آنچه
در طول چهار قرن نخستين تصوف و عرفان ايراني که دوران زرين اين پديده روحاني و فرهنگي
است ،يعني دوران زهد و عشق و مالمت وجود داشته ،در گفتار و رفتار بوسعيد خالصه شده است.
بي آنکه بخواهيم چهره اسطورهاي حالج را از ياد ببريم و بي آنکه بخواهيم رفتار و گفتار شگفتآور
بايزيد بسطامي را ناديده بگيريم ،ميخواهيم بگوييم ابوسعيد ابوالخير در ميان چهرههاي تاريخ
تصوف ايران و اسالم يک نمونه استثنايي است .با وجود تمامي آنچه در باال ذکر شد آنچه ابوسعيد
را در حوزه علوم انسانشناختي و روانشناختي جذاب و قابل توجه مينمايد نکات حائز اهميتي
است که در البهالي آموزه هاي عرفاني و انساني اين بزرگ مرد آشکار است .در صورتي که با
نگاهي روانشناختي و اديبانه به تحليل و تفسير اندک ميراثي که از گفتار و کردار ايشان برايمان
مانده است پرداخته شود ،ميتوان مولفههاي اساسي شخصيت انسان را از نقطه نظر وي دريافت
و چه بسا به يک نظريه مستقل شخصيت که از قلب عرفان ايراني و اسالمي بيرون آمده است
دست يافت ،آنچه روان شناسي بومي و فرهنگي امروزه بيش از پيش ،به عنوان متاعي ارزشمند،
جوياي آن است.

ابوسعيد ابوالخير
ابوسعيد ابوالخير (357ـ440ق) عارفي که هر کجا ياد او رود ،همه دلها را وقت خوش شود ،با
تصوف و عرفان ايراني چنان آميخته است که نام حافظ و خيام با شعر فارسي و نام فردوسي با
ايران .اگر در جستجوي عناصر سازنده هويت و معنويت ايران باشيم ،در ترکيب پيچيده انديشهها
و چهرههايي که سازنده اين معنويت هستند ،بوسعيد چه در افسانه و چه در حقيقت تاريخياش،
يکي از مايههاي اصلي اين مفهوم و معنويت است (دامادي.)58 :1350 ،

اين بزرگمرد از همان روزگار حياتش مورد هجوم متعصبان مذهبي بود و آوازه الابالي
گريهاي او در همان عصر حياتش تا اسپانياي اسالمي ،يعني اندلس رفته بوده است؛ چنانکه
ابنحزم اندلسي در زمان حيات او در باب وي ميگويد:
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و هم شنيدهايم که به روزگار ما در نيشابور مردي است از صوفيان با کنيه ابوسعيد ابوالخير که
گاه جامه پشمينه درميپوشد و زماني لباس حرير که بر مردان حرام است ،گاه در روز هزار رکعت
نماز ميگزارد و زماني نه نماز واجب ميگزارد و نه نماز مستحبي ،و اين کفر محض است؛ پناه بر
خدا از اين گمراهي (ابنحزم اندلسي.)188 :1321 ،

با اينهمه هيچ قديس ديگري را نميشناسيم که مردمان تا اين پايه شيفته او باشند که
مزارهايي به نام او از آذربايجان در باکو گرفته تا خراسان امروز و تا آنجا که امروز ترکمنستان
خوانده ميشود ،ساخته باشند .پرتو معنويت او تا بدان حد است که در طول قرون و اعصار،
رباعيهاي منسوب به او را بهعنوان دعا و حرز ،براي رفع بيماري و شفا بر بيماران ميخواندند و
ميدميدند و چهره او را بهعنوان رمز اشراق و اشراف بر عالم غيب بهصورت نشانه و رمزي
درميآوردند ،آنگونه که نام بوعلي رمز دانش و علوم رسمي است (ادواردويچ.)79 :1356 ،

در رفتار و گفتار بوسعيد ـ آن سوي يافتههاي مريدان سادهلوح ـ بهدشواري ميتوان چيزي
يافت که در عصر ما يا حتي در روزگاري که ارزشهاي روحي يکسره دگرگون شده باشد ،باز هم
براي انسان آرامش روان و روشني ضمير و تسالي خاطر نداشته باشد .در سراسر آموزشهاي
عرفاني او ،يک نقطه سياه و بدبينانه و آزاردهنده نميتوان يافت؛ همه جا درس انساندوستي و
خوشبيني و شادي و اميد و تعصبستيزي موج ميزند .هر قدر هم که مخاطب نسبت به ميراث
تصوف بدبين و بياعتقاد باشد ،باز هم از رفتار و گفتار او نکتههاي زيادي ميآموزد که در زندگي
بدان نيازمند است (همان).

ابوسعيد در روز يکشنبه اول محرم سال  357ق در ميهنه متولد گشت؛  83سال عمر نمود
و دو بار ازدواج کرد .او قرائت قرآن را نزد يکي از مشاهير قراء خراسان بهنام ابومحمد عنازي،
ادبيات عرب را نزد ابوسعيد عنازي و فقه تطبيقي ميان مذاهب اربعه را نيز نزد ابوعبداهلل خضري
آموخت .وي پنج سال نزد ابوبکر قفال مروزي فقه خواند و بسياري از بزرگان علماي عصر همچون
ابوعلي سنجي و ناصر مروزي و ابومحمد جويني ،در حلقه درس قفال ،همدرسان او بودند .ابوسعيد
تا آخر عمر در طريق علم بود .عده بسياري از علما شاگردان او هستند و از وي اجازه روايت حديث
دارند؛ افرادي چون امامالحرمين جويني و ابوعبداهلل فارسي که هردو از بزرگان عصر و مفاخر تاريخ
اسالم بودهاند ،و نيز عبدالرحمن بن منصور بن رامش (474ـ404ق) که از استادان برجسته مدرسه
نظاميه نيشابور بوده است (همان).
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وي بهعنوان حلقه استواري که زنجيره سنتهاي عرفاني قبل از خويش را به حلقه نسلهاي
بعد از خود پيوند ميدهد ،مقامي بسيار عالي در تاريخ عرفان ايران دارد .يکي از رخدادهاي مشهور
زندگي بوسعيد ،ديدار او با فيلسوف نامي همعصرش بوعلي سينا است .براساس روايات ،بوعلي در
پايان اين ديدار گفته است« :هرچه من ميدانم ،او ميبيند» ،و بوسعيد نيز گفته است« :هرچه ما
ميبينيم ،او ميداند».
در دوران ابوسعيد چيزي جز تعصب و بيرحمي ،روابط عقايد و مذاهب مختلف را شکل
نميداد .در چنين محيطي که با کوچکترين تفاوت عقيدهاي نسبت به عقيده حاکميت ،هيچ
مسلماني بر جان خويش ايمني ندارد ،رفتار انساني و نجيب ابوسعيد نسبت به همه مردم ،از هر
فرقه و دين و مذهب و گروهي که هستند ،شنيدني و آموختني است :وقتي به کليساي ترسايان
رفت و آنان تحت تأثير معنويت او قرار گرفتند ،چون بيرون ميآمد ،جمعي از مريدان به او گفتند
که اگر شيخ اراده ميکرد ،همه زنارها ميگشودند (مسلمان ميشدند) .بوسعيد در جواب ميگويد:
«ماشان ورنبسته بوديم که ماشان بگشاييم» 1.همچنين آنجا که جمعي ميخواره و مست را بر
مزار مشايخ و در مکاني که حرمتش بر همگان واجب است ،به فسق و فجور مشغول ديد و
همراهان او ميخواستند تا آن جماعت را برنجانند و بزنند ،شيخ اجازه نداد .چون نزديک ايشان
رسيد ،گفت« :خدا همچنين که در اين جهان خوشدلتان ميدارد ،در آن جهان خوشدلتان
دارد!» آن جماعت برخاستند و در پاي اسب شيخ افتادند و خمرها بريختند و سازها بشکستند و
توبه کردند و از نيکمردان گشتند .همين موارد سبب گشته است که بعضي از اهل مذاهب ديگر
بهدست بوسعيد مسلمان شوند ،آنهم در روزگاري که مسلمان کردن يک نفر ذمي 2،از آرزوهاي
بزرگ و ديرياب علماي دين بوده است .اسالم از نظر ابوسعيد تشريفات ظاهري «ال اله اال اهلل»
گفتن نبود ،بلکه مفهومي بسيار عميق و اجتماعي داشت .اسالم از نظر او اخالص و گذشت از
همه دلبستگيها است (محمد بن منور ،1366 ،ج.)91 :2

بوسعيد معتقد است همه مشکالت فردي و اجتماعي از آنجا سرچشمه ميگيرد که مردم
ميکوشند جز آنچه هستند ،نشان دهند .دامنه اين تظاهر و رياکاري در زندگي فردي و اجتماعي،
 .1يعني ما بر آنها نبسته بوديم که بخواهيم بگشاييم.
 .2غير مسلمان.
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مصيبتهاي اساسي تاريخ انسانيت را بهوجود ميآورد .او معتقد است که ريا عامل نابودکننده
اصالت انسان و جوامع است .اين تکيه و تأکيد بر اصل اخالص و از سوي ديگر ستيزه با خودخواهي و
نفس که محور آموزشهاي اوست ،سبب شده است که وي يکي از انساندوستترين چهرههاي فرهنگ
ايران و اسالم باشد :محبتي عام و شامل که همه انسانها را در خويش فراميگيرد ،از هر فرقه و
آيين و مذهبي که باشند .از ميان همه راههايي که به خدا هست و ميگويند به عدد انفاس خلق
است ،او «راحت رسانيدن به خلق را» نزديکترين راه معرفي ميکند و حق خدا را تبع حق خلق
ميداند .اين انساندوستي و محبت نسبت به بندگان خدا در زندگي او تا مرز محبت نسبت به
جانوران پيش ميرود؛ از همين روست که او گاه براي سگان محله نيز غذا ميفرستد تا شکمي
چرب کنند (همان).

مسئله کرامات ،مرکز اصلي شخصيت تاريخي و افسانهاي بوسعيد است .هيچکس از صوفيان
بيشمار تاريخ تصوف اسالمي ،به اندازه ابوسعيد با مسئله کرامت مرتبط نبوده است و هيچکس
بهلحاظ شهرت به کرامات به پاي ابوسعيد نميرسد (همان.)97 :

نظريه شخصيت
نظر به اهميت مطالعه شخصيت و نقش آن در شناخت رفتار ،طبيعي است که تصور کنيم در
سراسر تاريخچه علم روانشناسي جايگاه ويژهاي به نظريات شخصيت داده شده باشد .در حقيقت
بهطور منطقي ميتوان فرض کرد که شخصيت موضوعي است که روانشناسي در مجموع بدان
مربوط ميشود .هريک از نظريات شخصيت که براساس سالها تحقيق و بررسي در زمينه باليني
يا مشاهده رفتارها در شرايط آزمايشگاهي بهدست آمده است ،بينش و فهم شگفتانگيزي را درباره
ماهيت انسان بهدست ميدهد .اين نظريات حاصل درک بسيار باال و هوشمندانه افرادي است که
هرکدام ديدگاه نظري منحصربهفردي را در مطالعه نوع انسان بهکار گرفتهاند .تازگي و پيچيدگي،
مطالعه شخصيت را به موضوعي جذاب و هيجانانگيز تبديل نموده است .نظريات شخصيت بخشي
از کوشش مستمر و بنيادي روانشناسي براي درک ماهيت انسان است (شولتز.)7 :1390 ،

انديشمندان مختلفي که در طول تاريخ و در فرهنگ و ملل گوناگون به انسان و ماهيت او،
افکار و رفتارش ،آمال و اهدافش ،احساسات و عواطفش و سعادت و شقاوتش انديشيدهاند ،خود
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ميتوانند منشأ نظرياتي بومي براي تبيين شخصيت انسان ـ چه به معناي عامش ،يا خاص انساني
که در همان سرزمين و فرهنگ و انديشه ميزيد ـ باشند .ازاينرو در اين مقاله با نگاهي روان
شناختي و اديبانه ،به تحليل و تفسير اندک ميراثي که از گفتار و کردار شيخ ابوسعيد ابوالخير
مانده است ،پرداخته ميشود ،باشد که بتوان مؤلفههاي اساسي شخصيت انسان را از نظر وي
دريافت ،و چهبسا به يک نظريه مستقل شخصيت که از قلب عرفان ايراني و اسالمي بيرون آمده
است ،دست يافت.
هر نظريه شخصيت به پنج حوزه ميپردازد .1 :ساختار يا واحد و سنگ بناي شخصيت؛ .2
فرايندها يا جنبههاي پويايي شخصيت ازجمله انگيزهها؛  .3نمو و رشد يا اينکه انسان چگونه به
صورت انسان ويژهاي که هرکدام از ما هستيم ،درميآيد؛  .4آسيبشناسي يا ماهيت و علل کنش
ناسازگارانه شخصيت؛  .5تغيير يا اينکه افراد چگونه تغيير ميکنند و چرا بعضي اوقات در برابر
تغيير مقاومت ميکنند يا قادر به تغيير نيستند (پروين .)4 :1381 ،در اين مقاله به حوزه اول و دوم
از ديدگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير پرداخته ميشود.

ساختار شخصيت
مفهوم ساختار 1به جنبههاي پايدارتر و مقاومتر شخصيت اطالق ميشود .اين مفاهيم ،استخوانبندي
يک نظريه را تشکيل ميدهند .در اين برداشت ،ساختارها با اجزاي بدن يا مفاهيمي مانند اتم و
مولکول در فيزيک قابل مقايسهاند .مفاهيم ساختاري از قبيل پاسخ ،نياز ،صفات و تيپ ،مفاهيم
رايجي هستند که در توصيف افراد مورد استفاده قرار ميگيرند .بيشتر نظريهپردازان حوزه
شخصيت ،ساختار شخصيت را يا بر مبناي نيازهاي انسان توجيه ميکنند يا بر مبناي صفات؛ اما
شيخ ابوسعيد در آموزههايش براي هيچکدام از مؤلفههاي صفت يا نياز اهميت خاصي قائل نشده
است .در ديدگاه ايشان آنچه سنگ بناي شخصيت انساني را شکل ميدهد« ،شدن» است و به
عبارتي «جريان داشتن» ،بهمعناي آنچه در روانشناسي شخصيت« ،تحول» و «حرکت» ناميده
ميشود (شولتز.)361 :1390 ،

1. Structure.
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مفهوم صفت ،به پايداري پاسخ فرد در موقعيتهاي مختلف داللت ميکند و به مفهومي که
مردم عادي براي توصيف ديگران بهکار ميبرند ،نزديکتر است .مفهوم تيپ ،با دستهبندي تعداد
قابل توجهي از صفات مختلف معنا پيدا ميکند و در مقايسه با مفهوم صفت ،به نظم و عموميت
بيشتر در رفتار داللت دارد .اگرچه افراد ميتوانند درجات مختلفي از صفات را داشته باشند ،معمو اال
از تيپ خاصي به حساب ميآيند .همچنين نظريهپردازان طرفدار مفهوم نياز معتقدند تعدادي
نيازهاي ذاتي وجود دارد که رفتار هر فرد را فعال و هدايت ميکند .اين نيازها غريزي هستند؛ يعني
ما با آنها به دنيا ميآييم .اما رفتارهايي که ما براي ارضاي نيازها بهکار ميبريم ،نه ذاتي ،بلکه اکتسابي
هستند؛ بنابراين در معرض تفاوتهاي فراواني از يک شخص به شخص ديگرند (همان).

شيخ ما گفت« :شبلي بسيار گفتي" :اهلل ،اهلل ،اهلل ".پرسيدند او را که "چه سبب است که
همي گويي اهلل و نگويي ال اله اال اهلل؟" جواب داد و گفت :حشمت 1دارم که او را به زفان 2انکار
ياد کنم .ترسم که در ال اله ،مرگ درآيد و به اال اهلل نرسم ».شيخ ما گفت«:ال اله ،طريق اين
حديث است و اال اهلل ،نهايت اين حديث .تا اين کس سالها در ال اله درست نگردد ،به اال اهلل
نرسد» (محمد بن منور،1366 ،ج.)255 :2

در اسرار التوحيد آمده است:
3

شيخ ما را درويشي گفت :يا شيخ! دعايي در کار من کن .شيخ گفت :هيچ کار را مشاييا که
شايسته هر کار که گشتي ،در بند آن بماندي و آن حجاب تو گشت از خداي تو .قاعده بندگي بر
نيستي است .تا ذرهاي اثبات در صفات تو ميماند ،حجاب مي ماند .اثبات ،صفت خداوند است و
نفي ،صفت بنده (همان.)302 :

آنچه ايشان ميگويد اين است که انسان چون رودي خروشان همواره در حرکت و پيشروي
است و هرگز نميتوان رکود و ايستايي را براي وي تصور کرد .هرچه که رنگ ثبات بر خود دارد،
با ذات بشر ضديت دارد و فاسدکننده و محدودکننده استعداد و شکوفايي اصيل وي است .درست
است که گاهي افراد براساس رفتار يک فرد ،صفاتي را به او اختصاص ميدهند ،اما اين صفات به

 .1وحشت.
 .2زبان.
 .3شايسته نگردي.
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هيچوجه وي را به ميزان قابل توجهي قابل پيشبيني نميسازد و از اعتبار قابل اطميناني برخوردار
نخواهد بود.
به عبارت ديگر هرچه انسان سالمتر باشد ،يافتن صفات يا تيپ شخصيتي باثبات و قابل
پيشبيني براي وي دشوارتر خواهد بود؛ زيرا براي يک انسان سالم و اصيل هر لحظه ،لحظه رشد،
تحول و شکوفايي بينهايت است و ثبات با اين مسير و ساختار ،در ضديت کامل قرار دارد.
اما در مورد نياز ،در اسرار التوحيد داريم که شيخ ما گفت« :يوسف بن الحسين گفتا :هرکه
در بحر توحيد افتاد ،هر روزي تشنهتر بود و هرگز سيراب نشود؛ زيرا چه "تشنگي حقيقت" دارد
و آن جز به حق ساکن نگردد» (همان.)244 :

تحرک ،ذات انسان است و انسان را از آن جهت داراي شخصيت انساني ميدانيم که تحول
مييابد و جريان دارد .انسان نيازمند بينهايتهاست .هرگز کسي نميتواند ادعا کند نوع و مقداري
خاص از چيزي براي سيرابي نياز خاصي از انساني کافي است يا خواهد بود .انسان تشنه رفتن و
تحول است و نيازش بينهايت است .اينگونه نيست که انسان نيازهاي خاص و محدودي دارد که
سالمت و بهزيستياش معطوف به ارضاي حد مشخصي از آن است ،بلکه وجود و ماهيت انسان
عين نياز است .نياز ،انسان و حرکت ،عين يک ماهيت هستند .عين ذات انسان ،يک "نياز
بينهايت" و «حرکت نامحدود و بيکران» است .انسان ايستاده و درگير ثبات ،بيمار است.
شيخ گفت« :هرکه را زندگي به نفس باشد ،زندگياش با رفتن نفسش به پايان ميرسد و
هرکه را زندگي به اخالص و صدق باشد ،او زنده است و خداوند او را از سرايي به سرايي منتقل
ميکند» (همان .)293 :شيخ ما گفت« :همه وحشتها از نفس است؛ اگر تو او را نکشي ،او تو را
بکشد ،و اگر تو او را قهر نکني ،او تو را قهر کند و مغلوب خود کند» (همان.)295 :

ايشان معتقد است انسان هرگز در نقطه تعادل يا مقامي ايستاده نيست ،بلکه يا به سمت
سالمت و سعادت در حرکت است يا به سمت بيماري و شقاوت .ايشان همچنين معتقد است اگر
انسان بر نفس مسلط نگردد ،او بر انسان مسلط ميشود و تباهي از آنجا آغاز ميگردد .اگر ما نفس
را به حرکت وانداريم و برايش مشغله ايجاد نکنيم ،او براي ما دردسر و بيماري درست ميکند.
وي بههيچوجه اين مسئله را که انسان بهدنبال کاهش تنش و رنجها و افزايش لذتهاست و
يک نقطه تعادل براي شخصيت انساني وجود دارد که با رسيدن به آن به ثبات و تعادل دائمي
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ميرسد ،قبول ندارد .او اصل شکوفايي و رشد لحظه به لحظه را بدون محدوديت و نهايت قبول
دارد و معتقد است اگر آدمي در نقطهاي به خيال خويش بهعنوان قرار گرفتن در تعادل و کمال
بايستد و پيوسته بهدنبال ايجاد تنشهاي عاليتر و سالمتر براي خود نباشد ،خود به خود در مسير
عکس به حرکت در خواهد آمد و گرفتار رفتارهاي ناسالم و بيمار چون وسواسهاي رياکارانه و
ترسهاي افراطي ميشود و از مسير سالمت دور ميگردد« .شيخ ما را پرسيدند که تصوف چيست؟
گفت :اين تصوف نيز هم شرک است .گفتند :ايها الشيخ! چرا؟ گفت :از بهر آنکه تصوف دل از غير
و جز نگاه داشتن است و غير و جز نيست» (همان.)244 :

به بيان ديگر ،هر چيزي که باعث ايستايي و رضايتخاطر فرد گردد ،حتي اگر مثبتترين
وقايع و اعمال هم باشد ،خود موجب بيماري و به زيان او خواهد بود .شکوفايي و رشد بيوقفه و
عدم رضايت از توقف ،رمز سالمت است.
انسان ذاتاا در حرکت است و جوهر وجودياش جريان داشتن است ،حال يا به سمت کمال
ال مشابه رشد و تحول جسمي
و سالمت روح و روان ،يا به سمت نقصان و رفتارهاي بيمارگون؛ کام ا
و فيزيکي انسان ،که دقيق اا از لحظهاي که در پايان دوره نوجواني رشد به پايان ميرسد ،فرايند
پيري زيستي در آغاز جواني شروع و زوال آغاز ميگردد؛ زوالي که سالها بعد و در ميانسالي
آثارش را مشاهده ميکنيم ،اما از آغازين روزهاي جوانيمان در حال رخ دادن بوده است

(برک،

 ،1390ج.)118 :2

فرايندها و جنبههاي پويايي شخصيت
همانطور که نظريات را ميتوان از لحاظ ساختاري با يکديگر مقايسه کرد ،ميتوان آنها را از نظر
مفاهيم پويايي و انگيزشي مورد استفاده در توجيه رفتار نيز با هم سنجيد .اين مفاهيم به جنبههاي
فرايندي 1رفتار انسان داللت دارد.
انگيزش ،مجموعه شرايطي است که به رفتار نيرو ميدهد و به آن جهت ميبخشد .آدمي
انگيزش را بهصورت ميل آگاهانه تجربه ميکند .علل انگيزش شامل گسترهاي از رويدادهاي

1. Process.
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فيزيولوژيايي درون مغز و بدن تا فرهنگ و تعامل اجتماعي با ديگر انسانهاست )اتکينسون و همکاران،
.)361 :1388

پديده انگيزش بيشتر به علل رفتار ميپردازد و به اين پرسش که چرا انسان در مواقع مختلف
دست به رفتارهاي متفاوت ميزند ،پاسخ ميدهد .مسائل اساسي براي روانشناسان در اين حوزه
عبارتند از اينکه :چرا رفتار خاصي پديد ميآيد؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار معيني براي
زمان طوالني ادامه مييابد؟ چرا رفتار بهصورت پيوسته و متناوب اتفاق ميافتد؟ چرا رفتارها از
لحاظ درجه شدت با يکديگر متفاوتاند؟ چرا در برخي رفتارها گرايش به تکرار وجود دارد؟
)خداپناهي.(14 :1376 ،

در ديدگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير انسان بنابر ماهيتش خروشان و در حرکت است .زماني
ميتوان از انگيزه حرکات و اقدامات و رفتار موجودي دم زد که آن موجود ذاتاا ايستا باشد .در اين
صورت تحرک و تالش و تکاپوي او اين سؤال را مطرح کند که چرا از ايستايي بهدر آمده و به
خود زحمت تحرک داده است؟! حرکت ،عين ذات انسان است و وي براي تحرک نياز به هيچ
انگيزهاي ندارد ،و تا زماني که هست ،در حرکت است .آنچه در انسان متغير است ،ماهيت و جهت
حرکت و اقدامات وي است .در اين ديدگاه آنچه بهعنوان پرسش اصلي مطرح ميگردد ،چگونگي
حرکت و عوامل تعيينکننده جهت آن است.
در حکايتي از کودکي شيخ آمده است:
پدر شيخ ما ،سلطان محمود را عظيم دوست داشتي 1و او در ميهنه سرايي بکردي 2و بر در و
ديوار و سقفهاي آن بفرمود تا بنا ،نام سلطان محمود و ذکر حشم و و خدم و پيالن و مراکب او
نقش فرمود و شيخ ،کودک بود .پدر را گفت :مرا در اين سرا يک خانه 3بنا کن ،چنانکه آن خانه
خاصه من باشد و هيچکس را در آن هيچ تصرف نباشد .پدر او را خانه اي بنا کرد و شيخ بفرمود
تا بر در و ديوار و سقف آن بنوشتند اهلل ،اهلل ،اهلل.
پدرشان گفت :يا پسر! اين چيست؟
شيخ گفت :هرکس بر ديوار خانه خويش نام امير خويش نويسد.

 .1دوست داشت.
 .2بناکرد.
 .3اتاق.
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پدرش را وقت خوش گشت و از آنچ کرده بود پشيمان شد و بفرمود تا آنهمه که نبشته بودند،
از سراي او دور کردند.
شيخ ميگويد :بنده آني که در بند آني )محمد بن منور ،1366 ،ج.(17 :2

از نظر شيخ ابوسعيد آنچه ماهيت حرکت انسان را تعيين ميکند و نقش جهتدهي به پويايي
رفتار انسان را برعهده دارد ،همان چيزي است که انسان در بند آن است .در واقع مسير و جهت
رفتاري و تکاملي انسان طبق الگويي شکل ميگيرد يا تغيير ميکند که انسان فراروي خود ميبيند
يا مينهد؛ به اين معنا که هر انساني از لحظهاي که متولد ميشود ،به فراخور محيط و شرايطي
که در آن قرار گرفته است ،يک طرح و الگوي کلي براي نحوه عملکرد و زندگاني در مقابل خود
ميبيند؛ الگويي که در شکلدهي به جهت حرکت ،نحوه حرکت ،احساس ،تفکر ،رفتار و اعمال
وي نقش تعيينکننده دارد و اهداف کوچک و بزرگ فرد را شکل خواهد داد .اما در مورد انسان
عالوه بر اين ،حالت دومي هم محتمل است؛ اينکه وي با وجود شرايط محيطي و الگوهاي موجود
در پيش رويش ،الگوي ديگري را براي خود برگزيند و فراروي خويش نهد که در اين صورت نيز
همان کارکرد تعيينکننده الگوهاي قبلي را براي وي خواهد داشت.
ذات انسان «فراتر رفتن» است و در هر شيوه و مسيري که از الگوي خود يا آنچه که در بند
آن است ،وام بگيرد ،همواره فراتر ميرود و در بينهايت شيوهاش پيش خواهد رفت.
انسان موجودي است که براي درجات رشدياش انتهايي نيست و ميتواند از همه
محدوديتهاي زماني ،مکاني ،فيزيکي و روحي فراتر رود؛ همانطور که در تمام نقاط جهان افرادي
را ديدهايم که داراي کماالت و کرامات ويژهاي مانند آگاهي به ضمير ساير افراد يا انجام اعمال
خرق عادت بودهاند که براي بشر در حالت معمولي قابل تصور و باور نيست؛ همچنين مهارتهايي
که يک فرد با تمرکز و تالش بيوقفه و اراده پوالدين به آنها رسيده ،مانند تمامي آنچه در کتاب
رکوردهاي جهاني ثبت شده است.
بههيچوجه نميتوان چنين رخدادهايي را انکار کرد؛ اما در نگاه و تعريف معمولياي که از
بشر داريم نيز نميتوان آنها را پذيرفت و توجيه کرد .اگر اين تواناييها براي تعدادي از انسانها
قابل تصور باشد ،پس براي نوع بشر امکانپذير خواهد بود« .شيخ ما ميفرمايد :يک طرفتالعين
همت با حقداري از آن بهتر که روي زمين ملک تو باشد»

)همان.(18 :

ساختار شخصيت و جنبههاي پويايي انسان در آموزههاي شيخ ابوسعيد ابوالخير

61

در نگاه شيخ ،انسان موجودي است که مراتب تحول ،رشد و تکاملش بينهايت است و هرگز
به انتها نميرسد و محدوديتناپذير است؛ در عين حال اين نامحدود بودن بر هر دو جهت سالمت
و بيماري صدق ميکند .اما آنچه تعيينکننده ميزان پرش و تکامل اوست ،اهداف و الگوهاي
کوچک و کمقدر يا باالبلند و عظيمي است که جذبش ميشود و دامنه رشدش به تناسب همان
الگو محدود يا گسترده ميگردد.
شيخ نهايت و کمال انسان را در اين ميداند که همتش معطوف کمال الهي و قرب به خداوند
باشد .همين الگو و هدف است که انسان را در مسير کمال و سالمت محض ،در حرکتي بيپايان
غوطهور ميسازد ،اگرچه که هرگز به انتهايي نميرسد.
گـــر مــرده بــوم برآمده سالي بيست

چه پنداري که گورم از عشق تهيست

گر دست به خاک برنهي کينجا کيست؟

آواز آيد که حال معشوقم چيست؟

در درجه اول ،انسان بايد در محيط سالم رشد کند ،بهگونهاي که محيط ،الگو و هدف
شايستهاي برايش فراهم سازد و در مقابلش نهد .اما در صورتي که اين مهم محقق نشود ،اين خود
انسان است که بايد هدف و الگوي شايسته و صحيح را فراروي خويش نهد.
در ديدگاه شيخ ابوسعيد براي رسيدن به باالترين درجات رشد و تحول که همان اشتياق و
اراده نزديکي به حقايق الهي و کسب معرفت و عشق و کمال خداوندي است ،داشتن قصد ،نيت
و اشتياق تنها گام اول و شرط الزم است؛ گام دوم و شرط کافي« ،کشش» از سوي خداوند است.
بعد از اين کشش ،کوشش محقق ميگردد و در صورت موفقيت ،انسان به بينش ميرسد.
چنانکه شيخ گفته است :چو خواهي که حق در دلت جاي گيرد ،دلت را از جز او ،شستوشو
کن؛ چراکه فرشته در خانهاي که در آن خرافات و قماشها 1باشد ،داخل نميشود ،بلکه در خانه
اي وارد ميشود که جز او کسي در آن نيست و تو نيز با او در آن خانه نيستي.
و گفت :خداي را به هر روز سيصد و شصت نظر است به دل بنده خويش که بنگرد که آيا دل
بنده هيچ بهسوي او مينگرد .اگر بيند که دل بنده نگران اوست ،افزونياش بخشد و بزيادتها و
روشنيها اکرامش کند و دلش را بهسوي خويش کشد و هرکه را جذبهاي از جانب باال نباشد،
کارش نظام نگيرد ،و حالش سامان نپذيرد ،آنگونه که مشايخ گفتهاند :جذبهاي از سوي حق بهتر
از همه عبادتها که پريان و آدميان کنند.

 .1چيزهاي کمارزش.
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پس گفت :تا کشش نبود ،کوشش نبود ،و تا کوشش نبود ،بينش نبود .هرکه او را از راه بندگي
جويد ،نيابد و هرکه او را بدو جويد ،باشد که بيابدش (شفيعي کدکني.)17 :1366 ،

نتيجه
براســاس مجموعه بحثها و تحليلهاي صــورتگرفته در اين مقاله بايد گفت که انســان بنابر
ذاتش يک جريان ،و ســاختار شــخصــيت وي نوعي جريان بيوقفه و بيپايان اســت .بُعد ثابت
شخصيت انسان همين جريان داشتن و حرکت است ،آنهم حرکتي بيانتها .چيستي و چگونگي
الگو ،آرزو و هدف اوســـت که جهت ،کميت و کيفيت اين جريان را تعيين ميکند .پيششـــرط
سالمت اين ا ست که فرد د ست پيش را گرفته و خود را به سمت م شغلههاي نيک و بهبودي،
رهنمون و راهي سازد و اختيار رفتار ،هيجان و احساسات خويش را در دست گيرد؛ چون در غير
اين صورت در انفعال و سکون نخواهد بود ،بلکه به سمت تباهي و انحراف راهي خواهد شد.
بيشتر نظريهپردازان حوزه شخصيت ،ساختار شخصيت را يا بر مبناي نيازهاي انسان توجيه
ميکنند ،يا بر مبناي صفات؛ اما شيخ ابوسعيد در آموزههايش براي هيچکدام از مؤلفههاي صفت
يا نياز اهميت خا صي قائل ن شده ا ست .در ديدگاه اي شان آنچه سنگ بناي شخ صيت ان ساني را
شـــکل ميدهد« ،شـــدن» و به عبارتي «جريان داشـــتن» بهمعناي آنچه در روانشـــناســـي
شخصيت«تحول» و «حرکت» ناميده ميشود ،است.
هرچه انسان سالمتر باشد ،يافتن صفات يا تيپ شخصيتي باثبات و قابل پيشبيني براي وي
دشوارتر خواهد بود؛ زيرا براي يک انسان سالم و اصيل هر لحظه ،لحظه رشد ،تحول و شکوفايي
بينهايت است و ثبات با اين مسير و ساختار در ضديت کامل قرار دارد .آنچه باعث رضايت خاطر
و اقناع گرايش به رشد و تحرک در انسان گردد ،هرچند نيک و مطلوب باشد ـ مانند عبادت،
تهذيب نفس ،دينداري ،علماندوزي يا خدمت به خلق ـ به خودي خود آسيبزا و تباهکننده بشر
ميشود .شکوفايي و رشد بيوقفه و عدم رضايت به توقف ،رمز سالمت است.
اما در مورد آنچه به رفتار نيرو و جهت ميبخشـــد و اعمال و اقدامات خاصـــي را در بشـــر
برميانگيزد ،آنچه دريافت شــد از اين قرار اســت :ســه نوع مفهومســازي در انگيزش ،مورد توجه
روان شناسان شخصيت بوده است :انگيزههاي مبتني بر لذت ،انگيزههاي رشد يا خودشکوفايي و
انگيزههاي شناختي.
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در ديدگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير انسان بنابر ماهيتش خروشان و در حرکت است .در واقع
ز ماني ميتوان از انگيزه حر کات و ا قدا مات و رف تار موجودي دم زد که آن موجود ب نابر ذاتش
ايستا باشد .حرکت عين ذات انسان است و وي براي تحرک نياز به هيچ انگيزهاي ندارد؛ تا زماني
که هست ،در حرکت است .اما آنچه در انسان متغير است ،ماهيت و جهت حرکت و اقدامات وي
است .هر انساني از لحظهاي که متولد ميگردد ،بهفراخور فضايي که در آن قرار گرفته است ،يک
الگو براي نحوه عملکرد و زندگاني در پيش روي خود ميبيند؛ الگويي که در شکلدهي به جهت
حرکت و نحوه حرکت وي نقش تعيينکننده دارد و اهداف کوچک و بزرگ فرد را شــکل خواهد
بخشيد .اما حالت دومي هم محتمل است؛ اينکه وي با وجود شرايط محيطياش ،الگوي ديگري
را براي خود برگزيند.
در نگاه شيخ ،انسان موجودي است که مراتب تحول ،رشد و تکاملش بينهايت است و هرگز
به انتها نميرســـد و محدوديتناپذير اســـت .در عين حال اين نامحدود بودن بر هر دو جهت
ســالمت و بيماري صــدق ميکند .اما آنچه تعيينکننده ميزان پرش و تکامل اوســت ،اهداف و
الگوهاي کوچک و کمقدر يا باالبلند و عظيمي اســت که جذبش ميشــود و دامنه رشــدش به
تناسب همان الگو محدود يا گسترده ميگردد.
ابوسعيد نهايت و کمال انسان را در اين ميداند که همتش معطوف کمال الهي و قرب به
خداوند باشد .همين الگو و هدف است که انسان را در مسير کمال و سالمت محض در حرکتي
بيپايان غوطهور ميسازد ،اگرچه هرگز به انتهايي نميرسد.
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Human personality structure and human dynamic aspect in
opinion of Sheikh Abu Sa'id Abu al-Khair
Abstract
Speech and behavior of Abu Sa'id Abu al-Khair (357-440 AD)
Review the Iranian Sufism and mysticism in the golden era of this
spiritual and cultural phenomenon.
This article review Abu Sa'id Abu al-Khair opinion about the
structure and dynamics of human personality. Structure of human
personality in view of Abu sa’id is "becoming" or “flowing”. According
to Abu sa’id opinion motion and it’s direction itself are the human
nature and does not need any type of stimulus. The nature of the
movement and the direction of that should be expressed. This is what
determines the small or huge purposes are absorb to it. the range of
growing limits to this pattern.
Key words: Mysticism, personality theory, personality structure,
dynamic character.

