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 مقدمه

مطالعه شخصيت و نقش آن در شناخت رفتار، طبيعي است که تصور کنيم در نظر به اهميت 

هاي شخصيت داده شده باشد. در اي به نظريهشناسي جايگاه ويژهسراسر تاريخچه علم روان

شناسي در مجموع موضوعي است که روان ،توان فرض کرد شخصيتحقيقت به طور منطقي مي

ها تحقيق و بررسي در هاي شخصيت که بر اساس سالنظريهشود. هر يک از بدان مربوط مي

 اند، بينش و فهم شگفتزمينه باليني و يا مشاهده رفتارها در شرايط آزمايشگاهي به دست آمده

ها حاصل درک بسيار باال و هوشمندانه دهند. اين نظريهانگيزي را درباره ماهيت انسان به دست مي

ند. افردي را در مطالعه نوع انسان به کار گرفتهبهنظري منحصرافرادي است که هر کدام ديدگاه 

انگيز تبديل نموده است. تازگي و پيچيدگي، مطالعه شخصيت را به موضوعي جذاب و هيجان

شناسي براي درک ماهيت انسان هاي شخصيت بخشي از کوشش مستمر و بنيادي رواننظريه

 .(7: 1390)شولتز، است 

ه در طول تاريخ و در فرهنگ و ملل گوناگون به انسان و ماهيت او، افکار انديشمندان مختلفي ک

 تواننداند خود ميو رفتارش، آمال و اهدافش، احساسات و عواطفش و سعادت و شقاوتش، انديشيده

چه به معناي عامش يا خاصه انساني که در  ،هايي بومي براي تبيين شخصيت انسانمنشا نظريه

شناختي و رو، در اين مقاله با نگاهي رواناينو انديشه ميزيد باشند. از همان سرزمين و فرهنگ

اديبانه، به تحليل و تفسير اندک ميراثي که از گفتار و کردار شيخ ابوسعيد ابوالخير مانده است 

بسا نظر وي دريافت و چههاي اساسي شخصيت انسان را از نقطهشود، باشد که بتوان مولفهپرداخته مي

 نظريه مستقل شخصيت که از قلب عرفان ايراني و اسالمي بيرون آمده است دست يافت. به يک

( 2( ساختار يا واحد و سنگ بناي شخصيت. 1پردازد؛ هر نظريه شخصيت به پنج حوزه مي

( نمو و رشد يا اينکه انسان چگونه به 3ها. هاي پويايي شخصيت از جمله، انگيزهفرايندها يا جنبه

شناسي يا ماهيت و علل کنش ( آسيب4آيد. مي اي که هر کدام از ما هستيم دريژهصورت انسان و

کنند و چرا بعضي اوقات در برابر ( تغيير يا اينکه افراد چگونه تغيير مي5ناسازگارانه شخصيت. 

 . در اين مقاله به دو حوزه اول و(4: 1381)پروين، کنند يا قادر به تغيير نيستند تغيير مقاومت مي

هاي پويايي شخصيت از ديدگاه شيخ جنبه دوم؛ ساختار يا سنگ بناي شخصيت و فرايندها و



 هاي شيخ ابوسعيد ابوالخيرهاي پويايي انسان در آموزهساختار شخصيت و جنبه

 

 

51 

 شود.ابوسعيد ابوالخير پرداخته مي

شيخ ابوسعيد ابوالخير، يکي از بزرگترين آموزگاران نيکي و پاکي و آزادانديشي و بي تعصبي 

و طهارت روحي است. آنچه  بيني و طنزدوستي و آزادگي و هوشياري و سرمستي و روشنو انسان

در طول چهار قرن نخستين تصوف و عرفان ايراني که دوران زرين اين پديده روحاني و فرهنگي 

در گفتار و رفتار بوسعيد خالصه شده است.  ،يعني دوران زهد و عشق و مالمت وجود داشته ،است

آور واهيم رفتار و گفتار شگفتاي حالج را از ياد ببريم و بي آنکه بخآنکه بخواهيم چهره اسطوره بي

ي تاريخ هاخواهيم بگوييم ابوسعيد ابوالخير در ميان چهرهبايزيد بسطامي را ناديده بگيريم، مي

تصوف ايران و اسالم يک نمونه استثنايي است. با وجود تمامي آنچه در باال ذکر شد آنچه ابوسعيد 

 نمايد نکات حائز اهميتيقابل توجه مي شناختي جذاب وشناختي و روانرا در حوزه علوم انسان

هاي عرفاني و انساني اين بزرگ مرد آشکار است. در صورتي که با الي آموزهاست که در البه

شناختي و اديبانه به تحليل و تفسير اندک ميراثي که از گفتار و کردار ايشان برايمان نگاهي روان

سي شخصيت انسان را از نقطه نظر وي دريافت هاي اساتوان مولفهمانده است پرداخته شود، مي

و چه بسا به يک نظريه مستقل شخصيت که از قلب عرفان ايراني و اسالمي بيرون آمده است 

شناسي بومي و فرهنگي امروزه بيش از پيش، به عنوان متاعي ارزشمند، دست يافت، آنچه روان

 جوياي آن است.

 ريالخد ابويسعابو

ها را وقت خوش شود، با دل هاد او رود، هميکه هر کجا  يق( عارف440ـ357ر )يد ابوالخيسعابو

با  يو نام فردوس يام با شعر فارسيکه نام حافظ و خاست خته يچنان آم يرانيتصوف و عرفان ا

ها شهيدان هديچيب پيم، در ترکيران باشيت ايت و معنويهو هعناصر سازند يجوران. اگر در جستيا

اش، يخيقت تاريد چه در افسانه و چه در حقيت هستند، بوسعين معنويا هکه سازند ييهاو چهره

 .(58 :1350 ،ي)دامادت است ين مفهوم و معنويا ياصل يهاهياز ما يکي

يالابال هبود و آواز ياتش مورد هجوم متعصبان مذهبيمرد از همان روزگار حن بزرگيا

 هک؛ چناناندلس رفته بوده است يعني ،ياسالم ياياتش تا اسپانياو در همان عصر ح يهايگر

 د: يگويمات او در باب وي يدر زمان ح يحزم اندلسابن
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که  ريد ابوالخيسعابو هيان با کنيست از صوفا يشابور مرديم که به روزگار ما در نيادهيو هم شن

رکعت ر که بر مردان حرام است، گاه در روز هزار يلباس حر يپوشد و زمانيمنه دريپشم هگاه جام

پناه بر  ؛ن کفر محض استيو ا ،يگزارد و نه نماز مستحبينه نماز واجب م يگزارد و زمانينماز م

 .(188 :1321، يحزم اندلسابن) ين گمراهيخدا از ا

او باشند که  هفتيه شين پايم که مردمان تا ايشناسيرا نم يگريس ديچ قديهمه هنيبا ا

جا که امروز ترکمنستان و گرفته تا خراسان امروز و تا آنباکجان در يبه نام او از آذربا ييمزارها

که در طول قرون و اعصار،  استت او تا بدان حد يساخته باشند. پرتو معنو ،شوديخوانده م

ند و دخوانميماران يو شفا بر ب يماريرفع ب يعنوان دعا و حرز، برامنسوب به او را به يهايرباع

 يصورت نشانه و رمزب بهيعنوان رمز اشراق و اشراف بر عالم غبهرا ه او ند و چهريددممي

 .(79 :1356چ، يادواردو)است  يرمز دانش و علوم رسم يکه نام بوعل گونهآن آوردند،ميدر

 يزيتوان چيم يدشوارلوح ـ بهدان سادهيمر يهاافتهي يسو آن ـ ديدر رفتار و گفتار بوسع

کسره دگرگون شده باشد، باز هم ي يروح يهاکه ارزش يدر روزگار يا حتي افت که در عصر ماي

 يهاخاطر نداشته باشد. در سراسر آموزش ير و تساليضم يانسان آرامش روان و روشن يبرا

و  يدوستافت؛ همه جا درس انسانيتوان يدهنده نمنانه و آزارياه و بدبيس هک نقطياو،  يعرفان

راث ينسبت به مهم که مخاطب هر قدر  .زنديموج م يزيستد و تعصبيو ام يو شاد ينيبخوش

 يدگآموزد که در زنيم ياديز يهانکته واعتقاد باشد، باز هم از رفتار و گفتار اين و بيتصوف بدب

 .همان() است ازمنديبدان ن

 نمودسال عمر  83 ت؛هنه متولد گشيدر م ق 357کشنبه اول محرم سال يد در روز يابوسع

 ،يمحمد عنازنام ابور قراء خراسان بهياز مشاه يکيقرائت قرآن را نزد او و دو بار ازدواج کرد. 

 يخضر هللنزد ابوعبدانيز ان مذاهب اربعه را يم يقيفقه تطبو  يد عنازيسعات عرب را نزد ابويادب

 ونهمچ عصر ياز بزرگان علما ياريفقه خواند و بس يپنج سال نزد ابوبکر قفال مروزوي  .آموخت

ابوسعيد ند. درسان او بوددرس قفال، هم ه، در حلقينيمحمد جوو ابو يو ناصر مروز يسنج يعلابو

 ثيت حديروا هاجاز يو از و هستند از علما شاگردان او ياريبس هعدق علم بود. يتا آخر عمر در طر

خ يرگان عصر و مفاخر تاردو از بزکه هر يفارس و ابوعبداهلل ينين جويالحرم؛ افرادي چون امامدارند

 همدرس هکه از استادان برجست (ق404ـ474)عبدالرحمن بن منصور بن رامش ، و نيز داناسالم بوده

 .(همان)شابور بوده است ين هينظام
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 ياهنسل هش را به حلقيقبل از خو يعرفان يهاسنت هريکه زنج ياستوار هعنوان حلقبه يو

مشهور  رخدادهاياز  يکيران دارد. يخ عرفان ايدر تار يار عاليبس يدهد، مقاميوند ميپ دبعد از خو

در  يعلبو ،اتيروااست. براساس نا يس يعصرش بوعلهمنامي لسوف يبا فاو دار يد ،ديبوسع يزندگ

رچه ما ه» :گفته استنيز د يو بوسع ،«نديبياو م ،دانميهرچه من م» :گفته استپايان اين ديدار 

  .«داندياو م ،مينيبيم

د و مذاهب مختلف را شکل ي، روابط عقايرحميجز تعصب و ب يزيچ ابوسعيددر دوران 

چ يت، هيحاکم هدينسبت به عق يادهين تفاوت عقيترکه با کوچک يطين محيدر چنداد. ينم

ز هر مردم، ا هد نسبت به هميسعب ابويو نج يندارد، رفتار انسان يمنيش ايبر جان خو يمسلمان

ان ياترس يسايبه کل يوقت است: يو آموختن يدنيکه هستند، شن يمذهب و گروهن و يفرقه و د

ند دان به او گفتياز مر يآمد، جمعيرون ميت او قرار گرفتند، چون بير معنويثرفت و آنان تحت تأ

د: يگويد در جواب ميبوسع . شدند(يگشودند )مسلمان ميکرد، همه زنارها ميم خ ارادهيکه اگر ش

خواره و مست را بر يم يآنجا که جمع همچنين 1.«مييم که ماشان بگشايبسته بودماشان ورن»

د و يکه حرمتش بر همگان واجب است، به فسق و فجور مشغول د يخ و در مکانيمزار مشا

شان يک اينداد. چون نزد خ اجازهيخواستند تا آن جماعت را برنجانند و بزنند، شيهمراهان او م

دلتان ، در آن جهان خوشدارديدلتان من جهان خوشين که در ايخدا همچن»گفت:  ،ديرس

ختند و سازها بشکستند و يخ افتادند و خمرها برياسب ش ياستند و در پاخجماعت برآن  «دارد!

 گرياز اهل مذاهب د يسبب گشته است که بعضهمين موارد   مردان گشتند.کيتوبه کردند و از ن

 ياز آرزوها 2،يک نفر ذميکه مسلمان کردن  يهم در روزگارد مسلمان شوند، آنيدست بوسعبه

« ال اله اال اهلل» يفات ظاهريد تشريسعن بوده است. اسالم از نظر ابويد ياب علمايريبزرگ و د

داشت. اسالم از نظر او اخالص و گذشت از  يق و اجتماعيار عميبس يگفتن نبود، بلکه مفهوم

 .(91 :2، ج1366 ،محمد بن منور)ها است يبستگدل ههم

رد که مردم يگياز آنجا سرچشمه م يو اجتماع يمشکالت فرد هد معتقد است هميبوسع

، يو اجتماع يفرد يدر زندگ ياکارين تظاهر و ريا هدامن .هستند، نشان دهند آنچه کوشند جزيم

                                                             
 ما بر آنها نبسته بوديم که بخواهيم بگشاييم. يعني . 1
 .. غير مسلمان2
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 هکنندنابودا عامل يآورد. او معتقد است که ريوجود مت را بهيخ انسانيتار ياساس يهابتيمص

و  يزه با خودخواهيگر ستيد يد بر اصل اخالص و از سويکه و تأين تکياصالت انسان و جوامع است. ا

 فرهنگ يهان چهرهيتردوستاز انسان يکي يسبب شده است که و ،اوست يهانفس که محور آموزش

از هر فرقه و رد، يگيمش فرايها را در خوانسان هکه هم عام و شامل يمحبت :ران و اسالم باشديا

ند به عدد انفاس خلق يگويکه به خدا هست و م ييهاراه هان همياز م .که باشند ين و مذهبييآ

و حق خدا را تبع حق خلق  کندعرفي مين راه ميترکينزد« دن به خلق رايراحت رسان»است، او 

ت نسبت به او تا مرز محب يو محبت نسبت به بندگان خدا در زندگ يدوستن انسانيا .دانديم

 يفرستد تا شکميز غذا ميسگان محله ن يگاه برا ن روست که اويرود؛ از هميش ميجانوران پ

 .(همان)چرب کنند 

ان يکس از صوفچيد است. هيبوسع ياو افسانه يخيت تاريشخص يکرامات، مرکز اصل همسئل

کس چيکرامت مرتبط نبوده است و ه مسئلهد با يابوسع ه، به اندازيخ تصوف اسالميشمار تاريب

 .(97: همان)رسد يد نميابوسع يکرامات به پا لحاظ شهرت بهبه

 تيشخص هينظر

در  مياست که تصور کن يعيت و نقش آن در شناخت رفتار، طبيشخص هت مطالعينظر به اهم

قت يحق ت داده شده باشد. دريشخص اتيبه نظر ياژهيگاه ويجا يشناسعلم روان هخچيسراسر تار

در مجموع بدان  يشناساست که روان يت موضوعيتوان فرض کرد که شخصيم يطور منطقبه

 ينيبال هنيدر زم يق و بررسيها تحقاساس سالت که بريشخص اتيک از نظريشود. هريمربوط م

 هرا دربار يزيانگنش و فهم شگفتي، باست دست آمدهبه يشگاهيط آزمايرفتارها در شرا ها مشاهدي

است که  يافراد هار باال و هوشمندانيحاصل درک بس اتين نظريد. ادهيدست مت انسان بهيماه

، يدگيچيو پ ياند. تازگکار گرفتهه نوع انسان بهرا در مطالع يفردبهمنحصر يدگاه نظريهرکدام د

 يبخش تيشخص اتيل نموده است. نظريز تبديانگجانيجذاب و ه يت را به موضوعيشخص همطالع

 .(7 :1390 )شولتز،ت انسان است يدرک ماه يبرا يشناسروان يادياز کوشش مستمر و بن

و، ت ايخ و در فرهنگ و ملل گوناگون به انسان و ماهيکه در طول تار يشمندان مختلفياند

خود  ،انددهيشياند ساسات و عواطفش و سعادت و شقاوتشافکار و رفتارش، آمال و اهدافش، اح
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 يانسان ا خاصي ،عامش يچه به معناـ ت انسان ين شخصييتب يبرا يبوم اتيينظر توانند منشأيم

روان ين مقاله با نگاهيدر ا رونياباشند. از ـ ديزيشه مين و فرهنگ و انديکه در همان سرزم

ر يد ابوالخيخ ابوسعيکه از گفتار و کردار ش يراثير اندک ميل و تفسيبانه، به تحليو اد يشناخت

 ينظر وت انسان را از يشخص ياساس يهالفهشود، باشد که بتوان مؤيپرداخته م ،مانده است

ون آمده ريب يو اسالم يرانيت که از قلب عرفان ايمستقل شخص هيک نظريبسا به و چه ،افتيدر

 افت.يدست  ،است

 .2 ؛تيشخص يا واحد و سنگ بنايساختار  .1پردازد: يت به پنج حوزه ميشخص هيهر نظر

که انسان چگونه به نيا اينمو و رشد  .3 ها؛زهيانگت ازجمله يشخص ييايپو يهاا جنبهيندها يفرا

ت و علل کنش يا ماهي يشناسبيآس .4؛ ديآيم، درميکدام از ما هستکه هر ياژهيصورت انسان و

ابر اوقات در بر يکنند و چرا بعضير مييکه افراد چگونه تغنيا اير ييتغ .5ت؛ يشخص هناسازگاران

اول و دوم  هن مقاله به حوزيدر ا .(4: 1381ن، ي)پروستند ير نييا قادر به تغيکنند ير مقاومت مييتغ

 شود.ير پرداخته ميالخد ابويسعخ ابويدگاه شياز د

 تيشخص ساختار

 يندبم، استخوانين مفاهيشود. ايت اطالق ميتر شخصدارتر و مقاوميپا يهابه جنبه 1مفهوم ساختار

م و ات مانند يميا مفاهيبدن  ين برداشت، ساختارها با اجزايدهند. در ايل ميه را تشکيک نظري

م يپ، مفاهياز، صفات و تيل پاسخ، نياز قب يم ساختارياند. مفاهسهيک قابل مقايزيمولکول در ف

 هپردازان حوزهينظر بيشتررند. يگيف افراد مورد استفاده قرار ميهستند که در توص يجيرا

فات؛ اما ص يا بر مبنايکنند يه ميانسان توج يهاازين يا بر مبنايت را يت، ساختار شخصيشخص

 شدهنقائل  يت خاصياز اهميا نيصفت  يهالفهؤکدام از مچيه يش برايهاد در آموزهيسعوخ ابيش

 است و به «شدن» ،دهديرا شکل م يت انسانيشخص يچه سنگ بناشان آنيدگاه اياست. در د

ده ينام« حرکت»و « تحول»ت، يشخص يشناسچه در روانآن يمعنا، به«ان داشتنيجر» يعبارت

 .(361 :1390 )شولتز،شود يم

                                                             
1. Structure. 
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ه ک يکند و به مفهوميمختلف داللت م يهاتيپاسخ فرد در موقع يداريمفهوم صفت، به پا

تعداد  يبندپ، با دستهيمفهوم ت .تر استکيبرند، نزديکار مگران بهيف ديتوص يبرا يمردم عاد

ت يسه با مفهوم صفت، به نظم و عموميکند و در مقايدا ميپ ااز صفات مختلف معن يقابل توجه

 از صفات را داشته باشند، معموالا  يتوانند درجات مختلفيشتر در رفتار داللت دارد. اگرچه افراد ميب

 ياز معتقدند تعداديدار مفهوم نان طرفپردازهين نظريند. همچنيآيبه حساب م يپ خاصياز ت

 ينعي ؛هستند يزيازها غرين نيد. اکنيت ميد که رفتار هر فرد را فعال و هداوجود دار يذات يازهاين

 يبلکه اکتساب ،يم، نه ذاتيبريکار مازها بهين يارضا يکه ما برا ييم. اما رفتارهاييآيا ميما با آنها به دن

 .(همان) گرنديک شخص به شخص دياز  يفراوان يهامعرض تفاوتن در ياهستند؛ بنابر

چه سبب است که "دند او را که يپرس ".اهلل، اهلل، اهلل": يار گفتيبس يشبل» خ ما گفت:يش

انکار  2دارم که او را به زفان 1حشمتجواب داد و گفت:  "اله اال اهلل؟ال  يياهلل و نگو ييگو يهم

ن يق ايال اله، طر»خ ما گفت:يش «.د و به اال اهلل نرسميآکنم. ترسم که در ال اله، مرگ در ادي

له درست نگردد، به اال اهلل ها در ال ان کس ساليتا ا .ثين حديت ايث است و اال اهلل، نهايحد

 .(255 :2،ج1366، محمد بن منور)« نرسد

  آمده است: دياسرار التوحدر 

که  3اييچ کار را مشايخ گفت: هيدر کار من کن. ش ييخ! دعايا شيگفت:  يشيخ ما را درويش

بر  يبندگ هقاعد .تو يو آن حجاب تو گشت از خدا ي، در بند آن بمانديهر کار که گشته ستيشا

ماند. اثبات، صفت خداوند است و يحجاب م ،ماندياثبات در صفات تو م ياتا ذره .است يستين

 .(302 :همان) ، صفت بندهينف

ي روشيخروشان همواره در حرکت و پ ين است که انسان چون روديد ايگويشان ميآنچه ا

 ،چه که رنگ ثبات بر خود داردتصور کرد. هر يو يرا برا ييستايتوان رکود و ايگز نماست و هر

رست است. د يل وياص يياستعداد و شکوفا هکنندو فاسدکننده و محدود ت دارديبا ذات بشر ضد

هن صفات بياما ا ،دهنديرا به او اختصاص م يصفات ،ک فردياساس رفتار افراد بر ياست که گاه

                                                             
 .. وحشت1

 .زبان .2
 .يسته نگرديشا .3
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برخوردار  ينانيسازد و از اعتبار قابل اطمينم ينيبشيقابل پ يزان قابل توجهيرا به م يوجه وچيه

 نخواهد بود.

قابل  ثبات وبا يتيپ شخصيا تيافتن صفات يتر باشد، چه انسان سالمگر هريبه عبارت د

رشد،  هل هر لحظه، لحظيک انسان سالم و اصي يرا برايز ؛تر خواهد بوددشوار يو يبرا ينيبشيپ

 ت کامل قرار دارد.يدر ضد ،ر و ساختارين مسيت است و ثبات با اينهايب ييتحول و شکوفا

ن گفتا: هرکه يالحس بن وسفي»خ ما گفت: يم که شيدار دياسرار التوحدر  ،ازياما در مورد ن

ارد د "قتيحق يتشنگ"را چه يز ؛راب نشوديتر بود و هرگز ستشنه يهر روز ،د افتاديدر بحر توح

 .(244 :همان)« و آن جز به حق ساکن نگردد

م که تحول يدانيم يت انسانيشخص يتحرک، ذات انسان است و انسان را از آن جهت دارا

 يتواند ادعا کند نوع و مقدارينم يگز کسهاست. هرتينهايب ازمنديان دارد. انسان نيابد و جرييم

تن و رف ها خواهد بود. انسان تشني است يکاف ياز انسان ياز خاصين يرابيس يبرا يزيخاص از چ

ه دارد ک يخاص و محدود يهاازيست که انسان نيگونه ننيت است. اينهايازش بين و تحول است

ت انسان ياز آن است، بلکه وجود و ماه يحد مشخص يارضااش معطوف به يستيسالمت و بهز

از ين"ک ين ذات انسان، يع هستند.ت يک ماهين يع ،و حرکت از، انسانياز است. نين نيع

 مار است.ير ثبات، بيگستاده و دريا است. انسان «کرانيحرکت نامحدود و ب»و  "تينهايب

رسد و يان ميبا رفتن نفسش به پاش ايبه نفس باشد، زندگ يکه را زندگهر»خ گفت: يش

منتقل  ييبه سرا ييبه اخالص و صدق باشد، او زنده است و خداوند او را از سرا يزندگ را کههر

او تو را  ،ياگر تو او را نکش ؛ها از نفس استوحشت ههم»خ ما گفت: يش .(293 :همان)« کنديم

 .(295 :همان)« مغلوب خود کندو تو را قهر کند و ، ايبکشد، و اگر تو او را قهر نکن

مت ا به سيبلکه  ،ستيستاده نيا يا مقاميتعادل  هنقط گز درانسان هر شان معتقد استيا

معتقد است اگر ايشان همچنين  و شقاوت. يماريا به سمت بيسالمت و سعادت در حرکت است 

اگر ما نفس . گرددياز آنجا آغاز م يو تباه شوديانسان بر نفس مسلط نگردد، او بر انسان مسلط م

 د.کنيدرست م يماريما دردسر و ب يم، او برايجاد نکنيش مشغله ايم و برايرا به حرکت واندار

هاست و ش لذتيها و افزادنبال کاهش تنش و رنجانسان به ن مسئله را کهيوجه اچيهبه يو

 يبه آن به ثبات و تعادل دائم دنيوجود دارد که با رس يت انسانيشخص يتعادل براه ک نقطي
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 ت قبوليت و نهايو رشد لحظه به لحظه را بدون محدود ييرسد، قبول ندارد. او اصل شکوفايم

عنوان قرار گرفتن در تعادل و کمال ش بهيال خويبه خ يادر نقطه يو معتقد است اگر آدم دارد

ر يخود نباشد، خود به خود در مس يبراتر تر و سالميعال يهاجاد تنشيدنبال اوسته بهيستد و پيبا

اکارانه و ير يهامار چون وسواسيناسالم و ب يعکس به حرکت در خواهد آمد و گرفتار رفتارها

ت؟ سيدند که تصوف چيخ ما را پرسيش» گردد.ير سالمت دور ميو از مس شوديم يافراط يهاترس

 رياز غ تصوف دل هگفت: از بهر آنک خ! چرا؟يها الشيگفتند: از هم شرک است. ين تصوف نيگفت: ا

 .(244 :همان) «ستير و جز نيو جز نگاه داشتن است و غ

ن يتراگر مثبت يحت ،خاطر فرد گرددتيو رضا ييستايکه باعث ا يزيهر چ ،گريان ديبه ب

وقفه و يو رشد ب ييان او خواهد بود. شکوفايو به ز يماريخود موجب ب ،ع و اعمال هم باشديوقا

 رمز سالمت است. ،توقف ازت يعدم رضا

ا به سمت کمال يان داشتن است، حال يش جرايدر حرکت است و جوهر وجود انسان ذاتاا

 يمشابه رشد و تحول جسم کامالا  ؛مارگونيب يا به سمت نقصان و رفتارهايروان،  و سالمت روح و

ند يا، فررسديان ميبه پارشد  ينوجوان هان دوريدر پاکه  يااز لحظه قاا يانسان، که دق يکيزيو ف

 يسالانيدر م ها بعد وکه سال يزوال ؛گردديو زوال آغاز م شروع يدر آغاز جوان يستيز يريپ

)برک،  است مان در حال رخ دادن بودهيجوان ين روزهاياما از آغاز ،ميکنيآثارش را مشاهده م

 .(118 :2، ج1390

 تيشخص ييايپو يهاو جنبه هانديفرا

 توان آنها را از نظريسه کرد، ميگر مقايکديبا  يتوان از لحاظ ساختاريرا م تايکه نظرطور همان

 يهاه جنبهم بين مفاهيد. ايز با هم سنجيه رفتار نيمورد استفاده در توج يزشيو انگ ييايم پويمفاه

 رفتار انسان داللت دارد. 1ينديفرا

 يبخشد. آدميو به آن جهت م دهديرو مياست که به رفتار ن يطيزش، مجموعه شرايانگ

 يهادادياز رو يازش شامل گسترهيکند. علل انگيل آگاهانه تجربه ميصورت مزش را بهيانگ

                                                             
1. Process. 
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نسون و همکاران، ياتک(ست هاگر انسانيبا د يدرون مغز و بدن تا فرهنگ و تعامل اجتماع ييايولوژيزيف

1388: 361). 

 ن پرسش که چرا انسان در مواقع مختلفيو به ا پردازديبه علل رفتار م بيشترزش يانگ هديپد

ن حوزه يشناسان در اروان يبرا يمسائل اساسدهد. يزند، پاسخ ميمتفاوت م يدست به رفتارها

 يراب ينيچرا رفتار معدار است؟ ؟ چرا رفتار هدفديآيد ميپد يچرا رفتار خاص :هنکيعبارتند از ا

افتد؟ چرا رفتارها از يوسته و متناوب اتفاق ميصورت پبهابد؟ چرا رفتار ييادامه م يزمان طوالن

 ؟ش به تکرار وجود دارديرفتارها گرا يچرا در برخ؟ نداگر متفاوتيکديلحاظ درجه شدت با 

 .)14 :1376، خداپناهي(

 يخروشان و در حرکت است. زمان بنابر ماهيتشر انسان يابوالخ ديسعخ ابويدگاه شيدر د

 نيدر ا .ستا باشديا دم زد که آن موجود ذاتاا يرفتار موجود حرکات و اقدامات و هزيتوان از انگيم

در آمده و به به ييستايل را مطرح کند که چرا از اؤان سياو ا يصورت تحرک و تالش و تکاپو

چ ياز به هيتحرک ن يبرا ين ذات انسان است و ويع ،حرکت خود زحمت تحرک داده است؟!

ت و جهت يماه ،ر استيدر انسان متغ آنچه در حرکت است. ،که هست يزمان تا ، وندارد يازهيانگ

 يچگونگ ،گردديمطرح م يعنوان پرسش اصلبه آنچهدگاه ين دياست. در ا يحرکت و اقدامات و

 جهت آن است. هکنندنييحرکت و عوامل تع

 در حکايتي از کودکي شيخ آمده است:

و بر در و  2يبکرد ييهنه سرايو او در م 1يداشتم دوست يخ ما، سلطان محمود را عظيپدر ش

الن و مراکب او يآن بفرمود تا بنا، نام سلطان محمود و ذکر حشم و و خدم و پ يهاوار و سقفيد

که آن خانه بنا کن، چنان 3ک خانهين سرا يخ، کودک بود. پدر را گفت: مرا در اينقش فرمود و ش

خ بفرمود يبنا کرد و ش يتصرف نباشد. پدر او را خانه اچ يکس را در آن هچيمن باشد و ه هخاص

 وار و سقف آن بنوشتند اهلل، اهلل، اهلل.يتا بر در و د

 ست؟ين چيا پسر! ايپدرشان گفت: 

 سد.يش نوير خويش نام اميخو هوار خانيکس بر دخ گفت: هريش

                                                             
 .دوست داشت .1
 .. بناکرد2
 .. اتاق3
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 ،نبشته بودند همه کهمان شد و بفرمود تا آنيپدرش را وقت خوش گشت و از آنچ کرده بود پش

 او دور کردند. ياز سرا

 .)17 :2، ج1366 ،محمد بن منور( يکه در بند آن يآن هد: بنديگويخ ميش

 ييايبه پو يدهکند و نقش جهتين مييت حرکت انسان را تعيماه آنچهد يسعخ ابوياز نظر ش

ر و جهت يمس در واقع ست که انسان در بند آن است.ا يزيهمان چ ،عهده داردرفتار انسان را بر

ند يبيخود م يروکند که انسان فراير مييا تغيرد يگيشکل م ييانسان طبق الگو يو تکامل يرفتار

 يطيط و شرايبه فراخور مح ،شوديکه متولد م يااز لحظه ين معنا که هر انسانيبه ا ؛نهديا مي

د در مقابل خو يعملکرد و زندگان هنحو يبرا يکل يک طرح و الگوي ،است که در آن قرار گرفته

اعمال  رفتار و حرکت، احساس، تفکر، هبه جهت حرکت، نحو يدهشکل که در ييالگو ؛نديبيم

انسان  . اما در مورددادکننده دارد و اهداف کوچک و بزرگ فرد را شکل خواهد نيينقش تع يو

موجود  يو الگوها يطيمح طيشرا با وجود يو ينکههم محتمل است؛ ا ين، حالت دوميعالوه بر ا

ن صورت نيز يش نهد که در ايخو يند و فرارويخود برگز يرا برا يگريد يالگو ،شيرو شيدر پ

 خواهد داشت. يو يرا برا يقبل يهاالگو هکنندنييهمان کارکرد تع

 که در بند آنچها يخود  يکه از الگو يريوه و مسياست و در هر ش «فراتر رفتن»ذات انسان 

 ش خواهد رفت.ياش پوهيت شينهايرود و در بيهمواره فراتر م ،رديوام بگ ،آن است

 هتواند از هميست و مين ييش انتهاايدرجات رشدبراي است که  يانسان موجود

 يافرادنقاط جهان  تمامطور که در فراتر رود؛ همان يو روح يکيزي، في، مکانيزمان يهاتيمحدود

ا انجام اعمال ير افراد ير سايبه ضم يآگاه مانند ياژهيکماالت و کرامات و يکه دارام يادهيدرا 

 يياهمهارت ؛ همچنينستيقابل تصور و باور ن يبشر در حالت معمول يکه برااند بودهخرق عادت 

در کتاب  آنچه يتمام ده، ماننديها رسن به آنيپوالد هوقفه و اراديک فرد با تمرکز و تالش بيکه 

  ثبت شده است. يجهان يرکوردها

که از  اييف معمولياما در نگاه و تعر ؛را انکار کرد يين رخدادهايتوان چنيوجه نمچيهبه

ها ساناز ان يتعداد يبراها يين تواناياه کرد. اگر يرفت و توجيتوان آنها را پذيز نميم نيبشر دار

ن يالعک طرفتيد: يفرمايخ ما ميش» د بود.ر خواهيپذنوع بشر امکان يپس برا ،قابل تصور باشد

 .)18: همان( «ن ملک تو باشديزم ياز آن بهتر که رو يدارهمت با حق
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ت است و هرگز ينهاياست که مراتب تحول، رشد و تکاملش ب يانسان موجود ،خيش نگاهدر 

بر هر دو جهت سالمت  بودن ن نامحدودين حال ايدر ع ؛ر استيناپذتيرسد و محدوديبه انتها نم

 يپرش و تکامل اوست، اهداف و الگوها ميزان هکنندنييتع آنچهکند. اما يصدق م يماريو ب

رشدش به تناسب همان  هشود و دامنياست که جذبش م يميبلند و عظا بااليقدر کوچک و کم

 گردد.يا گسترده ميالگو محدود 

و قرب به خداوند  يهمتش معطوف کمال اله داند کهين ميت و کمال انسان را در اينهاشيخ 

ن ايپايب يدر حرکت ر کمال و سالمت محض،ين الگو و هدف است که انسان را در مسيهم .باشد

 رسد.ينم ييسازد، اگرچه که هرگز به انتهايور مغوطه

 ستيکه گورم از عشق ته يچه پندار  گـــر مــرده بــوم برآمده سالي بيست

 ست؟يد  که حال  معشوقم  چيآواز آ  ست؟ينجا کيک يبرنهخاک  دست به گر

ط، الگو و هدف يکه مح ياگونهرشد کند، به ط سالميد در محياول، انسان با هدر درج

خود  نيا ،ن مهم محقق نشوديکه ا يش فراهم سازد و در مقابلش نهد. اما در صورتيبرا ياستهيشا

  ش نهد.يخو يروح را فرايسته و صحيشا يد هدف و الگويانسان است که با

اق و ين درجات رشد و تحول که همان اشتيدن به باالتريرس يبراد يسعيخ ابودگاه شيدر د

ت ياست، داشتن قصد، ن يو کسب معرفت و عشق و کمال خداوند يق الهيبه حقا يکينزد هاراد

خداوند است.  ياز سو «کشش» ،يگام دوم و شرط کاف ؛اق تنها گام اول و شرط الزم استيو اشت

 رسد.ينش ميانسان به ب ،تيو در صورت موفق گرددمين کشش، کوشش محقق يبعد از ا

شو و، دلت را از جز او، شسترديگ يکه حق در دلت جا يچو خواهخ گفته است: يکه شچنان

شود، بلکه در خانهيداخل نم ،باشد 1هاکه در آن خرافات و قماش يا؛ چراکه فرشته در خانهکن

 .يستيز با او در آن خانه نيست و تو نيدر آن ن يشود که جز او کسيوارد م يا

ا دل يش که بنگرد که آيخوه صد و شصت نظر است به دل بنديرا به هر روز س يو گفت: خدا

و  هاادتيش بخشد و بزايند که دل بنده نگران اوست، افزونياگر ب .نگردياو م يسوچ بهيبنده ه

از جانب باال نباشد،  ياکه را جذبهش کشد و هريخو يسوکند و دلش را بهها اکرامش يروشن

حق بهتر  ياز سو يااند: جذبهخ گفتهيگونه که مشارد، آنيرد، و حالش سامان نپذيکارش نظام نگ

 ان کنند.يان و آدميها که پراز همه عبادت

                                                             
 .ارزشکم يزهاي. چ1
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 يکه او را از راه بندگنش نبود. هريپس گفت: تا کشش نبود، کوشش نبود، و تا کوشش نبود، ب

 .(17: 1366)شفيعي کدکني،  ابدشيباشد که ب ،ديکه او را بدو جوابد و هريد، نيجو

 جهينت

بنابر د گفت که انســان ين مقاله بايگرفته در اصــورت يهاليها و تحلبحث هبراســاس مجموع

ــ ان،يک جري شذات ــخص ــاختار ش ــتيپايوقفه و بيان بيجر ينوع يت ويو س ثابت  عدبُ .ان اس

 يو چگونگ يستيچ انتها.يب يهم حرکتان داشتن و حرکت است، آنين جريهم انسان تيشخص

شـــرط شيکند. پين مييان را تعين جريت ايفيت و کيجهت، کم الگو، آرزو و هدف اوســـت که

ست پيسالمت ا ست که فرد د شغلهين ا سمت م ، يک و بهبودين يهاش را گرفته و خود را به 

ر يچون در غ ؛رديش را در دست گيجان و احساسات خويار رفتار، هيسازد و اخت يرهنمون و راه

 خواهد شد. يو انحراف راه يبلکه به سمت تباه ،ن صورت در انفعال و سکون نخواهد بوديا

ه يانسان توج يهاازين يا بر مبنايت را يت، ساختار شخصيشخص هپردازان حوزهينظربيشتر 

فت ص يهالفهکدام از مؤچيه يش برايهاد در آموزهيسعوخ ابي؛ اما شصفات يا بر مبناي ،کننديم

صياز اهميا ني ست. در دشدقائل ن يت خا ص يسنگ بنا آنچهشان يدگاه ايه ا سانيشخ را  يت ان

 يشـــناســـدر روان آنچه يمعنابه «ان داشـــتنيجر» يعبارت و به «شـــدن» ،دهديشـــکل م

 .، استشوديده مينام «حرکت»و « تحول»تيشخص

 يو يبرا ينيبشيپ ثبات و قابلبا يتيپ شخصيا تيافتن صفات ي ،تر باشدچه انسان سالمهر 

 ييرشد، تحول و شکوفا هل هر لحظه، لحظيک انسان سالم و اصي يرا برايز دشوارتر خواهد بود؛

اطر ت خيباعث رضا آنچهت کامل قرار دارد. ير و ساختار در ضدين مسيت است و ثبات با اينهايب

مانند عبادت، ـ ک و مطلوب باشد يهرچند ن ،ش به رشد و تحرک در انسان گرددياقناع گراو 

شر ب هکنندزا و تباهبيخود آس يبه خود ـ ا خدمت به خلقي ياندوز، علميدارنيب نفس، ديتهذ

 توقف، رمز سالمت است. بهت يرضا وقفه و عدميو رشد ب ييشود. شکوفايم

را در بشـــر  يبخشـــد و اعمال و اقدامات خاصـــيرو و جهت مير نبه رفتا آنچهاما در مورد 

مورد توجه زش، يدر انگ يســازســه نوع مفهوم :ن قرار اســتيافت شــد از ايدر آنچهزد، يانگيمبر

و  ييا خودشکوفايرشد  يهازهيبر لذت، انگ يمبتن يهازهيت بوده است: انگيشناسان شخصروان

 .يشناخت يهازهيانگ
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سان يابوالخ ديابوسعخ يدگاه شيدر د  قعدر واخروشان و در حرکت است.  شتيماهبر بنار ان

مان تار موجود هزيتوان از انگيم يز مات و رف قدا که آن موجود  يحرکات و ا نادم زد   بر ذاتشب

 يمانتا ز ؛ندارد يازهيچ انگياز به هيتحرک ن يبرا ين ذات انسان است و ويحرکت ع ستا باشد.يا

 يت و جهت حرکت و اقدامات وير است، ماهيدر انسان متغ آنچهدر حرکت است. اما  ،که هست

ک ياست، که در آن قرار گرفته  ييفراخور فضابه ،گردديکه متولد م يااز لحظه ياست. هر انسان

ه جهت ب يدهشکل که در ييالگو ؛نديبيخود م يش رويدر پ يعملکرد و زندگان هنحو يالگو برا

کننده دارد و اهداف کوچک و بزرگ فرد را شــکل خواهد نيينقش تع يحرکت و هحرکت و نحو

 يگريد يالگو ،اشيطيط محيشرا با وجود يکه ونيهم محتمل است؛ ا يد. اما حالت دوميبخش

 ند. يخود برگز يرا برا

 ت است و هرگزينهايست که مراتب تحول، رشد و تکاملش با يانسان موجود ،خيش نگاهدر 

ـــد و محدودينمبه انتها  ـــتيناپذتيرس بر هر دو جهت  بودن ن نامحدوديحال ا نيدر ع .ر اس

ــالمت و ب ــدق م يماريس ــت ميزان هکنندنييتع آنچهکند. اما يص اهداف و  ،پرش و تکامل اوس

رشــدش به  هشــود و دامنياســت که جذبش م يميبلند و عظا بااليقدر کوچک و کم يالگوها

 گردد.يسترده ما گيتناسب همان الگو محدود 

و قرب به  يداند که همتش معطوف کمال الهين ميت و کمال انسان را در اينهاابوسعيد 

 ير کمال و سالمت محض در حرکتين الگو و هدف است که انسان را در مسيهم .خداوند باشد

 رسد.ينم ييسازد، اگرچه هرگز به انتهايور مان غوطهيپايب
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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. 


