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Abstract
In human life, many factors are directly or indirectly involved in the
formation of her individual identity, which, in general, distinguishes her
from others. Avicenna's system of thought, some identifying factors, such as
physiological characteristics, are directly related to the body, and others,
such as moods and temperaments, are directly related to the soul; However,
due to the close and two-way relationship between the soul and the body,
these factors are always influenced by each other's moods and characteristics
and together play a role in the formation of one's identity. The purpose of
this article is to use the descriptive-analytical method of Avicenna's view on
how non-acquired factors affect the formation of human individual identity
in five important stages of life, namely “embryonic period”, “birth time to
two years”, “two to five Age”, “Six years to the beginning of adolescence”
and “Adolescence and youth”. Among these factors, some, such as “raw
material of the body”, “gender” and “family environment”, can be
influenced by other human interventions; But others, such as the
“environment” and “different seasons”, are completely natural factors in
which man is not involved. These factors, which have long-term or shortterm effects on the physiological, moral and behavioral aspects of man, are
the total builder of his individuality.

Keywords: Avicenna, Personal Identity, Non-Acquired Factors, Human
Factors, Natural Factors.
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چکیده
در حیات انسان عوامل بسیاری در شکلگیری هويّت فردی او دخالت مستقیم يا غیر مستقیم دارد که
در مجموع ،موجب تمايز فرد از ديگران میشود .در نظام فکری ابن سینا برخی از عوامل هويّتساز مانند
ويژگیهای فیزيولوژيکی ،مستقیماً با بدن و برخی ديگر مانند روحیات و خلقیات ،مستقیماً با نفس در
ارتباطاند؛ اما با توجه به رابطۀ تنگاتنگ و دوسويهای که میان نفس و بدن برقرار است ،اين عوامل نیز
همواره از حاالت و ويژگیهای يکديگر متأثرند و در کنار هم در شکلگیری هويّت فرد نقش ايفا
میکنند .هدف نوشتار حاضر اين است که با روش توصیفی -تحلیلی ديدگاه ابنسینا دربارۀ چگونگی
تأثیر عوامل غیر اکتسابی بر شکلگیری هويّت فردی انسان را در پنج مقطع مهم حیات ،يعنی «دوران
جنینی»« ،زمان تولد تا دوسالگی»« ،دو تا پنجسالگی»« ،ششسالگی تا ابتدای نوجوانی» و «دوران
نوجوانی و جوانی» واکاوی کند .از میان اين عوامل ،برخی مانند «ماده اولیۀ بدن»« ،جنسیت» و «محیط
خانواده» ،میتوانند متأثر از دخالت انسانهای ديگر باشند؛ ولی برخی ديگر مانند «محیط زيست» و
«فصول مختلف سال» ،عوامل کامالً طبیعی هستند که اساس تغییر در آنها خارج از حیطۀ انسان است.
اين عوامل که تأثیرات بلندمدت يا کوتاهمدتی در جنبههای فیزيولوژيکی ،اخالقی و رفتاری انسان دارند،
در مجموع سازندۀ فرديّت او هستند.
واژههای کلیدی :ابن سینا ،هويّت فردی ،عوامل غیر اکتسابی ،عوامل انسانی ،عوامل طبیعی.

 .1اين مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری سرکار خانم آيسودا هاشمپور است.
 .2رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

fr.rahimpoor@gmail.com
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 .1مقدمه
«هويّت» مفهوم گستردهای دارد و در علوم گوناگون ابعاد مختلف آن بررسی میشود؛
برای مثال« ،هويّت اجتماعی» در جامعهشناسی« ،هويّت ملی» در علوم سیاسی و
«هويّت فردی» در فلسفه و روانشناسی مورد بحث قرار میگیرد .در روانشناسی از
هويّت فردی تعاريف متعددی ارائه شده که وجه مشترک آنها چنین است« :مجموعه
ويژگیها و روحیات منحصربهفردی که به موجب آنها ،فرد احساس تمايز شخصیت،
احساس تداوم شخصیت و احساس استقالل شخصیت میکند» (سیاسی :1379 ،مقدمه؛
شاملو14 :1388 ،؛ گلمحمدی .)222 :1381 ،در فلسفۀ اسالمی بهطور عام و در آثار ابن سینا
بهطور خاص ،اصطالح هويّت فردی عیناً استفاده نشده است ،اما با توجه به مفهوم و
معنای مورد نظر ،میتوان تعبیر «شخصبودن» را معادل آن دانست .ابن سینا معتقد
است شخصبودن عبارت است از آنچه مانع اشتراک فرد با غیر میشود؛ به تعبیر ديگر،
هر شخص واجد ويژگیهايی است که مجموع آنها او را منحصربهفرد و از ديگران

متمايز میکند« :معنی الشخص ما ليصح وقوع الشرکة فيه [ ]...جيوز أن يکون للشخص
مشخصه له» (جهامی.)564 :2004 ،
الواحد صفات و احوال تکتنفه من جهات تکون کلّها ّ

در مقالۀ حاضر عوامل غیر اکتسابی که از بدو حیات در شکلگیری هويّت فرد
نقشآفرينی میکنند ،بررسی میشوند .اين کاوش در آثار ابن سینا صورت میگیرد که
يکی از شايستهترين گزينهها برای چنین پژوهشی است؛ زيرا استفادۀ بهجايی که از
دادههای دو حوزۀ فلسفه و طب برای درک عمیقتر مسايل آنها کرده است ،باعث
میشود ديدگاههايش دربارۀ بعد جسمانی و نفسانی انسان ،استحکام و اعتبار متفاوتی از
ديدگاه ساير متفکران همطراز خود داشته باشد .بايد يادآور شويم که در مجموعِ آثار ابن
سینا ،تعريفی از هويّت فردی (به معنای رايج در روانشناسی امروز) مشاهده نمیشود و اين
بدان دلیل است که در فلسفۀ اسالمی مباحث مربوط به روان انسان بهعنوان يکی از
بخشهای فلسفه و ذيل مبحث «علمالنفس» مطرح میشود و بهتبع ،منظر و تعابیر ابن
سینا که مبتنی بر فلسفۀ مشاء است ،با منظر و تعابیر روانشناسانه يکسان نخواهد بود.
معالوصف ،ديدگاه او دربارۀ عوامل سازندۀ هويّت فردی ،اين امکان را فراهم میکند که با
اتکاء به آن ،بتوان تعريفی دقیق و نظاممند از هويّت فردی استخراج کرد که قابل مقايسه
با تعاريف رايج روانشناسی است و ما اين تعريف را در پايان مقاله ارائه خواهیم کرد.

 /242نقش عوامل غیر اکتسابی در شکلگیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا

در سالیان اخیر ،پژوهشهايی به زبان فارسی در زمینۀ هويّت فردی انجام شده است
(← ملکیان1374 ،؛ احمدی و ديگران1399 ،؛ محمدی؛ حسینی1399 ،؛ طالبزاده  1390و ماحوزی،

 .)1390به موازات پژوهشهای داخلی ،تحقیقات نیز به زبان انگلیسی انجام گرفته است
(←  .)Black, 1993 & Sorabji, 2006با اينکه در برخی از پژوهشهای يادشده بهصورت
ضمنی و جزئی انديشۀ ابن سینا بررسی شده ،اما علیرغم اهمیت مطالعه در اين زمینه،
تاکنون تحقیق مستقلی در آثار و انديشههای او انجام نشده است.
 .2ساختار وجودی انسان نزد ابن سینا
برای شناسايی و تبیین بهتر عوامل سازندۀ هويّت انسان در انديشۀ ابن سینا ،الزم است
ديدگاه او را دربارۀ ساختار وجودی انسان بررسی کنیم .او در آثار فلسفی و نیز در کتب
طبی خود با دقت نظر به حقیقت انسان بهعنوان موجودی مرکب از «نفس» و «بدن»
پرداخته و نحوۀ ارتباط و تأثیر متقابل میان نفس و بدن را شرح داده است؛ از اينرو،
بررسی ساختار وجودی انسان با سه امر «نفس»« ،بدن» و «ارتباط متقابل نفس و بدن»
در هم تنیده است که بنا به ضرورت ،در اينجا ،آنها را تعريف و تبیین میکنیم.
 .1-2تعریف نفس و بدن
بدن مجموع اعضايی است که نفس از آن بهعنوان ابزار فعل استفاده میکند (ابن سینا،

1400الف )340 :و در تعريف مفصلتر ،بدن مجموعهای از اخالط أربعۀ سودا ،صفرا ،بلغم و
خون است که با اعضايی مانند دست و پا آراسته شده و هريک از اين اعضا ،وظیفهای
دارد که عضو ديگر از انجام آن عاجز است .سه عضو قلب ،کبد و مغز از ديگر اعضای بدن
انسان شريفترند که نفس نباتی با نیروی جذب ،دفع و هضم در کبد؛ نفس حیوانی با
نیروی شهوت ،غضب ،حس ،خیال و وهم در قلب؛ و نفس ناطقه با نیروی تفکر ،تذکر،
تمیز و حفظ در مغز قرار گرفته است (ابن سینا .)3 :1352 ،ابن سینا در رسالۀ فیالنفس
میگويد «بدن» نام جسم موجودات زندهای است که عامل تمايزشان از ديگر اجسام،
«نفسِ» آنهاست و نفس همان مبدئی است که افعال و آثار حیاتی از آن ناشی میشود
(1400ب .)167-166 :نفس در تعريف کاملتر عبارت است از کمال اول جسمِ طبیعیِ آلیِ
دارای حیات بالقوه که تغذيه ،رشد ،تولید مثل ،حس ،حرکت ارادی و ادراک کلیات از
آن صادر میگردد (ابن سینا1379 ،ب)22 :؛ البته تعريف نفس در عبارت اخیر ،تعريف آن از
حیث فعل و از حیث اضافه به بدن است ،نه از حیث ذات و جوهر نفس بما هی؛ زيرا
نفس از اين جهت قابل تعريف نیست (ابن سینا.)13 :1375 ،
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چنانکه روشن است ،در تعريف هريک از بدن و نفس ،ديگری نیز دخیل بوده و
تعريف مستقلی از آنها ارائه نشده است و اين نشان میدهد که در مبانی انسانشناسیِ
ابن سینا ،هر دو بعد وجود انسان جايگاه برجستهای دارند؛ از اينرو ،کاوش دربارۀ هويّت
انسان بهعنوان موجودی مرکب از نفس و بدن نیز با هر دو بعد وجود او گره میخورد.
 .2-2ارتباط متقابل نفس و بدن

از نظر ابن سینا ارتباط هیچيک از نفس و بدن ،علیت وجودی نسبت به ديگری ندارند،
بلکه هر دو معلول عقل فعالاند و رابطۀ تعلقی میان آنها برقرار است (.)203-202 :1975
از ترکیب نفس و بدن ،مرکبی حقیقی ايجاد میشود و در اين ترکیب ،نفس ناطقه
صورت تمامیت بدن است و به اعتبار وجود خارجی ،با آن متحد است و نفس و بدن نه
دو شیء متباين ،بلکه دو امر موجود به وجود واحدند (ابن سینا .)316 :1375 ،به موجب
اين ارتباط وثیق ،نفس و بدن ارتباط متقابل دارند؛ يعنی افعال و حاالت نفس بر بدن اثر
میگذارد؛ همانگونه که افعال و احوال بدن نیز در نفس تأثیرگذار است« :فإ ّن العالقة التی

بني النفس و البدن توجب بينهما فعالً و انفعالً» (ابن سینا .)109 :1363 ،انفعال بدن از نفس
بدينگونه است که هرگاه حالتی در نفس حاصل شود ،اثر آن به قوا منتقل میشود و
پس از آن ،به اعضای بدن میرسد که محل قوای ظاهری و باطنی نفس هستند؛ و بدين
صورت بدن از نفس متأثر میشود؛ برای مثال ،اگر انسان در عظمت خداوند تفکر کند،
خوف در قوای باطنی حاصل میشود و پوست بدن میلرزد يا موهای بدن برمیخیزد
(ابن سینا1379 ،ب )306 :يا ترس زياد از چیزی ،هضم غذا را مختل میکند (همان )463 :و
يا تفکر بسیار در مسئلهای ،موجب بیخوابی میشود (ابن سینا .)104/3 :1389 ،در باب
انفعال نفس از بدن نیز ،میتوان گفت مثالً بیخوابی يا تفکر زياد موجب عارضشدن
خشکی بر مغز میشود و خشکی مغز باعث میشود انسان دچار هذيان و پريشانگويی
شود (همان )114 :يا بر اثر سردی يا رطوبت يا خشکی ،آسیبی به قسمت عقب مغز وارد
میآيد که موجب ناتوانی ذهنی و فراموشی میشود (همان.)18 :
 .3عوامل غیر اکتسابی مؤثر بر هویّت فردی در اندیشۀ ابن سینا
با تأمل در آثار ابن سینا ،درمیيابیم که وی چگونگی تفرّد انسان را از بدو حدوث بررسی
کرده و عوامل بسیاری را در ايجاد هويّت او مؤثر دانسته و به شرح چگونگی اثرگذاری
هريک از آنها پرداخته است .برخی از اين عوامل ،که در اين مقاله بدانها میپردازيم،
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عواملی غیر اکتسابی هستند؛ يعنی عواملی که دو عنصر «اراده» و «تالش» در آن هیچ
دخالتی ندارند؛ مثالً هیچ فردی انتخاب نمیکند که با چه بدنی ،با چه جنسیتی و در
چه خانواده و محیط زيستی به دنیا آيد .عواملی مانند انتخابِ نام ،نوع تغذيه در
خردسالی و انتخاب مدرسه نیز اگرچه برای والدين امری اکتسابی هستند ،اما خود فرد
در تعیین آنها نقشی ندارد و برای او غیر اکتسابی محسوب میشود .اين عوامل
غیراکتسابی را میتوان در دو دستۀ بزرگ جای داد:
 .1عوامل طبیعی :عواملی که انسان در ايجاد يا تغییر آنها دخالتی ندارد؛ از جمله
«محیط زيست» و «فصول مختلف سال»؛
 .2عوامل انسانی :عواملی که انسان در ايجاد يا تغییر آنها نقش دارد .اين عوامل را
میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) عوامل مرتبط با بدن؛ يعنی عواملی که موجب بروز ويژگیهای فیزيولوژيکی
میشوند؛ مانند «مادۀ اولیۀ بدنی»« ،جنسیت»« ،شیر مادر يا دايه».
ب) عوامل مرتبط با نفس؛ يعنی عواملی که موجب شکلگیری اخالق ،حاالت و صفات
روحی و روانی میشوند؛ مانند «نام فرد»« ،محیط خانوادگی» و «محیط مدرسه».
از آنجا که میان نفس و بدن پیوندی بسیار عمیق وجود دارد ،طبیعتاً ارتباط میان
ويژگیهای ناشی از عوامل نفسانی و بدنی نیز تابع همین رابطه است؛ تا آنجا که بهعنوان
نمونه ،ابن سینا معتقد است از فردی که ابعاد سر و صورتش نامتناسب است يا مزاج
بدنی او نامتعادل است ،نبايد انتظار داشت که بهلحاظ اخالقی ،فردی معتدل باشد (:1389
 31/1و  .)279در علم روانشناسی در باب هويّت با اين مضمون ،میتوان به نظريۀ «کلگرايی»
( )organismicو «سرشتی» ( )psychologistاشاره کرد .مطابق نظريۀ کلگرايی ،هر
چیزی که در يک بخش از وجود انسان رخ دهد ،در تمام ارگانیسم او منعکس میشود؛
از اينرو ،برای مطالعۀ هويّت هر فرد بايد به تمام وجود او اعم از ساختمان بدنی و فکری
او توجه شود .از روانشناسان پیرو اين نظريه ،میتوان گلدشتاين (:Kurt Guldstein
 )1878 -1966را نام برد .وی دربارۀ هويّت و رفتار افرادی که آسیب مغزی ديدهاند،
مطالعات بسیاری کرده و نتیجۀ مطالعات خود را در کتابی به نام آثار بعدی صدمات
مغزی جنگ 1به چاپ رسانده است (سیاسی . )193 :1379 ،بر اساس نظريۀ سرشتی نیز
هويّت انسان از مجموع جنبههای ادراکی ،انفعالی و بدنیِ او شکل میگیرد .ويلیام شلدن
( )1898 -1977 :William Sheldonپرکارترين روانشناس در فعالیتهای پژوهشی مربوط
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به نظريۀ سرشتی است .وی با تدوين روش «آزمون سنجش تیپهای بدنی» ،2ارتباط
میان رفتار با مختصات بدنی فرد را بهتفصیل بیان کرد.
قابل ذکر است عوامل مؤثر بر هويّت ،بهلحاظ میزان تأثیرگذاری با هم متفاوتاند و
ممکن است صفات و روحیات ثابت و پايدار يا متغیر و ناپايدار در فرد ايجاد کنند؛ برای
مثال ،مادۀ اولیۀ بدن و جنسیت ،بدان جهت که ساختار اولیۀ هويّت فردی را بنا
میکنند و همیشه همراه انسان هستند ،تأثیرات نسبتاً پايداری بر هويّت فرد میگذارند؛
اما عواملی مانند فصول مختلف سال ،از آن جهت که تغییرپذير هستند ،تأثیرات ناپايدار
و زوالپذير دارند .مجموع عوامل غیر اکتسابی با لحاظ تقسیماتی ،در نمودار زير قابل
مالحظه است.

عوامل غیراکتسابی مؤثر بر هویت فردی
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 .1-3نقش عوامل انسانی بر شکلگیری هویّت فردی
 .1-1-3نقش عوامل مؤثر در دوران جنینی

دورۀ جنینی ،يعنی زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد ،يکی از مهمترين ادواری است که در
شکلگیری هويّت انسان نقش دارد .در واقع بنای وجود و شاکلۀ فرد در اين زمان
پیريزی میشود .دو عامل مهم «مادۀ اولیۀ بدن» و «جنسیت» در اين دوره نقش
بسزايی ايفا میکنند که در اين قسمت بررسی و تحلیل میشوند.
 .1نقش مادۀ اولیۀ بدن

ماده اولیۀ بدن با نقش بسیارمهمی که در تعیّن نفس دارد ،بهعنوان اولین عامل تمايز
میان افراد شناخته میشود .اين ماده ،جزء علت موجدۀ نفس نیست ،اما علت بالعرض
(ابن سینا )380 :1364 ،و شرط وجود آن ( /1379الف )81 :محسوب میشود؛ يعنی هنگامی
که بدن به حدی از استعداد برسد که بتواند ابزار فعل برای نفس واقع شود ،از جانب
عقل فعال ،نفسی متناسب با آن استعداد افاضه میشود .سیر تکون مادۀ اولیۀ بدن و
افاضۀ نفس به آن ،بدين صورت است که سلولهای اولیۀ تشکیلدهندۀ جنین از طريق
پدر به مادر منتقل و با مواد و سلولهای بدن مادر ترکیب میشود و بر روی هم ،مادۀ
اصلی بدن جنین را تشکیل میدهند .اين ماده در ابتدا دارای صورت معدنی است و پس
از تکامل ،مستعد نفس نباتی و پس ازآن بهترتیب ،مستعد صورت حیوانی و نفس ناطقه
میشود که بر اساس آن قابلیت درک کلیات را میيابد (طوسی .)305/2 :1379 ،بهلحاظ
زمانی ،اين روند حدود چهار ماه طول میکشد و فراهمشدن مزاج مستعد و آمادگی بدن
موجب میشود که علت مفارق ،نفسِ مناسب با آن را افاضه و احداث کند؛ اين افاضه ،به
صورت اتفاقی نیست ،بلکه هر نفس مخصوصاً و منحصراً با استعداد مادۀ بدنی جنین
تناسب دارد؛ به عبارت ديگر ،هر بدنی با مزاج خاص مادۀ خودش ،باعث افاضۀ يک نفس
خاص میشود که متناسب با تدبیر چنین مادهای است و بدنها برای قبول نفوس،
علیالسويه نیستند (ابن سینا .)318 :1375 ،مسیر و نحوۀ تشکیل هر بدن موجب میشود
که مزاجی خاص به وجود آيد .به تبعِ تفاوت مزاجها ،بدنهای متفاوت و به تبعِ بدنهای
متفاوت ،نفوس ،متفاوت خواهند بود (همان)189 :؛ بنابراين ،اولین و يکی از اساسیترين
تمايزهای میان افراد از ناحیۀ مادۀ اولیۀ بدن و مزاج خاص آن صورت میگیرد .مادۀ
اولیۀ بدن با مزاج خاصی که دارد ،در تعیین توانمندیها و احواالت آتی هر نفس ،سهم
بسزايی دارد .در واقع مبادی استکمال بعدی در همین بدن کنونی نهفته است و اين
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ماده با مزاج ،استعداد ،وقت و زمان خاصی که دارد ،باعث میشود افعال ،اوصاف و
اعراض او از ديگران تمايز يابد؛ برای مثال ،برخی مزاجها به دلیل ترکیب اولیهشان،
مستعد غضب و برخی ديگر مستعد ترس و خوفاند (ابن سینا1400 ،الف .)55 :همچنین
برخی از کماالت ،مانند مراتب عرفانی و معنوی ،صرفاً با اکتساب به دست نمیآيند و به
جوهر فطری مناسب و مستعد هم نیاز دارند (1379ب .)421 :مزاج مادۀ اولیۀ بدن که
مزاج اولی يا جبلی و سرشتی نام دارد ،در طول حیات انسان تحت تأثیر عواملی مانند
تغذيه ،محیط زيست و برخی عادات و رفتارها قرار میگیرد و مزاجی ثانوی بر بدن
عارض میگردد که باعث میشود مزاج اولی تا حدی تغییر کند .اين عوامل را که از
عوامل غیر اکتسابی محسوب میشوند ،در ادامه بررسی میکنیم .مزاج بدن انسان ،اعم از
اولی يا ثانوی ،در يک دستهبندی به چهار نوع تقسیم میشود که هريک زمینۀ برخی
روحیات و خلقیات خاص را فراهم میکند .تأثیر مزاجها بر رفتار ،حاالت و خلقیات
انسان ،در جدول  1مشخص شده است.
جدول  -1تأثیر مزاج بر هویت فردی (ابن سینا)31/1 :1389 ،
مزاجها
دموی (گرم و تر)
()sanguine

آثار آن در شکلدهی به هویّت فردی
دمویبودنِ مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند خوشخويی ،شجاعت ،اعتمادبهنفس ،روحیۀ
امیدوار ،زيرکی ،برونگرايی ،شادبودن ،خوشگذرانی ،پرحرف و کم حافظهبودن میشود.

بلغمی (سرد و تر)
()phlegm

بلغمیبودن مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند بیحالی ،بددلی ،کسلبودن ،تنبلی،
بیتحرکی ،کندفهمی و بیخیالی میشود.

صفرايی (گرم و خشک)
()choleric

صفراوی بودن مزاج زمینه مساعد خلقیاتی مانند باهوش بودن کینهای و لجوج
بودن ،عصبی بودن ،خشمگین شدن و دلشوره داشتن میشود.

سودايی(سرد و خشک)
()sedimen

سودايی بودن مزاج زمینه مساعد خلقیاتی مانند بدبینی ،زودرنجی ،کمحرفی،
گوشهگیری ،ناامیدی ،بدگمانی ،ترسو و وسواسی بودن ،نگرانی و افسردگی میشود.

 .2نقش جنسیت

پس از مادۀ اولیه ،جنسیتِ فرد ،مهمترين عامل غیر اکتسابی است که در ساختار هويّت
او تأثیر میگذارد .ابن سینا مذکر يا مؤنثبودن را از عوارض الزم نوع انسان میداند و
معتقد است که اين امر الزمۀ مرتبۀ حیوانی است .يعنی مؤنث و مذکر صرفاً دو صنف از
يک نوعاند (ابن سینا )28 :1364 ،و بر اين اساس ،تفاوتهايی صنفی در جسم ،روحیات و
اخالق به وجود میآورند؛ اين تفاوتها بدين قرار است:
 تفاوت در بعد جسمانی :در جنس ماده سردی و تری و در جنس نر گرمی و خشکیبیشتری وجود دارد و به دلیل همین اختالف مزاج ،جسم زنان از جسم مردان ضعیفتر
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است (ابن سینا .)30/1 :1389 ،مزاج زنان بیشتر به سمت بلغمیبودن و مزاج مردان بیشتر
به سمت صفراویبودن سوق دارد و چنانکه در مبحث قبل اشاره کرديم ،هريک از اين
مزاجها ،زمینۀ بروز برخی اخالق و رفتارهای خاص را فراهم میکند.
 تفاوت در روحیات و اخالق :ابن سینا در مبحث تدبیر منزل ،تمايزات میان زن و مرد راپیشفرضی برای مديريت و اعمال فاعلیت از سوی مرد تلقی میکند و میگويد حق
طالق بايد متعلق به مرد باشد؛ زيرا زن در عقل و خرد کاستی دارد و به هوس و غیظ و
غضب مبادرت میورزد و انفعالپذيری او زياد است ( .)12 :1985مطابق اين بیان ،میتوان
گفت جنس مذکر ،دارای قدرت مديريت بیشتری است و روشن است که اين قدرت
مديريت ،بر قدرت تصمیمگیری ،اقتدار در رأی و انفعالناپذيری او داللت دارد .همچنین
کاستی خرد و انفعالپذيری جنس زن نیز ،ناشی از شدت احساس و عاطفۀ او است که
موجب ضعف در تصمیمها و انتخابهای عقالنی میشود.
بدينترتیب ،جنسیت فرد در ايجاد برخی ويژگیهای جسمانی ،رفتاری و اخالقی او
مؤثر است و از آنجا که عرض الزم محسوب میشود و در تمام حیات فرد همراه اوست،
تأثیرات بلندمدت و ثابتی بر هويّت او میگذارد.
 .2-1-3نقش عوامل مؤثر از زمان تولد تا دو سالگی
 .1نامگذاری

يکی از مسائلی که صاحبنظران مسلمان در مباحث تربیت کودک در حوزۀ حکمت
عملی بر آن تأکید داشتهاند ،انتخاب نام شايسته است .ابن سینا انتخاب نام نیکو را اولین
حق فرزند بر ذمۀ پدر میداند ( )13 :1985و شارح او ،يعنی خواجۀ طوسی با تأکید بر اين
حق ،به تأثیر آن نیز اشاره کرده و معتقد است که نام ناشايستِ فرزند ،موجب رنجش و
ناخوشدلی او در تمام عمر میشود ( 3.)223 :1360امروزه هم مسئلۀ تأثیر نام بر هويّت
فرد ،مورد توجه تمام انديشمندان حوزۀ تربیت است .به اعتقاد آنها نام ،معرّف هر
شخص از زمان تولد تا مرگ و نمايانگر بخشی از هويّت اوست و از وسايل تلقین به نفس
او به شمار میرود؛ برای مثال ،افرادی که نامشان منتسب به انسانهای خردمند و
خوشنام است ،همواره در خود احساس فخر میکنند و برعکس .از سوی ديگر ،هر نامی
عالوه بر معنای لفظی ،بار معنايی ويژهای را با خود حمل میکند و به سبب آن ،فرد با
واکنشهای مختلفی از سوی ديگران مواجه میشود و تأثیر اين قبیل واکنشها در
تضعیف يا ارتقاء کرامت صاحب اسم انکارناپذير است؛ به همین دلیل ،میتوان نامها را
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کلماتی فرض کرد که مجموعهای از تصورات ،خاطرات و ويژگیها را با خود حمل می-
کنند(4صانعی.)114 :1378 ،
 .2ویژگیهای مادر یا دایه در دوران شیردهی

دورۀ شیرخوارگی نوزاد ،از حساسترين دوران رشد و تکامل او به شمار میرود؛ زيرا
عالوه بر سالمتی ،نیرومندی يا بیماری و ناتوانی ،بر اخالقیات و سرشت کودک نیز تأثیر
مستقیم دارد .صفاتی مانند اعتمادبهنفس ،احساس رضايتمندی ،شادی ،غم ،ناامیدی و
تشويش و نگرانی از طريق شیر به نوزاد سرايت میکند؛ برای مثال ،افزايش سطح
کورتیزول در بدن مادر ،موجب افزايش تشويش و نگرانی و عصبانیت نوزاد و بهتدريج
موجب ترسوشدن او میشود (سیرز ،ويلیام و مارتا .)45 :1391 ،به اعتقاد ابن سینا مادر يا
دايه ،در اين دوران بايد دارای ويژگیهايی باشد تا حاالت و رفتار نوزاد از همان ابتدا
بهنحو مطلوب شکل بگیرد؛ اين ويژگیها بدين قرار است:
 سن مادر يا دايه میان  25تا  35سال باشد؛ چون در اين مرحله در نهايت جوانی واعتدال مزاج است (ابن سینا)352/1 :1389 ،؛
 خوشاخالق باشد و زود دچار خشم و اندوه نشود؛ زيرا در اين صورت مزاجش ازاعتدال خارج میشود و اين تباهی مزاج به نوزاد هم سرايت میکند (همان)353 :؛
 احمق و بیخرد نباشد؛ زيرا بر حاالت نفسانی نوزاد تأثیر میگذارد .به همین دلیلاست که پیامبر اکرمص فرمودند :ديوانه را دايگی نشايد (ابن سینا.)14 :1985 ،
شیر مادر يا دايه ،بدان جهت که ناقل برخی صفات و ويژگیهای او به نوزاد است و از
همان ابتدای حیات ،ساختار بدنی و نفسانی نوزاد را میسازد ،میتواند تأثیرات بلندمدتی
بر هويّت او داشته باشد.
 .3تأثیر الالیی و نغمههای مالیم

الاليی از بهترين موسیقیهايی است که يک فرد از بدو تولد میشنود و با آن آشنا
میشود .برای اعتدال مزاج و پرورش صحیح و سالم نوزاد ،بايد او را بهآرامی جنباند و در
زمان خواب برايش با ماليمت الاليی خواند .اين کار جسم و روان نوزاد را برای
فعالیتهای جسمی و روانی در آينده ،آماده میکند (ابن سینا .)352/1 :1389 ،امروزه
محققان به اين نتیجه رسیدهاند که تحريکات شنیداری مطلوب مانند شنیدن صدای
الاليی بر میزان اکسیژنگیری نوزاد از طريق منظمساختن تعداد تنفس ،تأثیر بسزايی
دارد و امواج دلتای مغز را تحريک میکند .تحريک اين امواج موجب رشد روانی نوزاد،
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افزايش درک فضايی هوش برای حل معماهای پیچیده و عملکردهای باالتر مغزِ او ،مانند
رياضی ،موسیقی و شطرنج میشود (پاشاشريفی.)39-36 :1398 ،
 .3-1-3نقش عوامل مؤثر از دو تا پنجسالگی

به اعتقاد بسیاری از روانشناسان کودک ،دورۀ دو تا پنجسالگی ،از مؤثرترين دوران
شکلگیری هويّت کودک است؛ زيرا اگر کودک در اين دوران با عادات و رفتارهای نیکو
انس پیدا کند ،اين عادات و رفتارها در او تثبیت میشوند( 5فبِر و مزلیش.)124 :1393 ،
کودک در دو تا پنجسالگی بهراحتی فرمانبُردار است و بهآسانی تحت تأثیر قرار
میگیرد؛ زيرا هنوز ارادهای قوی در او شکل نگرفته تا از فرمانبرداری بازش دارد .در اين
دوره نقش والدين در شکلدادن به هويّت فرزند حائز اهمیت است؛ زيرا عوامل تأثیرگذار
مربوط به اين دوره در اختیار آنها و ناشی از تصمیمگیریهای ايشان است .ابن سینا به
اين مسئله توجه ويژه داشته و نقش والدين را در دو مرتبۀ «ايجاد اخالق پسنديده» و
«بازدارندگی از اخالق ناپسند» تبیین میکند .مرتبۀ ايجاد اخالق پسنديده ،زمانی است
که کودک از شیر گرفته شود؛ در اين هنگام قبل از آنکه کودک با خوی و منشهای
زشت آشنا و صورت آنها در نفسش پايدار شود ،والدينش بايد او را با اخالق خوب و
پسنديده مواجه کنند و در تأديب و تربیتش بکوشند؛ زيرا اين مرحله بهترين زمان برای
نهادينهکردن آنها در شاکلۀ هويّت کودک است (ابن سینا .)14 :1985 ،در اين مرحله،
بهتر است کودک را از هر چیزی که نفرت دارد ،دور نگه دارند و خواستههای او را
برآورده سازند .رعايت اين دستور ،منفعت نفسانی و جسمانی دارد؛ منفعت نفسانیاش
اين است که کودک از همان طفولیت به رفتار و اخالق نیکو خوی میگیرد و در
وجودش تثبیت میشود .منفعت جسمانیاش نیز اين است که مزاجش معتدل و
جسمش سالم میماند؛ زيرا بر اساس اصل رابطۀ متقابل میان نفس و بدن ،همانگونه که
سوء مزاج موجب بدرفتاری میشود ،بدخويی نیز موجب تباهی مزاج میشود و برعکس
(ابن سینا .)364/1 :1389 ،با توجه به اين مطالب ،درمیيابیم که پندار برخی از والدين
مبنی بر دادن آزادی مطلق و بیقید به کودک در انتخاب مسیر خود ،اشتباه است؛
چراکه اگر عادت به آزادی مطلق در وجود کودک بهصورت ملکه درآيد ،در دوران بعد
بهسختی میتواند تمايالت خود را تعديل و تنظیم کند .در واقع همزمان با مرحلۀ ايجاد
اخالق پسنديده در کودک ،بايد مرحلۀ بازدارندگی از اخالق ناپسند نیز مورد توجه قرار
گیرد؛ بدين منظور ،ابن سینا معتقد است در زمانهای الزم بايد از «ترغیب»« ،تشويق»
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و «مذمت و سرزنش» و يا «تهديد» استفاده کرد تا کودک اخالق ناپسند را ترک و
اخالق نیک را برگزيند ( .)13 :1985همچنین والدين بايد به ياد داشته باشند که
«ورزش»« ،غذا» و «خواب» ،سه اصل مهم برای حفظ تندرستی کودک است؛ از اينرو،
بايد در دورۀ خردسالی ،کودکان را به انجامدادن ورزشهای معتدل وادارند و اين کار را
ابتدا از طريق بازی با اسباببازیهای او شروع کنند .قابل ذکر است اين ديدگاه ابن سینا
از آگاهی او به پیوند مستقیم تن و روان نشئت میگیرد .ورزش و بازیهای کودکانه،
عالوه بر ايجاد چاالکی ،سرزندگی و شادابی ،موجب افزايش اعتمادبهنفس و دالوری
کودک نیز میشود و در ساختار هويّتش نقشآفرين خواهد بود (ابن سینا.)364/1 :1389 ،
تغذيۀ کودک نیز بايد از غذاهايی باشد که رطوبت زيادی دارند؛ زيرا رطوبت با مزاج
خردساالن سازگار است و موجب تعديل مزاج میشود .تعديل مزاج نیز عالوه بر بهبود
رشد ،موجب تعادل نفس و قوای آن میگردد و از اينرو ،کودک در افعال و رفتار خود
نیز تعادل میيابد (همان .)365 :دربارۀ تأثیر خواب نیز بايد گفت که اگر خواب در حد
اعتدال باشد ،اعمال نیروی طبیعی و روانی هر دو بهخوبی انجام میگیرد و کودک در
خود احساس آرامش میکند و عملکرد مغزش بهتر و بیشتر میشود (همان .)397 :اين
سه اصل مهم ،يعنی ورزش ،تغذيه و خواب ،در ادوار مختلف حیات فرد تأثیرات
چشمگیری دارد و در تعديل مزاج فرد مؤثر است .فرد پس از سپریکردن دوران
خردسالی که تدبیر آن بر عهدۀ والدين است ،و با رسیدن به درجاتی از بلوغ فکری
میتواند با برنامهريزی صحیح ،جسم و روان خود را سالمت سازد و از اين طريق برخی
ويژگیهای جسمانی ،اخالقی و رفتاری را در هويّت فردی خود به وجود آورد؛ به عبارت
ديگر ،با اراده و تالش خود برخی از ويژگیهای هويّتساز را از اين طريق اکتساب کند.
 .4-1-3نقش عوامل مؤثر از ابتدای ششسالگی تا ابتدای نوجوانی

کودک در اين مرحله از عمر که آغاز دورۀ آموزش رسمی است ،در حاالت ،رفتار و
کردارش تحت تأثیر معلم و همکالسیها قرار میگیرد و به همین دلیل ،بايد او را در
مدرسهای مشغول به تحصیل کنند که اوالً ،دارای معلمی متخصص ،خردمند ،ديندار،
بااخالق ،باوقار ،پاکدامن ،نظیف و دانای به آداب معاشرت باشد (ابن سینا )14 :1985 ،و
ثانیاً ،فرزندانِ مردم جلیل که دارای رفتار ،اخالق و آداب مناسباند ،در آنجا مشغول به
تحصیل باشند .اين کار عالوه بر آنکه موجب میشود کودک با رفتار پسنديدۀ اطرافیان
آشنا شود و آنها را تکرار کند ،چند فايدۀ ديگر نیز دارد:
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 شاگردان همواره شاد و حريص به فراگیری علم ،اخالق و ادب میشوند و بر اساسعزت نفسی که در آنها به وجود میآيد ،عقبماندن از ديگران را برنمیتابند؛
 شاگردان گرد هم میآيند و از بهترين و زيباترين چیزی که ديده يا شنیدهاند ،سخنمیگويند و اين سخنگفتن موجب فزونی و روشنايی عقل و فهم آنها میشود؛
 شاگردان ،دوستی با هم را تجربه میکنند و به يکديگر احترام میگذارند .معاوضه،سبقت و مبادلۀ حقوق را فرامیگیرند .اين کارها موجب تهذيب اخالق و تحريک همتها
و ممارست در عادات ستوده میشود (همان.)46-45 :
عموم افراد بخشی از ارزشمندترين دوران پرورش استعداد و رشد و تثبیت هويّت
فردی خود را در دوران آموزش رسمی تجربه میکنند و قطعاً از تأثیرات کوتاهمدت و
بلندمدت آن برخوردار میشوند .کسی که در محیطی مطلوب و در کنار معلم و
همکالسیهای خردمند و نیککردار قرار گیرد ،احساس ارجمندی و توانايی میکند و بر
همین اساس ،مستعد پذيرش صفات شايستۀ ديگر نیز میشود؛ بهطور مثال ،بر اساس
باوری که از خود و توانايیهای بالقوهاش پیدا میکند ،برای تحقق اهدافش تالش خواهد
کرد و خود را مقهور سرنوشت نخواهد ديد.
 .5-1-3نقش عوامل مؤثر در دوران نوجوانی و جوانی

در اين دوران« ،استعداديابی» نوجوان و جوان برای تعیین مسیر آينده و از جمله شغل و
حرفه که يکی از عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری هويّت فردی اوست ،مطرح میشود.
استعداديابی از طريق ارزيابی ويژگیهای جسمانی ،روانی و اجتماعی هر فرد انجام
میشود و مناسب است که از بدو تولد مورد توجه قرار گیرد و سرانجام بهطور کامل ،در
مرحلۀ نوجوانی و جوانی معین شود .ابن سینا در اين مورد توصیه میکند که پس از
آموزشهای همگانی و عمومی نظیر قرآن ،دستورات دينی ،اصول و قواعد زبان،
آموزشهای خاص و مطابق با استعدادهای فردی شروع شود .معلم بايد توجه داشته
باشد که هريک از شاگردانش ذوق و توان آموختن يک صنعت خاص را دارد و آموختن
برخی از آداب برای يکی ،بسیار راحتتر از ديگری است؛ به همین دلیل است که فردی
به بالغت ،فردی به شعر ،فردی به طبابت و  ...روی میآورد ( .)14 :1985امروزه
روانشناسان به اين مسئله توجه زيادی دارند و به شش نوع هويّت در مسیر انتخاب
شغل اشاره میکنند:
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 .1هويّت واگرا :افرادی که کارهای عینی را به کارهای ذهنی ترجیح میدهند ،مانند
عکاسان؛
 .2هويّت هوشمند :افرادی که احساس مسئولیت خوبی دارند و انجام کارهای ذهنی را
به انجام کارهای عینی ترجیح میدهند ،مانند رياضیدانان؛
 .3هويّت اجتماعی :افرادی که روحیۀ کمککردن و برقراری ارتباط با ديگران دارند،
مانند معلمان؛
 .4هويّت قراردادی :افرادی که وسواسی ،منظم و حسابگرند ،مانند بازرسان؛
 .5هويّت هنرمندانه :افرادی که احساسات خود را از طريق هنر بیان میکنند ،مانند
هنرپیشگان سینما؛
 .6هويّت کاسبکارانه :افرادی که از رقابتجويی لذت میبرند ،مانند مديران اقتصادی
(هالند.)343 :1397 ،

میان هويّت فرد و شغل انتخابی او ،رابطۀ متقابل وجود دارد؛ يعنی همانطور که مث ً
ال
افراد با هويّتهای واگرا تمايل بیشتری به انتخاب شغلهايی مانند عکاسی دارند ،افرادی
که به سمت شغل عکاسی میروند نیز کمکم دارای هويّتی واگرا میشوند .حاصل سخن
اينکه اگر شناسايی و پرورش استعداهای نهفته در سرشت نوجوان و جوان بهنحو احسن
صورت پذيرد ،میتواند حرفهای مطابق توانمندی و استعدادهای خود برگزيند و در
نتیجه ،هويّت او در جهت تقويت و تحکیم اخالق و ملکات شايسته رشد کند .مطابق
سخن شیخالرئیس چنین فردی در خود احساس عزت نفس ،استقالل ،وارستگی و
هدفمندی خواهد کرد و برای رسیدن به اهدافش از اتالف وقت پرهیز و روحیۀ تالش را
در خود تقويت میکند .در اين هنگام ،شرايط ازدواج و زندگی در خانهای مستقل از
والدين ،بهخوبی برای او فراهم است (همان 50 :و ابنسینا.)145 :1985 ،
 .2-3نقش عوامل طبیعی بر شکلگیری هویّت فردی
 .1-2-3نقش محیط زیست

محیط زيست که شامل آب ،هوا ،خاک ،منابع طبیعی ،گیاه ،جانور و انسان میشود ،يکی
از عوامل غیر اکتسابی طبیعی است که در ايجاد برخی صفات و حاالت انسان نقش
مهمی ايفا میکند .محیط سالم و مطلوب ،انسان را شاداب و پويا میسازد؛ چنانکه
افسردگی و افزايش بیماریهای روحی و روانی انسان نیز ،بدون ارتباط با محیط زيست
او نیست .تأثیر محیط زيست در زندگی انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که
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دانشی جديد به نام «اکولوژی» در کنار ساير دانشها به وجود آمده است تا روابط میان
موجودات و محیط زيست آنها را مطالعه کند .امروزه محققان زيادی توجه خود را به
تأثیر عوامل زيستی در بدن انسان معطوف کرده و تالشهای زيادی برای آگاهسازی
مردم ،بهبود کیفیت عواملی مانند آب و هوا و ارائۀ دستورالعملهايی بهمنظور کاهش
آثار سوء عوامل آسیبرسان انجام دادهاند؛ البته ،توجه به تأثیرات محیط زيست ،امری
تازهای نیست و از ديرباز انديشمندان و فالسفه مانند ارسطو ،6فارابی ،7ابن خلدون 8و ابن
سینا رابطۀ محیط زيست را با رفتار و هويّت فردی انسان بررسی کردهاند .ابن سینا
معتقد است نوع محیط زيست و عواملی مانند پستی و بلندی ،اندازۀ کوهها و درختان،
کیفیت آب و نوع خاک تأثیرات بسزايی بر حاالت بدنی و نفسانی انسان دارد (:1389
 .)212/1هويّت فردی انسان با زندگی طوالنیمدت در يک محیط ،تأثیرات نسبتاً ثابت و
پايداری از عناصر آن محیط مانند هوا ،اقلیم و آب میپذيرد.
 .2-2-3تأثیر نوع هوا

ه وا يکی از عناصر الزم و ضروری برای تن و جان انسان است و اگر مطلوب و پاک باشد،
موجب آسايش (ترويح) و پااليش (تنقیه) روان میشود و مزاج بدن را معتدل میگرداند
(همان .)189 :اعتدال مزاج بدن با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان نفس و بدن ،موجب
تعادل در نفس و امور مربوط به آن میشود؛ يعنی کسی که مزاج او در صحت و تعادل
باشد ،روح او نیز در غايت تعادل خواهد بود و بهتبع ،افعال نفس او نیز متعادل خواهد
شد و به هر میزان که مزاج فرد از اعتدال دور باشد ،به همان نسبت نیز در افعال وی
کاستی و خلل ايجاد خواهد شد (حسنزادۀ آملی .)407/1 :1393 ،از نظر ابن سینا هوايی
مطلوب است که با دود و بخار ترکیب نشده باشد و در میان ديوارها و سقف محبوس
نباشد؛ مانند هوای موجود در گردشگاهها ،جنگلها ،کشتزارها ،به ويژه کشتزارهای کلم
و شاهی که بسیار مطلوب و سالمتبخش و نشاطآورند .هوای نامطلوب نیز هوايی است
که در زمینهای پست و درّهها محبوس باشد و با طلوع آفتاب فوراً گرم و با غروب آن،
فوراً سرد شود .هوای آلوده انسان را افسرده میکند و اخالط را فزونی میبخشد (ابن
سینا .)197/1 :1389 ،هوا از حیث مزاج به چهار نوع تقسیم میشود که تأثیر هريک بر
هويّت فردی انسان در جدول  2مشخص شده است:
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جدول  -2تأثیر هوا بر هویت فردی (همان 198 :و )213
آثار آن در شکلدهی به هویّت فردی

نوع هوا
هوای سرد

افرادی که تحت تأثیر اين نوع هوا هستند ،بدنشان استوار و محکم است و روحیهای دلیر و
مقاوم دارند.

هوای گرم

اين نوع هوا بدن را ناتوان و فرد را ترسو و بزدل میکند.

هوای مرطوب

بدن و روحیۀ انسان در اين نوع هوا شاداب و با طراوت است.

هوای خشک

تأثیر اين نوع هوا برخالف هوای مرطوب است.

 .3-2-3تأثیر نوع اقلیمها

منطقۀ زندگی افراد تأثیرات زيادی بر حاالت بدنی و به تبعِ آن ،بر حاالت نفسانی او
میگذارد؛ مثالً مردم مناطق اقلیم اول (مناطق نصفالنهار) و پس از آنها ،ساکنان مناطق
اقلیم چهارم (مناطق معتدل) ،معتدلترين مزاجها را دارند و با ساکنان اقلیم دوم (مناطق
حاره) ،سوم (مناطق زير حاره) و پنجم (مناطق قطبی) تفاوت زيادی دارند؛ زيرا در اقلیم دوم و
سوم گاهی خورشید در باالی سر آنهاست و از گرمای آن برخوردار میشوند و گاهی
نیز بسیار از آنها دور است و از گرمای آن بیبهرهاند .در اقلیم پنجم نیز هرگز خورشید
از نزديک به ساکنان آنجا نمیتابد و از اينرو ،دارای رشد کم و حرکت کند هستند
(همان .)19 -18 :چنانکه گفته شد ،اعتدال مزاج بهسبب رابطۀ متقابل میان نفس و بدن،
موجب اعتدال نفس و افعال مربوط به آن میشود؛ بر اين اساس ،خلق و خوی ساکنان
مناطق يادشده نیز بر حسب اعتدال مزاجشان ،متفاوت خواهد بود .ابن سینا در يک
تقسیمبندی ديگر نیز بر تأثیر مناطق زيستی بر حاالت بدنی و نفسانی انسان تأکید
میکند که در جدول  3به آن اشاره شده است.
جدول  -3تأثیر منطقه بر هویت فردی (همان)214 -213 :
نوع منطقه
مناطق گرمسیر
مناطق سردسیر و
شمالی
مناطق مرطوب

آثار آن در شکلدهی به هویّت فردی
افراد اين منطقه چون قدرت هضم خوبی ندارند و رطوبت بدنشان کم است ،دچار پیری
زودرس میشوند و بهخاطر تحلیل بیشازحد رطوبت بدن ،بزدل و ترسو هستند؛ مانند
مردم حبشه.
تأثیر مناطق سردسیر و شمالی مانند هم است؛ افراد در اين مناطق قدرت هضم خوبی
دارند ،عمرشان زياد است و قدرتمند و شجاع هستند.
افراد در اين مناطق بهکثرت در معرض بیماری هستند.

مناطق خشک

افراد در اين مناطق مزاج ،پوست و مغزشان خشک است.
افراد در اين مناطق تندرست ،دارای عمر زياد ،چاالک و نیرومند هستند.

مناطق سنگالخی

افراد در اين مناطق دارای مزاجی خشک هستند .کم خواب ،بد اخالق و لجبازند اما در
درگیریها بسیار زيرک و شجاع هستند.

مناطق بلند
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 .4-2-3تأثیر نوع آبها

آب يکی ديگر از عناصر محیط زيست است که همانند عناصر يادشده ،تأثیراتی بر بدن و
نفس انسان میگذارد .چنانکه در جدول  4آمده است ،آبها به اقسام مختلفی تقسیم
میشوند که تناول طوالنیمدت هريک از آنها ،تأثیرات نسبتاً ثابتی در هويّت فردی
انسان میگذارد:
جدول -4تأثیر آب بر هویت فردی (همان 228 :و  214و )199
آثار آن در شکلدهی به هویّت فردی

نوع آب
يخ و برف
آب سرد
آب گرم
آب ولرم
9

آب شور
آب گوگرددار
آب کويری

برای اعصاب بسیار مضر است (بديهی است افرادی که اعصابشان ضعیف است ،معموالً بهسرعت
خشمگین و عصبانی میشوند و قدرت تمرکز و تصمیمگیری در آنها کاهش میيابد).
آب سرد برای انسانهای سالم بهترين آب است؛ چون اشتهاآور و محکمکنندۀ بدن است .اين نوع
آب بر روحیات انسان نیز همین تأثیر را دارد؛ يعنی او را محکم و شجاع میکند؛ چنانکه هوای
سرد نیز ،هم بدن فرد را محکم و سالم نگه میدارد و هم موجب دلیری و شجاعت او میشود.
اين نوع آب موجب اختالل در هضم میشود و اختالل در هضم ،رطوبت بدن را کم و فرد را ترسو
و بزدل میکند.
اگر ناشتا خورده شود ،موجب صفا و اعتدال مزاج میشود و از اينرو ،خلق و خو را نیز معتدل
میکند.
مزاج بدن را خشک و خلق و خو را بد میکند.
تأثیر آن بر بدن و نفس انسان ،برعکس تأثیر آب يخ و برف است.
تأثیر آن بر بدن و نفس انسان ،بر عکس تأثیر آب سرد است.

 .5-2-3تأثیر فصول مختلف سال

هر فصلی از سال با مزاج خاصی که دارد ،مزاج بدن انسان را تحت تأثیر قرار میدهد و از
اين طريق موجب بروز برخی ويژگیهای اخالقی و رفتاری میشود .تأثیر فصول سال بر
هويّت فردیِ افراد در جدول  5مشخص شده است:
جدول -5تأثیر فصل بر هویت فردی (همان 195 :تا )203
مزاج فصول

آثار آن در شکلدهی به هویّت فردی

مختلف سال
بهار:
معتدل و متمايل
به گرمی و تری
تابستان:
گرم و خشک
پايیز:

مزاج بدن را دموی میکند (دمویبودن مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند خوشخويی،
شجاعت ،اعتمادبهنفس ،روحیۀ امیدوار ،زيرکی ،برونگرايی ،شادبودن ،خوشگذرانی ،پرحرف
و کمحافظهبودن میشود).
مزاج بدن را صفراوی میکند (صفراویبودن مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند باهوشبودن،
کینهای و لجوجبودن ،عصبیبودن ،خشمگینشدن و دلشورهداشتن میشود).
مزاج بدن را سودايی میکند (سودايیبودن مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند بدبینی،
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سرد و خشک
زمستان:
سرد و تر

زودرنجی ،کمحرفی ،گوشهگیری ،ناامیدی ،بدگمانی ،ترسو و وسواسیبودن ،نگرانی و
افسردگی میشود).
مزاج بدن را بلغمی میکند (بلغمیبودن مزاج زمینۀ مساعد خلقیاتی مانند بیحالی ،بددلی،
کسلبودن ،تنبلی ،بیتحرکی ،کندفهمی و بیخیالی میشود).

قابل ذکر است که در شهر يا کشورهايی که فصول سال در آنجا موقت و ناپايدار
است ،تأثیرات ناشی از آن فصول نیز متغیر است و در مکانهايی که يک فصل پايداری
بیشتری از ساير فصول دارد ،تأثیرات بدنی و نفسانیِ ناشی از آن فصل نیز ثبات نسبتاً
بیشتری میيابد.
 .4تعریف هویّت فردی مبتنی بر عوامل غیر اکتسابی
با توجه به مطالبی که آورديم ،روشن می شود که ابن سینا چگونه با دقت تمام به
عملکرد عوامل غیر اکتسابی سازندۀ هويّت انسان پرداخته است .اکنون میتوان با اتکا بر
ديدگاه وی ،در اين باب تعريفی نظاممند از هويّت فردی ارائه داد که پشتوانۀ فلسفی هم
داشته و صرفاً بر حسب مشاهدات بالینی به دست نیامده باشد.
بر اين اساس ،نگارندگان از هويّت فردی که مبتنی بر بخش برساخته از عوامل غیر
اکتسابی است ،چنین تعريفی ارائه میدهند« :مجموع ويژگیها و اوصاف فرد که ناشی از
عمل و نیز تعامل بدن و نفس است و در طول حیات دنیوی از طريق عوامل غیر
اکتسابی ،اعم از انسانی (مانند مادۀ بدنی و مزاج) و طبیعی (مانند محیط زيست) حاصل
میشود ،سپس در اثر مداومت و تکرار بهصورت اوصاف و خصوصیات پايدار و ماندگار
درآمده ،موجب منحصربهفرد شدن هر شخص میگردد» .
 .5نتیجه
بررسی و تجزيه و تحلیل مجموع آثار فلسفی و طبی ابن سینا دربارۀ چگونگی شکلگیری
هويّت فردی و عوامل تمايزيافتن انسانها از يکديگر نتايج زير را روشن میکند:
 .1عوامل غیر اکتسابی هويّتساز از بدو حیات فرد ،يعنی از زمان انعقاد نطفه و در
تمام عمر در ايجاد هويّت او نقش اساسی دارند .مجموع اين عوامل عبارتاند از :عوامل
مربوط به دورۀ جنینی ،مانند مادۀ اولیۀ بدن؛ عوامل مرتبط به زمان تولد تا دوسالگی،
مانند شیر مادر؛ عوامل مرتبط به زمان دو تا اتمام پنجسالگی ،مانند آشنايی با اخالق و
رفتار پسنديده و انجام آن؛ عوامل مرتبط به ابتدای ششسالگی تا ابتدای نوجوانی ،مانند
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نوع مدرسه؛ عوامل مرتبط به دورۀ نوجوانی و جوانی ،مانند نوع شغل .دو عامل محیط
زيست و فصول مختلف سال نیز در تمام مدت حیات فرد بر هويّت او تأثیرات
چشمگیری میگذارد.
 .2برخی از اين عوامل (مانند ويژگیهای فیزيولوژيکی) مستقیماً با بدن و برخی ديگر
(مانند روحیات و خلقیات) مستقیماً با نفس در ارتباطاند؛ اما با توجه به رابطۀ تنگاتنگ و
دوسويهای که میان نفس و بدن برقرار است ،اين عوامل نیز همواره از حاالت و
ويژگیهای يکديگر متأثرند و در کنار هم در شکلگیری هويّت فرد نقش ايفا میکنند.
 .3اگر در يک تقسیمبندی جامع عوامل غیر اکتسابی از ديدگاه ابن سینا را در دو
دستۀ انسانی و طبیعی بگنجانیم ،متوجه نقش پر رنگ والدين ،آموزگاران و دوستان در
مديريت عوامل انسانی میشويم؛ زيرا اين عوامل اگرچه برای خود فرد غیر اکتسابی
هستند ،اما برای اشخاصی که نام برديم ،اکتسابی محسوب میشوند.
 .4عوامل غیر اکتسابی در تعیین و تمايز هويّت فردی نقشی اساسی دارد و
بیتوجهی به آنها ،مسائلی همچون خودشناسی و هويّتشناسی را با چالشهای بزرگی
مواجه میکند .گسترۀ دانش شیخالرئیس در حوزۀ شناخت فلسفی از نفس و روان انسان
و آگاهی وی به جسم و بدن بهسبب تسلطش بر حوزۀ طب ،ديدگاههای او را در مسئلۀ
مورد مطالعۀ مقاله ارزشمند میکند؛ به همین سبب ،آراء و ديدگاههای او میتواند در
جهت کارآمدی پژوهشهايی که در زمینۀ کاهش آثار سوء ناشی از عوامل غیر اکتسابی
بر هويّت فردی انجام میشود ،کمک شايانی کند.
پینوشت
1. after- effects of brain in juries in war
2. somatotype performance test

 .3ابن سینا از تأثیر نام بر شخصیت سخنی نگفته است و به همین جهت ،در اينجا به نظر خواجۀ
طوسی که معموالً با ديدگاه ابن سینا هماهنگی دارد ،اشاره کرديم.
 .4حافظ میگويد:
اهل دل را بــوی جــان میآيد از نامم هنوز
نام من رفتهست روزی بر لب جانان به سهــو
()265 :1389
 .5به فرموده امام علیع« :العلمُ فی الصِغَر کَالنَقشِ فی الحجر» (مجلسی.)224/1 :1440 ،
 .6از نظر ارسطو انسان و محیط زيست دو چیز جدايیناپذير از هماند و هويّت انسان همواره از محیط
زيست او تأثیر میپذيرد (.)138 :1363

فلسفه ،سال  ،49شمارۀ  ،1بهار و تابستان 259/ 1400

 .7فارابی محیط زيست را يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر اخالق انسان میداند و میگويد اخالق و
روحیات مردم همواره تحت تأثیر وضع آب و هوا ،زمین ،عوامل جغرافیايی و اوضاع اقلیمی آن است
(.)38 :1371
 .8به اعتقاد ابنخلدون محیط زيست بر هوش ،استعداد ،درايت و کفايت فردی اثر میگذارد .سالمتی
عقل و روح و میانهروی در اخالق ،در گرو سالمت محیط زيست است؛ از اينرو ،ساکنان مناطق معتدل
جهان ،از نشاط و سالمتی بیشتری بهرهمندند؛ افراط و تفريط در زندگی آنها کمتر و آبادانی و عمران
در مناطق آن ها بیشتر است؛ دورانديشی ،تعقل در امور و شادی در میانشان بیشتر رواج دارد (:1393
.)82 -86/1
ع
 .9امام علی در اين باره بیانی د ارند که حاکی از تأثیر آب بر خلق و خوی انسان است .ايشان در
مذمت اهل بصره می فرمايند« :اخالق شما پست ،پیمان شما سست ،سیره و روشتان دورويی و آب
شهرتان شور و بدطعم است» (نهجالبالغه :خطبۀ .)13
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