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  چکیده

ترین و چالش برانگیزترین مسائل در حوزه علوم یکی از مهم» هویت فردی«امروزه 
ه اند، بررسی دیدگاای که به این مسئله پرداختهرود. در میان فالسفهشمار می بهانسانی 

و » بدن«و » نفس«که با اهتمام ویژه به  سینا از اهمیت واالیی برخوردار است؛ چراابن
عدم غفلت از یکی به نفع دیگری، ساختار وجودی انسان را هم به لحاظ بالینی و هم به 

ای بدیع مبانی لحاظ مباحث نظری مطالعه کرده است. در پژوهش حاضر از زاویه
حدوث «، »ترکیب ساحت وجودی انسان از نفس و بدن«مله سینا از جشناختی ابنانسان
در جهت استنباط » ارتباط متقابل نفس و بدن«و » دوگانگی نفس و بدن«، »نفس

های این پژوهش حاکی از آن تهگردد. یافمباحث پیرامون هویت فردی بازخوانی می
ون شناختی مذکور، ظرفیت مناسبی برای تبیین مباحثی چکه مبانی انساناست 

، »و تفاوت آن با هویت فردی "خود"مباحث مربوط به «، »شناسی هویت فردیمفهوم«
های سازنده مؤلفه«، »شرح هویت منسجم«، »های ایجابی و سلبی هویت فردیویژگی«

تواند مباحث مذکور را به شیوه را دارد و می» گیری آنفرآیند شکل«و » هویت فردی
  عقالنی ، تفهیم نماید.
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  . بیان مسئله1
ترین و چالش برانگیزترین مسائلی است که از آغاز آفرینش تاکنون از مهم» هویت فردی«

دغدغه اهالی مذهب، فالسفه، جامعه شناسان، ادیبان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت 
، از »هایی دارم؟چه ویژگی«و » من کیستم؟«با پرسش  بوده است. مفهوم هویت فردی

های متعددی از ای، پاسخابتدای ادوار حیات انسانی همواره مطرح بوده و در هر دوره
و اجتماعی  سوی افرادی که در آن دوره و در بافت خاص زیستی، فرهنگی، فلسفی

مفهومی است که به توان گفت کمتر طور کل میاند، به خود گرفته است. بهزیسته می
عریف هویت را شبیه تالش برای اندازه هویت، واجد معانی مختلف باشد. تالش برای ت

 گردداند؛ از هرکسی پرسیده شود، پاسخ متفاوتی دریافت میگذاری رنگ باد دانسته نام

.(Paranjpe, 18)  ها را در توان وجه اشتراک آنبا بررسی تعدادی از این تعاریف، می
ها و روحیات منحصربه فردی که به مجموعه ویژگی"نین بیانی عرضه نمود: قالب چ

ها، فرد احساس تمایز هویت، احساس تداوم هویت و احساس استقالل هویت موجب آن
آید، گونه تعاریف برمیکه از این). چنان222محمدی، ؛ گل22(سیاسی، مقدمه/  "کندمی

یص اساسی هویت فردی است. اگرچه این دو ، از خصا2»تمایز«و  1»استمرار«دو مقوله 
آیند اما در واقع به دو جنبه اصلی و مکمل هویت خصیصه در ظاهر متناقض به نظر می

توان به فردی معطوف هستند؛ یعنی بر اساس این دو خصیصه هویت فردی را می
  احساس تداوم، پیوستاری و متمایز بودن از دیگران مربوط دانست.

باز مورد توجه فالسفه مسلمان نیز بوده و در اغلب نوشتارهای این مسئله از دیر
ارجاع یافته است. در میان متفکرانی که به این  "نفس و بدن"ها به مسئله فلسفی آن

سینا که به عنوان یک فیلسوف و طبیب طراز اول از اند دیدگاه ابنمسئله پرداخته
ار است، اهمیت بسزایی دارد. وجاهت کافی جهت بررسی هر دو بعد نفس و بدن برخورد

برد، را که امروزه در این مباحث رایج است به کار نمی "هویت فردی"اگرچه او اصطالح 
طور مستقیم ابعاد وجود انسان را تحلیل و در ضمن مبانی فلسفی خود خصایص اما به

سینا که نقش شناسی ابنکند. در این نوشتار مبانی انسانهویت فردی را بررسی می
گیرد و از این طریق تبیینی مهمی در تبیین مباحث هویت دارد، مورد بررسی قرار می

گردد. مبانی اساس مشاهدات بالینی ارائه میانی متقن و عقالنی و نه صرفاً برمتکی بر مب
اثبات وجود «، »ترکیب ساحت وجودی انسان از نفس و بدن«مورد نظر ما عبارتند از 

                                                                                                                                        
1. Continiuity 
2. Differentation 



   217   سیناشناختی آن در اندیشه ابنو مبانی انسان» هویت فردی«

تجرد «، »ارتباط متقابل نفس و بدن«، »گی نفس و بدندوگان«، »حدوث نفس«، »نفس
توان به پاسخ سواالت اصلی با تکیه بر این مبانی می». وحدت نفس و تعدد قوا«و » نفس

چه تعریفی دارد و روند  "خود"و  "هویت فردی"سینا از مبحث رسید مانند این که ابن
چیستی «ت فرعی مانند ها به چه صورت است؟ و به دنبال آن به سؤاالگیری آنشکل

اکتسابی یا غیر اکتسابی «و » منقطع یا مستمر بودن خود«، »تفاوت خود و هویت فردی
» نحوه تغایر عوامل مؤثر بر هر دو ساحت نفس و بدن«پاسخ داد. همچنین » بودن هویت

های اصلی این از دیگر پرسش» با وجود تغایر عوامل -چگونگی ترسیم هویت منسجم«و 
  ست که در پی یافتن پاسخ آن هستیم.نوشتار ا

 
 پیشینه پژوهش . 1- 1

دهد در زمینه مسئله هویت فردی تحقیقات متعددی در قالب مقاله و  ها نشان میبررسی
توان های فارسی و التین به عمل آمده است. مثالً از میان منابع فارسی میکتاب به زبان

ت و نظریه کلیات در آثار «به مقاله  اشاره کرد؛ نویسنده دیدگاه » بوئثیوساصل فردیّ
ت مورد بررسی قرار می  - دهد و پلی میان مباحث کلیاتبوئثیوس را در باب مسئله فردیّ

ت از دیدگاه او برقرار می - در منطق نماید (ایلخانی) در منبع و اصل تشخص و قردیّ
من ، نویسنده ض"»مرگ و جاودانگی«سلسله جزوات درسگفتاری "دیگری تحت عنوان 

بررسی بحث جاودانگی و معاد، به نقل، بررسی و نقد دیدگاه متکلمان و فیلسوفان جدید 
چیست و کدام تعبیر از آن قابلیت جاودانه ماندن » خود«پردازد. این که در این باب می

نقش عوامل غیر اکتسابی «گفتار است (ملکیان) همچنین در مقاله  دارد، محور این درس
به شناسایی عوامل غیراکتسابی » سیناردی از دیدگاه ابنگیری هویت فدر شکل

سینا پرداخته شده و هر یک از این عوامل مطابق ادوار مختلف ساز در اندیشه ابن هویت
پور؛ : هاشمنکـ بندی و چگونگی تأثیر هر یک بررسی شده است (زندگی انسان تقسیم

را نام برد؛ » from soul to self«توان کتاب پور) از میان منابع التین نیز میرحیم
گیری شخص منحصر نویسنده در این کتاب به چگونگی و عومل تمایز نفس و روند شکل

پردازد. وی همچنین برخی از عوامل فیزیولوژیکی مؤثر بر شخصیت انسانی را به فرد می
ان کند. از نظر نویسنده عوامل فیزیکی، روحی، زم طریق تجربه و آزمایش شناسایی می از

گذارد و مکان زندگی از جمله موارد مهمی است که بر شخصیت انسان تأثیر می
(Crabbe) دیگری با عنوان  و در کتاب»Self« ص افراد را در اندیشه ، نگارنده اصل تشخّ

اندیشمندان باستان و مدرن مورد واکاوی قرار داده و تشریحی از نظر بوداییان، هندوها، 
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یلسوفان مدرن مانند دکارت، کانت و آگوستین بیان نموده است. ها و فرواقیون، افالطونی
سینا و نظریه کوگیتو نزد نزد ابن» انسان معلق«نویسنده معتقد است با توجه به نظریه 

» خود«آگاهی مطرح نمود. ثابت ماندن توان تفسیری دیگر از اندیشه و خود دکارت، می
ترین مسائل سائل با مسئله مرگ از مهمدر ادوار مختلف، هویت اخالقی و پیوند این م

  .(Sorabji)مورد بحث در این کتاب است 
با وجود تحقیقاتی از این قبیل، تاکنون پژوهش در باب مسئله هویت و به ویژه مبانی 

سینا مورد توجه پژوهشگران نبوده های ابنطور مستقل در آثار و اندیشهفلسفی آن، به
ی، مقاله حاضر  بر آن است تا تلویحات مسئله هویت است. با مشاهده این خأل پژوهش
  سینا مورد تحلیل قرار دهد.شناختیِ فلسفی ابنفردی را با التفات به مبانی انسان

  
  در تعریف هویت فردی» بدن«و » نفس«نقش . 2

و حتی مفاهیم مرتبط با آن نظیر  -های شخصیتیامروزه تعریف هویت در حوزه نظریه
رود؛ ترین و چالش برانگیزترین مباحث به شمار می، از مهم- 3»شخص«و  2»من«، 1»خود«

که تاکنون حدود پنجاه تعریف مختلف از هویت فردی ارائه شده است (سیاسی، به طوری
های طور کل نظریهتوان گفت به ). با بررسی اجمالی این تعاریف می78؛ شاملو، 51

دی، از نوع نگاه به انسان سرچشمه متعدد و تعاریف گاه ضد و نقیض درباره هویت فر
شناختیِ فلسفی و گیرد. بعبارتی نوع  نگرش به ساختار وجودی انسان، مبانی انسانمی

های فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و دینی درباره انسان و خصایص او، هر یک به فرضپیش
ا که جوزف جطور مثال از آنگذارند. بهنحوی در ارائه تعریفی از هویت فردی تأثیر می

گوید م)، جایگاهی برای نفس انسانی قائل نیست، می1928 - 2013( 4اف. ریچالک
های های مختلف رفتار را که ارگانیسمشناسی این است که سبکدغدغه ما از هویت

دهند، مطالعه کنیم. استفاده بر حسب عادت از خود بروز می - از جمله انسان - مختلف
بدان دلیل است که از دیدگاه او، انسان با سایر موجودات » ارگانیسم«ریچالک از اصطالح 

شناسی انسان رو معتقد است که همان ابزارهایی که برای هویتهیچ تفاوتی ندارد. از این
تواند (یا باید بتواند) برای تحلیل رفتارهای یک سگ گیرد، عیناً میمورد استفاده قرار می

 5رفته شود. دانشمند دیگری مانند بی. اف. اسکینریا گربه یا حتی یک قارچ نیز به کار گ
                                                                                                                                        
1. Self 
2. I 
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4. joseph F. Rychlak 
5. Burrhus Frederic Skinner 
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داند که در طول زمان و م) موجودات را یک ماشین پیچیده مکانیکی می1990-1904(
یک دارای صفات پایدار و ثابتی توانند به کلی تغییر کنند و هیچدر شرایط مختلف می

فردی ارائه داد توان تعریفی از هویت نیستند و به همین دلیل معتقد است که نمی
  ). 97(شاملو، 

بدین نحو که امروزه در مباحث روانشناختی  "هویت فردی"اگرچه اصطالح و تعریف
طور مفصل ابعاد وجود انسان را شود اما او بهسینا مشاهده نمیرایج است، در آرای ابن
سینا هم در آثار گیری هویت فردی را بررسی کرده است. ابنتحلیل و مراحل شکل

و » نفس«فی و هم در کتب طبی خود با دقت نظر به ابعاد مختلف انسان، یعنی فلس
، پرداخته است. از نظر او آدمی در بدو تولد موجودی بالقوه است که به موجب دارا »بدن«

م شدن به کل وجود و بودن نفس ناطقه، می تواند به باالترین مرتبه کمال یعنی عالِ
امی که نفس به این مرتبه برسد، در علم و اخالق به تعالی دست یابد و هنگ مشاهده حق

او مباحث مربوط به نفس ). 446 الهیات از کتاب شفا،سینا، فضیلت رسیده است (ابن
ها در پرورش قوای انسان و افعال منسوب به آن مانند علم، اخالق و اراده و نقش آن

که همیت قائل است؛ چناندهد و عالوه بر آن برای بعد جسمانی نیز انفسانی را شرح می
در مباحث فلسفی خود در بخش طبیعیات و الهیات، بر شناخت بدن و وجه جسمانی 

شناسانه جسم و ماده بدنی را در تبیین وجود انسان تأکید بسیاری دارد و جایگاه معرفت
)، 292، االشارات و التنبیهاتشناسی مانند اثبات وجود نفس (همو، مسائل نفس

کتاب )، تجرد نفس (همو، 73 - 74سینا، الهیات از کتاب شفا، ابنجوهریت نفس (
)، 376، النجاه من ال غرق فی بحر الضالالت)، حدوث نفس (همو، 193، السیاسه

) و ادراکات نفس (همو، 22 الطبیعیات من کتاب الشفا،دوگانگی نفس و بدن (همو، 
و وجه جسمانی انسان در  داند. اهتمام به بدن) دخیل می308، االشارات و التنبیهات

سینا نیز به وضوح قابل مالحظه است. از نظر او طب دانشی است که به آثار طبی ابن
توان به کیفیات تن آدمی آگاه شد و هدف این دانش را حفظ تندرستی به وسیله آن می

). او 3/ 1، القانون فی الطبداند (همو، هنگام سالمت و اعاده آن به هنگام بیماری می
لم طب را به دو دسته علم بهداشت (چگونگی سالمتی بدن) و علم درمان (چگونگی ع

بندی کرده و به تفصیل درباره ورزش، تغذیه و خواب که بهبودی ناسالمتی بدن) طبقه
با توجه  ).399 -366گوید (همان، اساس سالمت جسمانی بر آن استوار است، سخن می

و تبیین ساختار وجودی انسان، تعریفی که به اهتمام او به نفس و بدن در تشریح 
ها و اوصاف فرد که مجموع ویژگیتوان از آرای او استنباط کرد، بدین صورت است:  می
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تعامل بدن و نفس است و در طول حیات دنیوی از طریق عوامل  ناشی از عمل و نیز
 صورت اوصاف و تکرار بهشود، سپس در اثر مداومت و انسانی و طبیعی حاصل می

گردد  موجب منحصر به فرد شدن هر شخص میخصوصیات پایدار و ماندگار درآمده، 
  ). 257پور، پور؛ رحیم(هاشم
  

  »خود«در تبیین » اثبات وجود نفس«نقش . 3
است و این اصطالحات با اصطالح » شخص«و » من«مترادف با » خود«از نظر متفکران 

سینا برای اثبات وجود نفس، براهین ابن). 52ملکیان،  :نکـ هایی دارد (تفاوت» انسان«
» دوام و استمرار«و » انسان معلق در فضا«کند که از آن میان دو برهان متعددی اقامه می

ها در جهت تبیین هویت دارند که توجه به آن» من«یا » خود«داللت روشنی به مسئله 
  فردی ضروری است.

کرد که یکباره ولی به صورت توان تصور در فضا می» برهان انسان معلق« مطابق
ای نیست که بر ایم و اگر هوایی هم وجود دارد، به گونهکامل آفریده و در خأل رها شده

اثر اصطکاک با هوا یا گرمی و سردی آن، متوجه اعضای خود شویم. همچنین تمام اعضا 
ا بسته اند و هیچ تماسی با هم ندارند؛ چشمان مطور جدا از هم خلق شدهو جوارح ما به

است و در چنین حالتی هیچ احساس و درکی از اعضا و جوارح خود نداریم. با این حال 
» من«یا » خود«چه به عنوان شود که آنآگاهی داریم. پس معلوم می» من«یا » خود«به 

ایم، اعضا و جوارح ما نیست، بلکه همان نفس ما است. اعضا و جوارح ما و در درک کرده
جزء نفس مانیست. بدن ما مانند لباسی است که بر قامت نفس یک کالم بدن ما، 

ایم همیشه در این لباس هستیم، این تصور را جا که تا زندهپوشانیده شده است اما از آن
). او در جای دیگر 12، رساله نفسسینا، داریم که بدن جزء الینفک وجود ما است (ابن

س در واقع و حقیقتاً همان است که از آن نف«گوید کند و مینیز بر این مطلب تأکید می
  ). 356 االشارات و التنبیهات،(همو، » کنیم(یا من) یاد می» تو«به 

است که زمان حال ما در درون خود، حامل گذشته ما و  نیا »برهان استمرار«حاصل 
 ، بدون است وستهیهم پ به مانروزید یزندگ امروز ما با یاست، زندگ ندهیآماده رفتن به آ

 یهاسلسله تا سال نیا و آورند دیدر آن پد یکه خواب و امثال آن، خدشه و انقطاعنیا
جهت  نیتسلسل از ا نیاست که ا یهیبد. مرتبط است گریکدیبا  شیها حلقه زین شیپ

نقطه  کیبرگرد  یا رهیکند و چون دا یم ضانیسرچشمه، ف کیاست که احوال نفس از 
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  گوید:می نیز»  رساله احوال النفس«در  نایسابن). 354(همان،  دینما یحرکت م
 یحت یا که در همه عمرت بوده یهست یعاقل بدان که امروز درست همان کس یا«
 یشک نیو در ا یو تو ثابت و مستمر یدار ادیاز آنچه را که بر تو گذشته است، به  یاریبس

 ازیبه غذا ن یآدم رونیاز ا .و نقصان است هیو تجز لیبدن تو همه در تحل یول .وجود ندارد
از بدن تو از  سال ستیکه مدت ب یدان یاو گردد. اما تو خود م دنب تحللیتا بدل ما  دارد

 شیذات خو یمدت به بقا نیتو در تمام ا ینمانده است ول یبر جا یزیآنچه در آغاز بود، چ
  ). 21، احوال النفس(همو،  » خواهد بود نیچن زیو در تمام عمر ن یمعترف هست

  
  »من«یا » خود«چیستی . 3- 1

سینا در این برهان، نفس ، روشن است. ابن»خود«داللت انسان معلق در فضا بر چیستی 
های جسمانی از ساحت داند و این مسئله را از طریق سلب ویژگیاو می» خودِ«هر فرد را 

ام ، هسته مرکزی ایجاد هویت است؛ یعنی تم»من«یا » خود«رساند. نفس، به اثبات می
نباشد، » خود«متصل هستند و تا » خود«عوامل دخیل در ایجاد هویت فرد، به سررشته 

). البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگرچه 51گیرد (ملکیان، هویتی شکل نمی
چه در ادامه خواهیم داند اما چناناو می» خودِ«سینا به صراحت نفس هر انسان را ابن

داند؛ یعنی بدن نیز با تأثیراتی که ها میارتباط تنگاتنگ با بدن آنگفت نفس افراد را در 
  شود.هر فرد محسوب می» خودِ«طور غیرمستقیم بر نفس دارد، به

 
  »خود«آگاهی به . 2-3

 ،2عنصری است که روانشناسان جدید از زمان ویلهلم وونت 1یا هشیاری» خود«آگاهی به 
تحلیل آن توانستند به شناخت برخی از ساختار ذهن اند و با تجزیه و بر آن تأکید داشته

توان اولین روانشناسی دانست که از این مسئله برای اثبات سینا را مینایل آیند. ابن
  ). 74وجود نفس بهره برده است (دیباجی، 

بر تأمل درونی، معرفت غیرحسی و » انسان معلق در فضا«سینا در برهان ابن
تأکید دارد. نوع نگرش او در این برهان مانند روشی است که » خود«خودآگاهی به وجودِ 

در مکتب خود از آن به  3گذاران روانشناسی جدید مانند ویلهلم وونت و تیچنر بنیان

                                                                                                                                        
1. consciousness 
2. Wilhelm Wundt 
3. B.Tichener 
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اند. روش اند و برای کشف ماهیت هوشیاری آن را به کار بستهیاد کرده 1»درون نگری«
رود. در این به کار می» خود«درون نگری هم برای شناخت اشیاء و هم برای شناخت 

شود که احساس خود را فارغ از هرگونه پیش داوری روش از افراد آزمودنی خواسته می
یا اطالع قبلی، از دیدن یک شیء خاص بیان کنند. روانشناسان با این روش درصدد 

  ).87های قبلی برسند (سیاسی، هستند به ادراکاتی ناب و فارغ از قضاوت
  

  »خود«و ثبات استمرار . 3- 3
داللت دارد. این مسئله از جمله » خود«بر ثبات و پیوستگی » دوام و استمرار«برهان 

نیز به آن » برگسون«و » ویلیام جیمز«مسائلی است که برخی از دانشمندان غربی مانند 
اند (حقانی زنجانی، به شمار آورده» من«اند و آن را بزرگترین دلیل بر وجود اعتراف کرده

تواند تغییر های مختلف میتوان گفت هویت افراد در موقعیتمطابق این برهان می). 5
تواند در مواضع مختلف تحت تأثیر خانواده، دوستان یا کند، مثالً رفتار و پندار فردی می

او همواره ثابت بماند. وقتی » خودِ«محیط طبیعی پیرامونش دستخوش تحوالتی شود اما 
بینیم و متوجه تغییرات اساسی در ظاهر، رفتار و کردارش می هاما فردی را پس ازمدت

دانیم و این بدان جهت است که یک شویم، او را فرد دیگری که در گذشته بود، نمیمی
ثابت وجود دارد که در واقع محور و هسته مرکزی صفات سازنده هویت است. از » خودِ«

شود، ت است و هویت، دچار تغییر می، ثاب»خود«که گونه تضادی در گفتن اینرو هیچاین
وجود ندارد. امروزه روانشناسان وقت زیادی را صرف مطالعه در تغییر هویت افراد 

  ). 104نیست (موسوی نسب، » خود«ها به معنای تغییر در اند که هیچ یک از این کرده
  
  »هویت فردی«با » خود«تفاوت . 4-3

یا » من» («خود«م ارتباط وثیق میان رغتوان گفت علیبا توجه به مطالب فوق می
؛ در واقع از براهین مذکور ها برقرار استهایی میان آن، تفاوت»هویت فردی«و ») شخص«

استفاده کرد و به این » هویت فردی«و » خود«توان به عنوان شواهدی دالّ بر تغایر می
  ها اشاره نمود:تفاوت
معنی که تنها بر نفس شخص تأکید معنایی سلبی نهفته است؛ به این » خود«در . 1

زداید، اما هویت فرد، با بدن و دارد و تمام امور مربوط به بدن و جسمانیت را می

                                                                                                                                        
1. rospection 
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 جسمانیت او نیز در ارتباط است.
الوقوع که ممکن است بوجود بیایند یا بوجود نیایند، سازنده هویت هر صفاتی محتمل. 2

در ). 564(جهامی، » و احوال تکتنفهیجوز أن یکون للشخص الواحد صفات « فرد است:
 الوقوع ندارد و همچنان ثابت است.هر شخص، ربطی به صفات محتمل» خودِ« کهصورتی
معنی الشخص ما ال «، اشتراک و شباهتی نیست: »شخص«یا دو » خود«میان دو . 3

(همان) اما ممکن است در برخی از جهاتِ هویت مثل هم » یصح وقوع الشرکه فیه
طور مثال ممکن است برخی عوامل انسانی یا محیطی مؤثر بر هویت دو فرد هباشند. ب

 ها همچنان متمایز باشند.آن» خودِ«دقیقاً مانند هم باشد اما 
او » خودِ«هویت فرد ممکن است در ادوار مختلف حیاتش دچار تغییر شود اما . 3

 کند.همواره ثابت است و تغییری نمی
شود، شرط الزم برای تمایز افراد واقع همان نفس او تلقی میهر انسان که در » خودِ«. 4

گیری سازد و برای شکلبه تنهایی هویت فرد را نمی» خود«است، اما شرط کافی نیست. 
 ). 51هویت، خصوصیات رفتاری، گفتاری و کرداری باید باشد (ملکیان، 

  
  در تبیین هویت فردی» حدوث نفس«نقش . 4

است؛ یعنی از همان ابتدای خلقت، » روحانیه الحدوث«فس به اعتقاد شیخ الرییس ن
ا از ماده است، اما حدوث این وجود روحانی، بدون بستر  دارای ذاتی مجرد و مبرّ
جسمانی مناسب و مستعد امکان پذیر نیست؛ زیرا حیات دنیوی دارد و در این حیات، 

، لغرق فی بحر الضالالتالنجاه من اسینا، برای افعال خود نیازمند بدن مادی است (ابن
سینا افاضه نفس به بدن، به صورت اتفاقی نیست؛ بلکه هر نفس به طور ). از نظر ابن376

اختصاصی و منحصراً با ماده بدنی خود تناسب دارد؛ به عبارت دیگر هر ماده بدنی با 
شود که متناسب با تدبیر چنین  مزاج خاص خود، باعث افاضه یک نفس خاص می

النفس من کتاب السویه نیستند (همو، ها برای قبول نفوس، علیت و بدنای اس ماده
های متفاوتی به وجود  شود که مزاج ). تفاوت ترکیب عناصر مادی موجب می318، الشفاء

های متفاوت، نفوس متمایز تبع بدن های متفاوت و بهها، بدنتبع تفاوت مزاج آید و به
  ). 189شود (همان،  ایجاد می

  
  سازی برای ایجاد یک هویت خاصمینهز. 4- 1

ها و احواالت سینا معتقد است ماده اولیه بدن با مزاج خاص خود در تعیین توانمندیابن
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آتی هر نفس سهم بسزایی دارد و در واقع مبادی استکمال بعدی در همین بدن کنونی 
ضب و برخی شان، مستعد غها به دلیل ترکیب اولیهنهفته است. به طور مثال برخی مزاج

) به همین دلیل است که 55، عیون الحکمهدیگر مستعد ترس و خوف هستند (همو، 
اند و عالیق  افراد از حیث قدرت تفکر، هوش، استعداد، زیرکی و سایر صفات متفاوت

ها به علوم و صناعات نیز متفاوت است به نحوی که یکی به حساب، یکی به شعر و  آن
و روحیات هرکس با دانش و صناعتی ویژه تناسب دارد مند است دیگری به طب عالقه

). بنابراین ماده اولیه بدن با مزاج خاص خودش، راه را برای 14، کتاب السیاسه(هو، 
این نکته حائز اهمیت است که زمینه کند اما گیری یک هویت خاص، هموار میشکل

ها و صفاتی گیایجاد یک هویت خاص، به معنای مقهور بودن آن فرد در انتخاب ویژ
کند و گیری یک هویت خاص را مهیا مینیست که استعدادش را دارد و تنها بستر شکل

  نه چیزی بیشتر از این.
  
  حادث بودن هویت فردی .2-4
اساس مبنای مذکور دانستیم که انسان موجودی مرکب از بدن و نفسِ حادث است؛ بر

پیش از این حیات دنیوی را تجربه یک از ابعاد وجود او قدیم نیست و حیاتی یعنی هیچ
داللت دارد؛ یعنی به دلیل نفی حیات » حادث بودن هویت«است. چنین مطلبی بر  نکرده

ای را با خود به شده پیشین، شخص از بدو تولد صفات، اخالق، ویژگی و حاالت تثبیت
یری گهمراه ندارد، بلکه هویتش از ابتدای حیات دنیوی به نحو مستقل شروع به شکل

های اخالقی و روانی مناسب را در تواند با مطالعه و آگاهی، ویژگیکند. هر فردی میمی
طور مثال فردی که ها تالش نماید. بهاش برگزیند و در جهت کسب آنحیات دنیوی

ای شجاع، امیدوار، زیرک، باهوش و با اعتمادبه نفس باشد، باید خواهد، دارای روحیهمی
ممارست بر این افعال، سبک زیستی خود را نیز در جهت این اوصاف عالوه بر تمرین و 

شود و ای حادث نمیکه، انسان با هیچ صفت تثبیت شدهتغییر دهد. حاصل سخن آن
تواند در طول حیاتش به میزان قابل توجهی، هویت خود را شکل دهد. چنین نگرشی می

اصر همخوانی زیادی دارد. رویکرد در روانشناسی مع» گراسازه«به هویت فردی، با رویکرد 
معتقد است هویت فرد از قبل به صورت بسته  -برخالف رویکرد جوهرگرا -گراسازه

های محیطی و انسانی بندی شده به او تعلق نگرفته، بلکه همواره در ارتباط با جریان
  ). 58: لطف آبادی، نکـ گیری است (قابل شکل
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  سایی عوامل سازنده هویتدر شنا» دوگانگی نفس و بدن«نقش . 5
کند از جمله سینا در مواضع متعددی به صراحت بر دوگانگی نفس و بدن تأکید میابن

نفس «) و 22، طبیعیات من کتاب الشفاءسینا، (ابن» نفس، جسم نیست«در این عبارات: 
آن جوهری که در «) و نیز 196(همان، » انسان منطبع در بدن و قائم به بدن نیست

ای در جسم باشد و حل معقوالت است، نه جسم است و نه قائم به جسم تا قوهانسان م
). 187(همان، » در اثر فساد، جسم او هم فاسد شود، همچنین صورت جسم هم نیست

  همگی این تعابیر به وضوح بر تغایر نفس و بدن داللت دارد.
  
  دوگانگی عوامل سازنده هویت. 5- 1
 هویت فردی برساخته عواملی خواهد بود که منشاءاساس اصل دوگانگی نفس و بدن، بر

وجود انسان است. پس از حصول تمایز اولیه که نقطه آغاز  گرفته از یکی از این دو جنبه
گیری هویت فردی است، عوامل متعددی وجود دارد که در طول حیات فرآیند شکل

یر دارند این عوامل گذارند. بالطبع، چون نفس و بدن تغادنیوی بر هویت انسان تأثیر می
شوند. مطالعه هویت انسان، بدون شناسایی و بررسی عملکرد عوامل نیز متفاوت می

سینا عوامل مربوط به هر یک از این دو جنبه، امکان پذیر نیست. در مجموع آثار ابن
  گونه تفکیک کرد:توان بدینساز را از جهت تعلق به نفس یا بدن میهویت

  نبدالف) عوامل مربوط به 
  ).1/30، القانون فی الطبماده اولیه بدن (همو،  - 
  ). 31مزاج بدن (همان،  - 
 ).13، کتاب السیاسهجنسیت (همو،  -  
 ). 352/ 1 القانون فی الطب،شیر مادر یا دایه (همو،  - 
 ). 364ورزش (همان،  - 
 ). 244تغذیه (همان،  -  
 ).  217خواب (همان،  -  

 ب) عوامل مربوط به نفس
  ). 364، االشارات و التنبیهاتتهذیب اخالق (همو،  - 
  ). 297، مجموع رسائلعبادات و انجام فرامین شریعت (همو،  - 
 ).  15، کتاب السیاسه؛ همو، 364/ 1، القانون فی الطبمحیط خانوادگی (همو،  - 
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 ). 45، کتاب السیاسهمحیط مدرسه (همو،  -  
شوند. عواملی که هویت انسان میگیری مجموع عوامل فوق بر روی هم موجب شکل

های فیزیولوژیکی و عواملی که مربوط به نفس مربوط به بدن است، موجب بروز ویژگی
  شود. گیری خلقیات میهای روانی و رفتاری و شکلاست، موجب پدید آمدن ویژگی

  
  در تبیین هویت منسجم» ارتباط متقابل نفس و بدن«نقش . 6

دهنده هویت نیز متفاوت دوگانگی نفس و بدن، عوامل شکلتبع  تاکنون روشن شد که به
خواهیم بدانیم آیا هر یک از این عوامل، قلمرو خاص خود را دارد یا بر هستند، حال می

عد دیگر نیز تأثیر می   گذارد؟بُ
سینا ارتباط نفس و بدن، عارضی است و نه ذاتی و وجودی؛ به این معنا که از نظر ابن

یت وجودی نسبت به دیگری ندارد و متکافؤ در وجود نیز نیستند بلکه یک از آنها عل هیچ
ای  هر دو، معلول عقل فعالند و رابطه تعلقی نسبت به هم دارند. این رابطه تعلقی رابطه

شود که ترکیب است؛ یعنی از مجموع نفس و بدن، مرکبی حقیقی ایجاد می» اتحادی«
اتحادی است. در این مرکب نفس ناطقه، به  اجزاء آن مانند ترکیب ماده و صورت، به نحو

منزله صورت است که به اعتبار وجود خارجی، با متعلق خود متحد است و بدن به منزله 
).. در مبدأ و معاد نیز بر حقیقی بودن 316، النفس من کتاب الشفاءماده است (همو، 

ها انع از اتحاد آنگوید مفارقت دو ذات در جوهر، مکند و میاتحاد نفس و بدن تأکید می
). به موجب این اتحاد، 106گردد (همو، المبدأ و المعاد، برای تشکیل ذات واحد نمی

گونه نفس و بدن همواره از حاالت یکدیگر متأثر هستند؛ روند انفعال بدن از نفس بدین
که  - است که هرگاه حالتی در نفس پدید بیاید، اثر آن به قوا و پس از آن به اعضای بدن

شود و بدین صورت بدن واکنشی منتقل می -حل قوای ظاهری و باطنی نفس هستندم
طور مثال مأنوس شدن با عادات و رفتارهای نیک یا بد، دهد. به مناسب با آن نشان می

که تثبیت صفات نیکو، همواره موجب گذارد؛ چنانتأثیر بسزایی بر مزاج بدنی انسان می
های زیادی در آثار نیز نمونهاب تأثیر بدن بر نفس اعتدال مزاج است و بالعکس. در ب

اش نابهنجار  شود از جمله این که اگر فردی بنیه و ساختار بدنیسینا مشاهده می ابن
گاه در باشد (مثالً فرد تنومندی که انگشتانی کوتاه و سر و صورتی مستدیر دارد)، آن

  ). 279/ 1عقل و فهم نیز قاصر است (همو، القانون فی الطب، 
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  انسجام هویت فردی. 6- 1
توان گفت اگرچه به حکم دوگانگی نفس و بدن، عوامل و مطابق بیانات فوق می

سازِ مربوط به هر یک از این دو با هم تفاوت دارد، اما با توجه به ارتباط های هویت ویژگی
در  ساز پیوستهاتحادی و پیوند تنگاتنگی که میان نفس و بدن وجود دارد، عوامل هویت

حال تأثیر و تأثر نسبت به یکدیگرند. هویت انسان به عنوان موجودی مرکب از نفس و 
بدن، وابسته به هر دو جنبه وجودی او است و همواره عوامل یک جنبه، با عوامل جنبه 

» کل«رو برای مطالعه هویت یک فرد، باید او را به صورت یک دیگر در تعامل است. از این
باید بدانیم که مجموع افکار، احساسات و اعمال او مدبر و فاعل در نظر گرفت؛ یعنی 

جا که گسیخته نیستند؛ یعنی از آن اند و ازهم واحدی دارند و از این حیث کامالً منسجم
های برخاسته از عوامل نفسانی و بدنی نیز به نفس و بدن، رابطه اتحادی دارند، ویژگی

براین نباید هویت فرد را به دو بخش مجزا همین صورت دارای پیوند عمیق هستند؛ بنا
ساز را در های هویتاتخاذ نمود و تمام ویژگی» نگرکل«تقسیم کرد، بلکه باید نگرشی 

  تعامل با هم پنداشت.
  
  در تبیین اراده انسان » تجرد نفس«نقش . 7

کند سینا در باب دوگانگی نفس و بدن بر تجرد نفس نیز داللت میاگرچه بیانات ابن
الطبیعیات من کتاب کند (همو، الوصف او براهینی برای اثبات تجرد نفس، اقامه می عم

توان به نقش اراده در جریان ). یکی از این براهین که در ضمن آن می273، الشفاء
  سازی اشاره کرد بدین قرار است:هویت
نسان های ارادی در اتوانند مبدأ و منشأ حرکتیک نمیجسمیت و مزاج بدنی هیچ - 

باشند؛ چون در این صورت باید همه اجسام حتی جمادات و عناصر نیز حرکت ارادی 
داشته باشند؛ پس اراده و حرکت ارادی انسان، ناشی از امری دیگر غیر از جسم اوست. 

تواند سبب ایجاد حرکت ارادی باشد؛ چون مزاج گاهی مانع حرکت مزاج جسم هم نمی
از ارتفاعی باال رود، مزاج او به واسطه سنگینی، خواستار شود؛ مثالً اگر کسی بخواهد می

خواهد حرکت کند، مزاج حرکت به سوی پایین است یا وقتی که کسی ساکن است و می
کند. پس نه مزاج و نه جسمیت، مبدأ خواهان سکون است؛ ولی او اراده حرکت می

جسم یعنی  حرکت ارادی در انسان نیست و حرکت به مبدأ خاص و محرک دیگری جز
 ). 300 - 299، االشارات و التنبیهاتنفس نیازمند است (همو، 
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  گیری هویت فردیاراده انسان در شکل. 7- 1
دهد: اول از این طریق که حرکت  برهان مذکور از دو طریق تجرد نفس را نشان می

ارادی، ناشی از امری غیرجسمانی است نه مزاج و جسم و دوم از طریق انتساب اراده به 
مری غیرجسمانی (یعنی نفس) و نشان دادن تغایر میان خواست اراده با خواست مزاج. ا

طور که در برهان فوق آمده، ممکن است مزاج یک فرد بر اثر غلظت و سنگینی،  همان
تواند برخالف جا که اراده ناشی از مزاج نیست، میاقتضای سکون داشته باشد اما از آن
توان گفت نقش مزاج باشد. مطابق برهان مذکور میمزاجش، خواهان حرکت و چابکی 

ها و صفات فراهم کند، ولی این خود است که زمینه را برای ظهور برخی ویژگی این
تواند راهی را که مزاج برای او هموار کرده طی کند یا آن را نپذیرد و انسان است که می

نیز دارد که  خود، مزاج ثانویمسیر دیگری برگزیند؛ زیرا بدن انسان عالوه بر مزاج اولی 
آید و پرورش و هایی مانند نوع تغذیه، آداب زیست و تهذیب نفس به دست میاز راه

طور مثال منشأ مزاج شود. بهتقویت مزاج ثانوی، موجب فاصله گرفتن از مزاج اولی می
ی و کیفی هر یک از این اخالط  اولی اخالط چهارگانه است و انسان با آگاهی از اثرات کمّ

االشارات ای متناسب و مداومت بر آن، مزاج خود را کنترل نماید (همو، تواند با تغذیهمی
). تعدیل و کنترل مزاج با تهذیب اخالق نیز میسر است و با توجه به 33، و التنبیهات

رابطه نفس و بدن، ارتباط اخالق با مزاج دو سویه خواهد بود؛ یعنی مزاج از عقل عملی 
شود، طور مثال همانطور که سوء مزاج موجب بدخلقی میپذیرد و بالعکس. بهتأثیر می

که مثالً مزاج سوداوی، فرد را شود؛ چنانعادت به بدخلقی نیز موجب سوء مزاج بدن می
کند و خشم، مزاج را بیش از حد گرم و اندوه، مزاج را گیر می نگر، ترسو و گوشه منفی

). این بیانات حاکی از آن است که اگرچه انسان 218کند (همان، بیش از حد خشک می
در مراحل ابتدایی تکون، اراده چندانی در اتخاذ عوامل مؤثر بر هویت ندارد اما در مراحل 

شود، دیگر می - به عنوان صفت بارز نفس انسانی -بعدی که دارای قوه تعقل و تفکر
ب اراده است. به اعتقاد مقهور مزاج خود نیست و در کسب فضایل یا رذایل اخالقی صاح

انسان دارای اختیار است و چون فاعل بالقصد است برای کارهایش داعی و  سیناابن
ها اختیارش را از های متضاد دارد و با ترجیح یکی از آنخواهد. آدمی انگیزهانگیزه می

ه تواند با توج)؛ پس می52ء، الطبیعیات من کتاب الشفارساند (همو، قوه به فعلیت می
ای که دارد، ویژگیِ اخالقیِ هویت ساز مورد نظرش را کسب کند و یا نسبت به به انگیزه

صاحب «تغییر اخالق خود اقدام نماید؛ به عبارت دیگر انسان در بنای اخالق خود 
های خلقی و پنداری او صرفاً از ناحیه است و صدورِ صفات، رفتار، حاالت و ویژگی »اراده
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  .شودمزاجش تعیین نمی
معتقدند. مطابق این  DNAگرایی امروزه در عرصه پزشکی برخی به نظریه ایجاب

که تغییر ها نهفته است و ماده وراثتی یا مزاج طبیعی بدون آننظریه، همه چیز در ژن
لقی و خُلقی محسوب میکند، مسئول همه ویژگی شود و انسان عمالً فاقد اراده های خَ

چنین جیمز  ). هم47(پیترز، » مدح بکن، نه من راهای من را سرزنش یا ژن«است: 
گوید می - م 1962متخصص علم ژنتیک و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی سال  - 1واتسون

دانیم که کردیم سرنوشت و تقدیر ما، در اخترهای ما است اما اینک میما فکر می
بر این مطلب  ). البته بیان مذکور، مبتنی45های ما است (همان، سرنوشت ما در ژن

: نکـ در علم پزشکی نوین باشد (» ژنتیک«در طب سنتی، معادل » مزاج«است که 
گودرزبیدکرپه و دیگران). چنین نگرشی در دیدگاه جبری اشاعره نیز قابل مالحظه 

ها معتقدند همه موجودات دارای طبیعتی هستند که بر اساس آن عمل است. آن
). 154ز طبیعت خود سرپیچی کند (البخاری، تواند اکنند و هیچ موجودی نمی می

  سینا مردود است.که بیان شد چنین تفکری در دستگاه فکری ابنچنان
  
  سازیدر تبیین فرآیند هویت» وحدت نفس و تعدد قوای آن«نقش . 8

سینا نفس جوهری واحد است که قوای مختلف دارد و از این طریق قادر به از نظر ابن
پیمایند، ست  و نفوس موجودات به تدریج که طریق کمال را میانجام افعال مختلف ا

شوند. مطابق این مبنا در هر جسم مرکب عالوه بر تر میدارای قوای بیشتر و کامل
ها ضروری است. وقتی این حداقلی از نبود تضاد اجزاء، وجود تناسب و تعادل میان آن

خشی که عبارت از نفس نباتی تناسب و هماهنگی به درجه معینی رسید، نیروی حیات ب
تری رسید، آید. هنگامی که تناسب و تعادل به درجه کاملاست، در جسم به وجود می

آید. در اینجا تر، نفس انسانی بوجود میکند و در درجه کاملنفس حیوانی ظهور می
  سینا بدانیم:شایسته است به اختصار تعریف هر یک از نفوس را از منظر ابن

ی، کمال اول برای جسم طبیعیِ آلی است از آن جهت که سه قوه غاذیه نفس نبات - 
 (برای بقای فرد)، نامیه (برای کمال فرد) و مولده (برای بقای نوع) دارد.

عالوه  بر  - نفس حیوانی، کمال اول برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که - 
 دارای دو قوه مدرکه و محرّکه است.  - دارا بودن قوای فوق

عالوه بر دارا  - نفس انسانی، کمال اول برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که - 
                                                                                                                                        
1. Jaes Watson 
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شود دارای قوه عقل است و به دو قسم عقل نظری و عملی تقسیم می - بودن قوای فوق
سینا پس از اشاره به نفس نباتی و نفس حیوانی ابن ).44، النفس من کتاب الشفاء(همو، 

شود که نفس واحد است بدین ترتیب آشکار می«گوید: به عنوان قوای نفس انسانی، می
). وی همچنین 45(همان، » شوندو این قوا به واسطه نفس در اعضاء بدن پراکنده می

معتقد است که نفس انسانی، جامع قوای نباتی و حیوانی است و چنین نیست که قوا 
  ).46جدای از یکدیگر فعالیت داشته باشند (همان، 

  
  گیری هویت فردی لفرآیند شک. 8- 1

، مراحل اساسی در »تثبیت هویت«و » مواجه با صفات هویتی«، »پیش زمینه«سه مرحله 
، یک بستر متناسب و »پیش زمینه«شوند. در مرحله گیری هویت محسوب میفرآیند شکل

تواند جریان هویت را به سمت و سوی مشخصی هدایت کند. در شود که میمعین فراهم می
شود و در مرحله ، شخص با صفات خلقی و جسمی آشنا می»ه با صفات هویتیمواج«مرحله 

شود. در هر یک از ها مأنوس میها در وجود او تثبیت و با آن، آن صفات و ویژگی»تثبیت«
ها به این مراحل، شماری از عوامل نقش خطیری به عهده دارند و در صورتی که انتخاب آن

  ایت دارای هویتی مطلوب و سالم خواهد شد.نحو أحسن انجام شود، فرد در نه
وحدت نفس و «در این قسمت از مقاله، سه مرحله فوق را با در نظر گرفتن مبنای 

گیری هویت تبیین و عالوه بر آن عوامل مؤثر بر هر قوا را در جهت شکل» تعدد قوای آن
  مطلوب توضیح خواهیم دارد. 

  
  وای نفس نباتی مرحله پیش زمینه: عوامل مؤثر بر ق. 8- 1- 1

که گفتیم نفس نباتی دارای سه قوه غازیه، منمیه و مولده است که امکانات طبیعی چنان
رود. قوای نفس نباتی که تابع قوانین حیات بشر در مرتبه نفس نباتی به شمار می

جسمانی است، ناظر به حفظ حیات جسمانی و بقای نوع است و بیش از هر چیز به 
ترین ادواری است که مادر اشاره دارد. دوره جنینی یکی از مهم موقعیت جنین در رحم

گیری هویت انسان نقش دارد. در واقع بنای وجود و شاکله فرد در این مرحله در شکل
). قابل ذکر است تمایز و اختصاص نفس به هر بدن، با 89شود (ذاکری، ریزی میپی

های گرف عوامل فوق در ویژگیگیرد و تأثیر شهای آن بدن صورت میتوجه به ویژگی
بدنی جنین، غیرقابل انکار است. همچنین عوامل فوق در ابتدای دوران بارداری، در 
تعیین جنسیت فرزند نیز نقش اساسی بعهده دارند و جنسیت از عواملی است که جریان 
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کند. مثالً مزاج جنس ماده نسبت هویت سازی را به سمت و سوی مشخصی هدایت می
شود که ر، بیشتر به سمت بلغمی بودن سوق دارد و همین امر موجب میبه جنس ن

پذیری بیشتری داشته و اقتدار در رأی او نسبت به جنس نر، کمتر  جنس ماده انفعال
). الزم به ذکر است 30/ 1 القانون فی الطب،؛ همو، 12، کتاب السیاسهسینا، (ابن باشد

اید مورد توجه واقع شوند. مثالً شیر مادر در پرورش قوای نفس نباتی در مراحل بعد نیز ب
)، تغذیه مناسب در سنین بزرگسالی، خواب و 352، کتاب السیاسهمرحله نوزادی (همو، 

)، عواملی هستند که با جسم و قوای نباتی انسان در ارتباط هستند 364ورزش (همان، 
رد جسمانی، تأثیرات و مطابق مبنای ارتباط متقابل نفس و بدن، عالوه بر تأثیر در عملک

  قابل توجهی نیز بر عملکرد قوای نفسانی دارند.
  
  مواجه با صفات هویتی: عوامل مؤثر بر قوای نفس حیوانی. 2-1-8

دانند که ای میسالگی) را، مرتبه 15متفکران از زمان تولد تا بلوغ صوری (یعنی حدود 
د بیشترین کارآیی را در توانقوای نفس حیوانی فرد در صورت توجه و تقویت صحیح، می

رو باید عوامل مؤثر در تقویت ). از این156جریان هویت سازی داشته باشد (ذاکری، 
قوای مدرکه (حواس) و قوای محرکه (تخیل) مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد. به اعتقاد 

شود از طریق ادراک حسی سینا انسان از بدو تولد اولین اموری که برایش حاصل میابن
شود و ت و همین حواس و ادراکات حسی موجب ورود او به مرحله ادراکات خیالی میاس

  آید.اش به حرکت درمیبر اثر تخیل صور، قوه محرکه فاعله
چه با حواس انسان ارتباط مستقیمی دارد، محیط پیرامون او است؛ اعم از محیط آن

یط اطرافش، به تخیل و خانواده، محیط دوستان و محیط مدرسه. فرد با تجربه کردن مح
ای قوی در او پردازد؛ زیرا در این مرحله هنوز ارادهالگوبرداری از آنچه دیده و شنیده می

، کتاب السیاسهسینا، شکل نگرفته و میزان تقلید او از اطرافیانش بسیار زیاد است (ابن
 ) و محیط14سینا معتقد است محیط خانوادگی امن (همان: رو ابن). از این14

ای متشکل از بهترین شاگردان و معلمان در جهت ایجاد بهترین روحیات و  مدرسه
  ). 46و  14صفات اخالقی و جسمی بسیار مهم است (همان، 

  
  تثبیت هویت: عوامل مؤثر بر قوای نفس انسانی. 1-8- 3

با پرورش قوای نفس نباتی و حیوانی، اولین مرتبه از کمال نفس انسانی یعنی عقل 
آید. پس از آن با پیشروی در مراتب عقل نظری به تدریج از میزان به دست میبالملکه، 
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شود و اخالق، رفتار و کردار او به تدریج تأثیرپذیری فرد از عوامل هویت ساز کاسته می
سینا مواجه ساختن فرد با اخالق، روحیات گردد. به همین جهت است که ابنتثبیت می

کندکه هنوز به ن پایین قوه عامله نفس توصیه میو صفات نیکو و ستوده را در سنی
گیری هویت ). الزم به ذکر است برای تداوم روند شکل14فعلیت نرسیده است (همان، 

سالم، رعایت و تقویت عوامل مؤثر بر قوای نفس نباتی و حیوانی همچنان حائز اهمیت 
تفکر به تهذیب و  است. همچنین در این مرحله شایسته است با استعانت از قوه تعقل و

پاکسازی نفس روی آورد و از این طریق برخی صفات نیک را در خود ایجاد کرد؛ یعنی 
با به کارگیری عقل، در صفات ایجاد شده در خود تأمل و قضاوت کرد و سپس به تهذیب 
و پاکسازی نفس مبادرت ورزید. تهذیب و پاکسازی نفس در این مرتبه به دو صورت 

جایگزینی صفات نیک به جای صفات «یا » کردن صفات کسب شده تقویت و نهادینه«
که فرد با عقل و استدالل توانست به یقین در صورت اول پس از آن شود.انجام می» زشت

تواند در جهت گاه براحتی میبرسد که صفات ایجاد شده در او، صفات نیکویی است، آن
صورت دوم، پس از تأمل در  دهی و نهادینه کردن صفاتش بکوشد و درتقویت، جهت

ها، باید سعی در جایگزینی صفات نیک به جای صفات خویش و اذعان به مذمومیت آن
المقدور پاک گرداند. البته انجام حالت دوم ها داشته باشد و از این طریق نفس را حتیآن

دهد و به ممارست یعنی جایگزینی صفات نیک به جای صفات زشت، به آسانی رخ نمی
گیری هویت را بر توان فرآیند شکلاساس مطالب مذکور میبر مرین زیادی نیاز دارد.و ت

  اساس تفکیک میان قوای نفس و عوامل مؤثر بر هر قوا، بدین صورت نشان داد:
  

  گیری هویت بر اساس قوای نفس و عوامل مؤثر بر قوا: فرآیند شکل1جدول شماره 
  عوامل مؤثر بر قوای نفس  قوای نفس انسان  گیری هویت فرآیند شکل
ماده اولیـه بـدن، تغذیـه و مـزاج والـدین، جنسـیت         قوای نفس نباتی  پیش زمینه

  فرزند، تغذیه فرزند، خواب، ورزش
ــس    مواجه با صفات هویتی ــوای نفــ قــ

  حیوانی
{ماده اولیه بدن، تغذیـه و مـزاج والـدین، جنسـیت     
فرزند، تغذیه فرزند، خواب، ورزش}، مزاج ثانوی، محیط 

  نوادگی و محیط مدرسه (معلم و شاگردان).خا
{ماده اولیه بدن، تغذیـه و مـزاج والـدین، جنسـیت       قوای نفس انسانی  تثبیت هویت

فرزند، شیر مادر، تغذیه فرد، مزاج ثانوی، خواب، ورزش، 
محیط خانوادگی، محیط مدرسه (معلـم و شـاگردان)}،   

ــک.   - 1تهــذیب نفــس:  ــه کــردن صــفات نی  - 2نهادین
  ردن صفات نیک به جای صفات مذموم.جایگزین ک
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 گیری نتیجه. 9
سینا در تبیین هویت فردی ی فلسفی ابنشناسانهدر این پژوهش نقش مبانی انسان

  بررسی و تحلیل شد. نتایج زیر حاصل این نوشتار است:
و مطالعه و تحلیل این دو جنبه در » بدن«و » نفس«توجه به جایگاه اساسی . 1

دهد که تعریف هویت فردی تنها به یک جنبه فلسفی، نشان می شناسیِمباحث انسان
های نفسانی را های جسمانی و هم ویژگیمحدود نیست؛ یعنی هویت انسان هم ویژگی

  گیرد.در بر می
تفاوت خود با هویت «و » آگاهی به خود«، »چیستی خود«در ضمن براهین اثبات نفس، . 2
رغم ارتباط و پیوستگی وثیقی که با هم علی» دیهویت فر«و » خود«شود. روشن می» فردی

به عنوان هسته مرکزی » خود«ها این است که ترین آندارند، از جهاتی متفاوت هستند. مهم
  گردد.هایی است که بر آن هسته سوار میشود و هویت، ویژگیوجود فرد تلقی می

مستقل از دیگران مطابق مبنای حدوث نفس، هویت انسان از بدو تکون او، هویتی . 3
گیری هویت خاص هر فرد هموار است و اگرچه ماده و مزاج اولیه بدن، راه را برای شکل

ای به  شده کند، اما به دلیل نفی حیات پیشین، انسان با هیچ ویژگیِ هویتیِ تثبیتمی
  آید.دنیا نمی

 دهد که مطالعه و بررسی توجه به مبنای دوگانگی میان نفس و بدن نشان می. 4
ها و پیرامون هویت فرد باید در هر دو مقوله نفس و بدن پیگیری شود؛ یعنی ویژگی

اوصاف هر شخص برخاسته از هر دو بعد وجودی او است. این دوگانگی همچنین نشان 
سینا عواملی مانند ماده اولیه، مزاج و ساز است. ابندهنده اختالف میان عوامل هویت
مانند تهذیب اخالق و محیط خانواده را مربوط به  ورزش را مربوط به بدن و عواملی

فیزیولوژیکی و عوامل  - های جسمانیداند. عوامل بدنی موجب بروز ویژگینفس می
ها با هم هویت شوند و مجموع ایناخالقی می -های فکری نفسانی موجب بروز ویژگی

  دهند.فرد را شکل می
شود که انسان  نفس و بدن، روشن می با اتکاء به دستاوردهای اصل ارتباط متقابل. 5

های ناشی از عوامل بدنی و نفسانی، در هویتی واحد و منسجم دارد؛ یعنی تمام ویژگی
  معنا است.ارتباط تنگاتنگ و متقابل با هم هستند و تقسیم هویت به دو بخش، اساساً بی

شد، اراده را باور به تغایر نفس و مزاج که در ضمن براهین تجرد نفس به آن اشاره . 6
داند؛ یعنی اگرچه مزاج بدنی، زمینه مناسب برای بروز برخی منتسب به نفس می
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های هویتی انسان را فراهم آورده است اما انسان اراده، قدرت و امکان تغییر برخی ویژگی
  های هویتی مانند اخالق خود را در اختیار دارد.ویژگی
توان بر حسب سازی را میرآیند هویت، ف»وحدت نفس و تعدد قوا«مطابق مبنای . 7

تبیین نمود؛ به این معنا که در هر مرحله » تثبیت«و » مواجه«، »پیش زمینه«سه مرحله 
ای به قوای مربوطه شود و عوامل مؤثر بر آن، گزینش و سازی، باید توجه ویژهاز هویت
 وری واقع شود. مورد بهره
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