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مقدمه

هر انسانی حاالت مختلف را درطد زندگی خدی تجربه میکند و ممکن است خشمگین
یا شادمان شدد؛ همچنین حااالت بسایار زیااد دیگاری در اوقاات مختلاف بار او عاار
میشدند .یکی از مصداقهای مهم اینگدنه حااالت ،شاادی و غام اسات کاه هرکسای در
دوران زندگی خدی  ،بارها آنها را تجربه میکند و نمیتادان فاردی را یافات کاه چناین
تجربهای نداشته باشد؛ بدین جهت ،تحلیال فلسافی ایان کیفیات نفساانی اهمیات فاراوان
مییابد؛ بهویهه در دوران معاصر که بحرانهای مختلف سیاسی و اجتماعی ،نیاز انسانها باه
شادبددن و ازبینرفتن غمناکی را دوچندان کرده است.
ابنسینا از بزرگترین حکیمان و طبیبان مسلمان است که تحقیاقهاای طبای و فلسافی
بسیاری دربارۀ حاالت مختلف نفساانی و جسامانی ،و چگادنگی رابطاۀ نفاس و بادن در
اینگدنه مدارد انجام داده و نظریاتی بدیع را در این حدزه عرضه کرده است؛ بهگدنهای کاه
بسیاری از اندیشمندان پساز وی تحت تیریر نظرهای قرار گرفتهاند .یکی از مبااح ی کاه
ابنسینا تحقیقاتی قابل تدجه در آن حدزه انجام داده ،شاادی و غام در وجادد انساانهاا و
تحلیل فلسفی این دو مقدله ،بهویهه ازجهت رابطۀ نفس ناطقه با بدن است.
در آرار ابنسینا نمیتدان تعریفی دقیق دربارۀ ماهیت و حقیقت شادی یا غم یافت؛ زیارا
شادی و غم از امدر و کیفیات نفسانی هستند (ابنسینا ،بیتا ،ص1)226 .؛ بناابراین ،امادری
مانند شادی و غم را بهدلیل بدیهیبددنشان نمیتدان دقیقاً تعریف کرد؛ ولی چناین کیفیااتی
را ازنظر بدعلی ،بهجهت وجددداشتن رابطه میان نفس ناطقاه و بادن مایتادانیم تحلیال و
بررسی کنیم؛ زیرا همۀ حاالت بدنی و نفسانی در یکدیگر مؤررند.
ازدیدگاه ابنسینا نفس ناطقه دو گدنه افعا دارد :نخست ،افعالی که نفس ناطقه بالا ات
و بدون نیاز به بدن ،آنها را انجام میدهد؛ مانناد ادراک عقالنای محا ؛ دوم ،افعاالی کاه
نفس آنها را در قیاس با بدن انجام میدهد؛ مانند شادی و غم در وجدد انساانهاا کاه باه
نفس ناطقه ازجهت تعلقداشتن به بدن عار مایشادد (ابانساینا1417 ،ق ،ص2)301 .؛
 .1فخر رازی در کتاب شرح عيون الحکمة ،در تشریح عبارات ابنسینا وجدانیبددن شادی ازدیدگاه شیخالرئیس را
نتیجه گرفته است (فخر رازی ،1373 ،ج ،1 .ص.)68 .
 .2از آنجا که جمعکردن میان امدر نفسانی مح و افعا در مقایسه با بدن برای بسیاری از انسانها دشدار است،
غمناک یا شادمانبددن انسانها از جهتی ،به غفلت آنان از جهت دیگر میانجامد (ابنسینا ،1379 ،ص )369 .و بر
این اساس ،شخص نمیتداند همزمان خدشحا یا غمگین باشد؛ باوجدد آن ،شادی از باالترین ل ات متصدر برای
انسانهاست و حصد کامل آن در عالم ماده ممکن نیست (ابنسینا1383 ،ج ،ص.)6 .
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بدین ترتیب ،روح بخاری که واسطهای میان نفس ناطقه با بدن است ،در تحلیال و بررسای
شادی و غم در وجدد انسانها اهمیت فراوان مییابد .در پهوه حاضار ،نظریاۀ ابانساینا
دربارۀ شادی و غم را تحلیل و بررسی میکنیم.
جستوجد در پایگاههای اطالعاتی گدناگدن نشان میدهد تاکندن ،پهوهشی دربارۀ
دیدگاه ابنسینا درخصدص شادی و غم صدرت نگرفته است .ازجمله پهوه های
انجامشده درزمینۀ شادی و غم بهطدر کلی ،مدارد ذیل را میتدان برشمرد:
الف) مقالهای باعندان «چگدنه در شادی و غم فرومیرویم؟ نگاهی تحلیلی به
دیدگاههای شناختی و روانشناسی اجتماعی» از یدنسی ( :)1383عندان این مقاله نشان
میدهد رویکرد ندیسندۀ آن ،مبتنیبر علدم شناختی و بهویهه روانشناسی است و بنابراین،
با نظریات فلسفی عرضهشده درزمینۀ شادی و غم و بهویهه دیدگاههای ابنسینا در این
زمینه ارتباطی ندارد.
ب) مقالهای با عندان «شادی و غم در تعالیم اسالمی» از مصطفیپدر ( :)1387ندیسنده
در این مقاله ،شادی و غم را در منابع اسالمی و بهویهه قرآن و حدیث بررسی و تحلیل
کرده است و بدین ترتیب ،در این ارر نیز رویکرد فلسفی بهویهه به آرار ابنسینا در این
زمینه وجدد ندارد.
ج) مقالهای با عندان «شادی و غم در قرآن» از مصباح یزدی ( :)1383در این مقاله ،شادی و
غم در آیات قرآن کریم بررسی شده است و بدین ترتیب ،این ارر با نظریات فلسفی عرضهشده
دربارۀ شادی و غم ،و بهویهه دیدگاههای ابنسینا در این زمینه ارتباطی ندارد.
براساس آنچه گفتیم ،تاکندن دربارۀ شادی و غم ازدیدگاه ابنسینا پهوهشی مستقل انجام
نشده است و با تدجه به اهمیت این مسئله در حکمت سیندی ،انجامدادن پهوهشی مستقل
در این زمینه ضرورت دارد.
مسئلۀ اصلی پهوه حاضر ،حد سه محدر بدین شرح بیان میشدد :نخست ،تبیین
حقیقت شادی و غم؛ دوم ،چگدنگی عرو شادی و غم در نفس انسان؛ سدم ،تیریر شادی
و غم بر سالمت و بیماری انسان.
 .1لذتبودن شادی و رنجبودن غم

ازدیدگاه ابنسینا ل ت عبارت از ادراک و کسب خیر و کما برای فاعل ادراککننده اسات
و درمقابل ،الم (درد) یعنی ادراکشدن آفت و شر برای فاعال آن (ابانساینا ،1375 ،ج،3 .
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ص)337 .؛ بنابراین ،ل ت عبارت از ادراک حصد و ایجاد کماا (مانناد لا ت حاصال از
ارتقایافتن به مرتبهای علمی) یا مُدرَکی خاص (مانند ل ت حاصل از دیدن منظارهای زیباا)
است .درصدرت حصد چنین امدری فاعل آنهاا ضارورتاً شاادمان مایشادد و در نفاس
خدی

احساس خدشحالی میکند؛ م الً ادراک شیرینبددن چیزی یا ل ی بددن غ ایی سبب

حصد ل ت و بالتبع ،شادی نفسانی و جسمانی در انسان میشادد (ابانساینا ،بایتاا ،ص.
 )227و در این هنگام ،فرد از ل تبردن خادی

شاادمان مایشادد؛ فاردی از کشاتهشادن

ظالمان ل ت میبرد و این ل تبردن ،سبب عرو

شادمانی بسیار در وی میشدد (ابنسینا،

1405ق ،ج ،4 .ص)151 .؛ وقتی فردی صدقه میدهد تا ل ت ببرد یا دوساتانی دارد کاه از
مصاحبت با آنان ل ت میبرد ،در همۀ این مدارد ،ل ت سبب شادمانشدن فرد نیز مایشادد
(ابنسینا1405 ،ق ،ج ،4 .ص)158 .؛ همچنین فردی کاه دیگاران را تمساخر مایکناد ،در
وجدد خدی

انبساطخاطر مییابد و شادمان میشدد (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،4 .ص .1)41.با

تدجه به آنچه گفتیم ،مفهدم شادی و ل ت ،نسبتی مطابق ازمیان نسبتهای چهارگانه دارد و
میان مصداقهای شادی با ل ت نیز رابطۀ لزومی برقرار است؛ زیرا هر ل تی سبب شاادمانی
فرد میشدد و هر شادمانیای ل ت را برای انسان درپی دارد.
درمقابل ،با تدجه به مبانی مدردنظر ابنسینا رابطهای که گفتیم میان شادی و ل ت برقرار
است ،میان الم و غم نیز وجدد دارد؛ زیرا درد و رنجبردن انسان سبب غمناکشدن او
میشدد؛ بهگدنهای که میتدان گفت ازدیدگاه ابنسینا غمناکبددن ،الم (درد) عار

بر

انسان است (ابنسینا ،1382 ،ص)93 .؛ بنابراین ،غم به الم میانجامد و الم نیز به غم منجر
میشدد؛ درنتیجه ،مفاهیم غم و الم ،نسبت مطابقی با یکدیگر دارند و حصد هریک از
آنها به حصد دیگری در وجدد انسان میانجامد.
ابنسینا برای تبیین رابطۀ غم با درد و رنج ،م ا هایی را ذکر کرده است :شخصی که
دچار حسد شده باشد ،غمناک نیز میشدد؛ زیرا تصدر میکند دیگران به امدر خیر دست
یافتهاند؛ ولی او فاقد خیرات است؛ ل ا حس غمناکی بر او عار

میشدد؛ همچنین فردی

 .1اخالقاً و شرعاً تمسخر دیگران ،م مدم و ناپسند است .ابنسینا نیز درصدد ارزشگ اری نبدده؛ بلکااه صاارفاً تحلیاال
فلسفی رابطۀ ل ت با شادی را درنظر داشته است؛ به بیان دیگر ،م مدمبددن چنین فعلی مفرو

انگاشته شده است.
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که از دستنیافتن به رروت بیشتر غمناک و ناراحت میشدد ،احساس رنج و الم نفسانی هم
خداهد داشت .در این مدارد ،درد و رنجبردن از چیزی سبب غمناکبددن انسان میشدد
(ابنسینا1405 ،ق ،ج ،4 .ص .)151 .با تدجه به این م ا ها درمییابیم درد و رنج لزوماً به
ناراحتی و غمناکی نفسانی هم میانجامد؛ زیرا ذاتیِ ماهیت درد و رنج ،غمناکشدن نیز
هست و بنابراین ،فرد دچار رنج ،لزوماً دچار غم نیز میشدد و شادمان نیست.
ابنسینا بهمنظدر تبیین و تدضیح بیشتر دیدگاه خدی

درباارۀ رابطاۀ لا ت و شاادی از

یک سدی و رابطۀ رنج با غم از سدی دیگر ،قریحۀ شاعرانه در انساان و بناابراین ،سارودن
شعر را تحلیل کرده و معتقد است قریحۀ شاعری در وجدد انسان باه لا تباردن و باالتبع
شادشدن خدد شاعر هنگام سرودن شعر (حس فارح نفساانی) و همچناین دیگاران هنگاام
شنیدن شعر زیبا منجر میشدد؛ زیرا شعر ویهگی حکایتگری دارد و بهواسطۀ داشتن قریحاۀ
شاعری ،انسان از دیگر حیدانات متمایز و جدا میشادد .ازنظار وی ،حکاایتگری شااعرانه
درمیان انسانها بسیار سددمند است؛ زیرا بهوسیلۀ آن ،انساان مایتداناد معاانی خاصای را
آمدزش دهد .انسانها از حکایتگری شاعرانه ل ت فراوان میبرند و شادمان میشدند؛ زیارا
بسیاری از اینگدنه امدر ،سبب پندآمدزی و عبرتگیری آنان میشادد و شااعر باا سارودن
اشعار میتداند معانی مدردنظرش را به دیگر انسانها انتقا دهد و سبب شادی آنهاا شادد
(ابنسینا1405 ،ق ،ج ،4 .ص .)37 .این مسئله زمانی وضادح بیشاتر ماییاباد کاه شااعری
فردی را مدح گدید .در این حالت ،مسلّماً شخص مدحشاده لا ت بسایار مایبارد و شااد
میشدد؛ زیرا تصدر میکند در تاریخ ،جاودانه خداهد شد و همگان از او به نیکی و بزرگی
یاد خداهند کرد .هدایای گرانبهایی که درطد تاریخ ،شاهان به شاعران دادهاند ،گاداه ایان
مدعاست.
ویهگی حکایتگری شعر ،ممکن است به رنج و بنابراین ،غم بسیار بینجامد .فر

کنیاد

شاعری بزرگ و خدشقریحه شخص مشهدر یا پادشاهی را ما مت کناد .دقیقااً باهدالیال
گفتهشده ،فرد م متشده تصدر خداهد کرد با چنین شعری در تاریخ ،جاودانه خداهد شاد
و همگان او را فردی ناشایست ،ظالم و تبهکار بهشمار خداهند آورد .این مسئله سبب رناج
نفسانی و بنابراین ،غمناکی بسیار میشدد؛ بهگدنهای کاه حتای ممکان اسات آزار و اذیات
شاعر و حتی قتل او را درپی داشته باشد (الم و ناراحتی شخص شاعر).
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بدین ترتیب ،میان شادبددن و ل تبردن از یک جهت و میان رنجبردن باا غمنااکباددن
بهلحاظ مفهدمی ،رابطۀ مطابقی و ازنظر مصداقی ،رابطۀ لزومی برقارار اسات1؛ زیارا درپای
حصد شادی ،ل ت و درپی حصد غم ،رنج نیز حاصل میشدد و آنها را نمیتدان از هم
تفکیک کرد .در تمام این مدارد ،عدامل خارجی به ادراک نفسانی میانجامناد و اگار چناین
عداملی ازنظر شخص ،سبب ل ت او شدند ،شادی نفسانی را نیز برای بهدنبا دارند؛ یعنی
فرد در ذات خدد شاد میشدد؛ ولی اگر عدامل خارجی سبب رنج او شدند ،غمناک خداهد
شد و در باطن خدی احساس ناراحتی خداهد کرد.
از آرار و مبانی ابنسینا میتدان استنباط کرد که شادی و غم ،هردو امدر وجددیاند؛
زیرا امدر وجددی سبب حصد آنها میشدند؛ م الً برخی عدامل خارجی سبب بروز غم
یا شادی در انسان میشدند و بهدلیل وجددیبددن هردوی آنها 2رابطۀ عدم و ملکه یا
تناق (سلب و ایجاب) برقرار نیست .با تدجه به اینکه شادی و غم دو امر وجددیاند و
هردوی آنها عار نفس انسانی میشدند ،میتدان نتیجه گرفت میان حد اعالی شادی با
باالترین مرتبۀ غم نفسانی ،رابطۀ تضاد برقرار است.3
 .2شادی و غم محسوس ،خیالی و عقلی

ازدیدگاه ابنسینا شادی و غم ،انفعاالتی نفسانیاند که با اررپ یری نفس انسان از امدر
مختلف ادراک میشدند؛ بنابراین ،آنها را میتدان کیفیاتی نفسانی مانند دیگر صدرتهای
 .1بدین شرح که بهدنبا حصد شادی یا غم در انسان ،لزوماً ل ت یا الم نیز در او بهوجدد میآید و بالعکس .انفکاک
این معانی از یکدیگر ممکن نیست.
 .2برخی مدارد الم و غم از امدر عدمی نشئت میگیرند؛ مانند فردی که بهسبب فدت یکی از نزدیکان بسیار غمگین
است و درد نفسانی بسیاری را حس میکند .در اینگدنه مدارد ،صدرت علمی حاصلشده در نفس انسانی به بروز
غم و درد منجر شده است .صدرت علمی نیز امری وجددی است و عدمی نیست .اصدالً بهدلیل اررپ یرفتن انسان
هنگام ایجاد شادی و غم ،این امدر ازندع وجددیاند؛ زیرا تیریر و تیرر در امدر عدمی مح  ،ممکن نیست.
 .3البته مطابق مبانی مدردنظر شیخالرئیس ،این رابطه به نسبت تضایف نیز منجر میشدد؛ زیرا تعقل شادی به تعقل غم
نیز میانجامد .ابنسینا نیز تصریح کرده است الزمۀ متضادان ،تضایف نیز هست؛ زیرا تعقل یکی سبب تعقل دیگری
نیز میشدد« :المتضادان يلزمهما التضايف بسبب التنازع و يكون كلّ واحد منهما معقول الماهية بالقياس إلى اآلخر بسبب
التنازع و صحيح أن يقال إنهما حيث هما متضادان متضايفان» (ابنسینا1404 ،ق ،ص .)44 .بهنظر میرسد این دیدگاه
ابنسینا تاحدودی قابل مناقشه باشد؛ زیرا وقتی بین دو امر وجددی ،غایت اختالف وجدد دارد ،هیچگاه با تصدر
یکی ،دیگری به ذهن نمیآید .بهطدر مشخص ،ما میتدانیم شادی یا م الً سفیدی را تصدر کنیم؛ بدون اینکه الزم
باشد غم یا در م ا دیگر ،سیاهی را تصدر کنیم .به هر حا  ،این مسئله نیازمند انجامدادن پهوهشی مستقل است.
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علمی قلمداد کرد؛ زیرا ابنسینا صدرتهای علمی را عَرَ

و ازباب کِیف نفسانی میداند

(ابنسینا1418 ،ق ،ص .)145 .از سدی دیگر ،وی مراتب ادراکات انسانی را به اقسامی
شامل حسی ،خیالی و عقلی تقسیم کرده که با نظر به میزان ارتباطداشتن یا بیارتباطبددن
صدرتهای علمی با خارج ،محسدس و مادّی است.
با تدجه به آنچه گفتیم ،میتدان شادی و غم در وجدد انسانها را به انداع حسی ،خیالی
و عقلی تقسیم کرد .شادی حسی با استفاده از حداس پنجگانۀ ظاهری ،یعنی بدیایی،
شندایی ،بینایی ،چشائی و المسه ادراک میشدد .در اینگدنه مدارد ،ارتباط با خارج
محسدس به ادراک و حصد شادی در انسان میانجامد که محسدس است .ل تیافتن
بهحسب هریک از این امدر پنجگانه ،سبب ایجاد شادی خیالی در انسان میشدد؛ همانگدنه
که علم حسی با قطعنظر از متعلق خارجی آن ،خیالی است؛ مانند اینکه انسان با یادآوری
ل تی محسدس که در گ شته داشته است ،احساس شادی نفسانی میکند؛ هرچند متعلق
خارجی آن ،حاضر نیست؛ درنتیجه ،برخی صدرتهای علمی محسدس و متخیل ،سبب
حصد شادی حسی و خیالی در انسان میشدند.
دیگر مرتبۀ شادی ازندع عقلی است که بهواسطۀ صدرتهای معقد در انسان بهوجدد
میآید و دو ویهگی مهم دارد :یکی نداشتن هیچگدنه اندوه؛ دیگری دائمیبددن شادی در
انسان؛ یعنی این مرتبه از شادی ،مانند شادیهای مادّی نیست که با غم همراه باشد؛ بلکه
شادی مح

است .ویهگی نخست بهواسطۀ فقدان هرگدنه اندوه در انسان حاصل میشدد

و بنابراین میتدان آن را عبارت از نبددِ غم و سلب اندوه تعریف کرد؛ به دیگر سخن،
اینگدنه شادی با غم همراه نیست و شادی مح

است؛ ولی ویهگی دوم ،یعنی دائمیبددن

شادی در انسان ،ازندع ایجابی است و بهواسطۀ وجددداشتن مدجبات شادی در انسانها
حاصل میشدد و مهمترین نمدنۀ آن ،ادراک ذات الهی است؛ بدین ترتیب ،باالترین شادی
درمیان شادیهای روحانی ازطریق زیارت خداوند متعا و شهدد او حاصل میشدد
(ابنسینا ،1382 ،ص )111 .و تا وقتی فرد باری -تعالی -را شهدد میکند ،دوام دارد؛
بنابراین ،عارفی که اینگدنه علم دارد ،همداره شادمان خداهد بدد (ابنسینا ،1375 ،ج،3 .
ص)391 .؛ زیرا دوام شادی بهجهت بددن متعلق آن ،یعنی ادراک و شهدد خداوند متعا
است.
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بهمدازات شادی ،غم نیز دارای مراتب حسی ،خیالی و عقلی است؛ زیرا بهدلیل
وجددداشتن صدرتهای علمی در نفس انسانی پدید میآید .آالمی که بهسبب امدر
جسمانی و با تدجه به یکی از حداس ظاهری در انسان ایجاد میشدند ،غمناکشدن
محسدس را درپی دارند؛ م الً اگر شخصی دچار آسیبی جسمانی در عضدی از بدن

شدد،

غمناکی محسدسی در وی پدید میآید؛ بهعالوه ،صدرتهای علمی غمناک سبب بروز
ناراحتی و غمناکی خیالی در انسان میشدند .فردی که حادرهای ناگدار برای

اتفاق افتاده

است ،با یادآوری آن حادره مدتها پساز رخدادن آن نیز غمناک میشدد؛ هرچند آن حادره
و امدر مربدط بدان دیگر وجدد خارجی ندارند.
غم عقلی بهواسطۀ صدرتهای عقلی در انسان بهوجدد میآید و مانند شادی عقلی ،دو
ویهگی برجسته دارد :یکی وجددنداشتن هرگدنه شادی در فرد و دیگری دائمیبددن غم
شخصی .ویهگی نخست مانند آن است که فردی بالطبع یا بهسبب وجدد عدامل مختلفی
همچدن کارکرد نامنظم روح بخاری و غلبۀ حرارت بر آن ،دارای عامل شادیآور در ذات
خدی

نباشد (ابنسینا2005 ،م ،ج ،1 .ص .)179 .این ویهگی ،امری سلبی ،یعنی فقدان

عامل شادی است؛ اما ویهگی دوم ،یعنی دائمیبددن اندوه شخص ،بهسبب دائمیبددن عامل
آن بروز میکند .از نمدنههای بارز این مدرد در زندگی انسانها میتدان فردی را ذکر کرد
که تنها فرزند خدی
بهمح

را ازدست داده است .چنین فردی همداره درطد عمر خدی

بهیادآوردن فرزندش غمناک میشدد و این اندوه تا زمان مرگ در او باقی

میماند.1
همانگدنه که پیشتر گفتیم ،مهمترین نمدنۀ شادی روحانی در قسم ایجابی آن ،شهدد
خداوند متعا است .شادی روحانی هنگام وصد عارف به خدا را به دو گدنه میتدان
تحلیل کرد :نخست ،آنکه عارف بهدلیل واصلشدن به ذات حق ،به شادی بسیار دست
مییابد و از وجدد خدی

ل ت میبرد .چنین شادبددنی درواقع ،شادبددن عارف به ذات

خدد است؛ نه به ذات خداوند متعا ؛ بنابراین ،او در این مقام ،بازهم غیرخدا را میبیند و
 .1ابنسینا دربارۀ شادی و غم عقالنی میگدید« :ليكن الفرح النطقى شدة و نفاذ فى فعلها و من العارض المضاد لذلك و
ليكن الغم النطقى الذي ال ألم بدنى فيه ضعف و عجز حتى يفسد فعلها ،و ربما انتقض المزاج به انتقاضا» (ابنسینا1404 ،ق،
ص.)25 .
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بدان شادمان است .دوم ،آنکه شادمانی عارف ،ناشی از وصد به خداوند متعا و انقطاع از
همۀ مخلدقات است .1وصد به کاملترین مدجدد ،ل ت و بالتبع ،شادمانی بسیاری را برای
عارف ارمغان خداهد آورد؛ زیرا ارری از خدا به وی سرایت میکند (ابنسینا ،1375 ،ج،3 .
ص .)386 .حتی ابنسینا مناجات با خدا را نیز بهدلیل مرتبط و واصلشدن به کاملترین
مدجدد ،مدجب شادی میداند (ابنسینا1383 ،الف ،ص .)101 .از آنجا که متعلق شادمانی
در این مدرد ،بسیار باالتر و شدیدتر از مدارد دیگر است ،شادشدن عارف در این حالت نیز
از هر شادی دیگری باالتر خداهد بدد (ابنسینا ،1375 ،ج ،3 .ص.)398 .
ابنسینا گدنهای دیگر از شادی غیرجسمانی را مباحث و مسائل علمی دانسته است؛ زیرا
در اینگدنه مباحث ،شادیای خاص عار

ذهن انسانی مایشادد (ابانساینا ،1371 ،ص.

 .)53آشنایی با مباحث علمی و تحلیل آنها شادی ذهنی خاصی را برای فرد ایجاد میکناد؛
م الً در تحلیل مسئلهای فلسفی یا حلکاردن معادلاهای ریاضای ،چناین شاادیای حاصال
میشدد .نفس ناطقه بر همۀ قدای خدی

استیالء دارد و درپی ادراک قضایایی که محبادب

آن است ،شادی عقالنی بر انسان عار

میشدد؛ بنابراین ،شادی یاا غام عقلای ،شادت و

استیالی بسیار بیشتری در مقایسه با شادی یا غم محسدس و خیالی دارد و شادی خیالی نیز
شدیدتر از ندع محسدس آن است .در تییید این مسائله مایتادان گفات در برخای مادارد،
غمناکبددن نفسانی (اعماز خیالی و عقلی) بهگدنهای شدت ماییاباد کاه مازاج انساانی را
مختل میکند (ابنسینا1417 ،ق ،ص)46-45 .؛ مانند فردی که از شدت نااراحتی ناشای از
فدت یکی از عزیزان

اشتهای الزم برای تنااو غا ا را نادارد؛ درمقابال ،شاادی نفساانی

(اعماز خیالی و عقلی) ممکن است بهگدنهای شدت یابد که به اصالح مازاج و بهبددیاافتن
شخص بیمار بینجامد.
شایان ذکر است که چنانچه دانشمندی برای حلکردن مسئلهای علمی تالش بسیار کناد
و درنهایت ،به هر دلیلی در این کار مدفق نشدد ،اندوه عقالنی بسیاری بر او عار

خداهد

 .1فخر رازی در تبیین دیدگاه ابنسینا در این زمینه میگدید« :در این هنگام ،نظر عارف صرفاً به خداوند است و
شادمانی او نیز بهجهت وصد به ذات الهی است» (فخر رازی ،1384 ،ج ،2 .ص .)621 .وی میافزاید« :در این
هنگام ،همۀ مخلدقات ازجهت نیازمندبددن به خداوند در نظر او مساوی هستند» (فخر رازی ،1384 ،ج ،2 .ص.
)634؛ ل ا وصد به کاملترین مدجدد ،ل ت و بالتبع ،شادمانی بسیار را برای عارف ارمغان خداهد آورد.
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شد؛ به دیگر سخن ،شادی و غم در اینگدنه مدارد ،بهمدازات یکدیگر بروز میکنند و اگار
عاملی مدجب بروز شادی بسیار در انسان شدد ،فقدان آن نیز انادوه زیاادی را در شاخص
ایجاد میکند.
 .3چگونگی عروض شادی و غم بر انسانها

1

ابنسینا از دو جهت ،چگدنگی ایجاد شادی و غم در انسانها را بیان کرده است:
الف) نفس ناطقه بهواسطۀ روح بخاری به بدن تعلق میگیارد و بناابراین ،روح بخااری
واسطه میان مجرد مح  ،یعنی نفس ناطقه با بدن مادّی است (ابانساینا ،1363 ،ص)94 .؛
بدین جهت ،همۀ ادراکات نفسانیای که ازطریق بدن باهوجادد مایآیناد ،باهواساطۀ روح
بخاری حاصل میشدند .از سدی دیگر گفتیم که شادی و غام ،کیفیااتی نفساانی ازدیادگاه
ابنسینا هستند .با نظر به این نکته ،غم و شاادی از انفعااالت خاصای هساتند کاه باه روح
بخاری مدجدد در قلب تعلق مییابند .اشتداد یا تضعف هر انفعالی صرفاً بهسابب فاعال آن
نیست؛ بلکه گاهی چنین شدتوضعفی از جدهر منفعل و استعداد شدید یا ضاعیف آن نیاز
ارر میپ یرد؛ بر این اساس ،همۀ انسانها با نظر به کیفیت روح بخاریشان قابلیت شادشدن
و غمناکبددن را دارند و بدین جهت ،برخی انسانها دارای استعداد بیشتری برای شادشدن
و برخی دیگر ،دارای قابلیت زیادتری برای غمناکبددن هستند؛ باه دیگار ساخن ،باهدلیال
انفعاالت و شدت یا ضعف روح بخاری ،یکی از دو کیفیت شادی و غم بر اینگدناه افاراد
غلبه مییابد (ابنسینا ،بیتا ،ص.)227-226 .
ب) گفتیم که همۀ عدار نفسانی که تیریراتی نیز در بادن انساان ایجااد مایکنناد ،از
حرکات روح بخاری حاصل میشدند؛ بدین شرح که حرکت روح بخاری یا بهسدی داخل
است و یا بهسدی خارج ،و هریک از این حالتها نیز یا دفعی هستند یا تدریجی .اگر روح
بخاری بهسدی خارج حرکت کند ،باطن انسان سرد میشدد و اگر این حرکت شدید باشد،
 .1شایان ذکر است که ابنسینا حرکات اجرام سماوی و افالک را نیز در حصد شادی و غم در نفدس انسانها
اررگ ار میداند؛ م الً ازدیدگاه او فلک زهره سبب حرکت انسان بهسدی ل ت و شادی میشدد (ابنسینا،1326 ،
ص .)59 .شیخالرئیس میگدید:
 ...چدن به آسمان سدم رسیدم ،مَلَکى دیدم که م ل او بر جما و حُسن ندیده بددم؛ شاد و خرّم نشسته بر
کرسى از ندر و مالئکه گردبرگرد او درآمده؛ یعنى فلک زهره که جما او به شرح حاجت نیست و او بر
شادى و طرب دلیل است (ابنسینا ،1352 ،ص.)28 .
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انسان بهسرعت تحلیل میرود و بهدلیل سردشدن ظاهر و باطن ،بیهدشی یاا مارگ بار وی
عار میشدد؛ زیرا حرارت غریزی و روح بخاری ،عدامال اصالی حیاات بادنی انساانی
هستند که در این فر بهسدی خارج از بدن حرکت کردهاند .حرکت روح بخاری بهسدی
خارج اگر دفعتاً حاصل شدد ،غضب بهوجدد میآید؛ زیرا حرکت دفعی سبب ایجاد کیفیتی
دفعی مانند غضبناکبددن میشدد؛ ولی اگر این حرکت ازندع تدریجی باشد ،ل ت و شادی
معتد بهوجدد میآید؛ زیرا حرکت تدریجی روح بخاری سبب اعتدا و منظمشادن افعاا
آن میشدد و معلد آن نیز شادی معتد است .اگر حرکت روح بخاری باهسادی داخال و
بهگدنۀ دفعی باشد ،شادی مفرط پدید میآید؛ ولی اگر این حرکت ازنادع تادریجی باشاد،
حزن بهوجدد میآید (ابنسینا ،بیتا ،ص)214 .؛ زیرا حرکت دفعی بهسادی داخال ،سابب
انقبا روح بخاری میشدد که ایجاد نیروی مضاعف در شخص را بهدنباا دارد .در ایان
هنگام ،هرچه شادی بیشتر باشد ،تیریرات آن افزای مییابد و آرار بیشاتری در بادن انساان
نمدد مییابد؛ ولی حرکت تدریجی روح بخاری به درون بدن ،اندکاندک سبب بروز انادوه
در شخص بهمدازات حرکت تدریجی روح بخاری میشدد.
اگر قلب انسانی بهخدبی فعالیت کند و معتد باشد و به دیگر سخن ،حرارت و
رطدبت معتد داشته باشد و به ضعف متمایل نشدد ،اوهام 1و تصدرات نفسانیای که برای
انسان حاصل میشدند ،او را شاد خداهند کرد؛ زیرا بهدلیل رابطۀ استدار قلب با روح
بخاری ،شادی پدید میآید؛ درمقابل ،اوهام دا ّ بر وحشت و ترس ،به غمناکبددن
میانجامند و بنابراین ،قلب فعالیت معتد ندارد و حرارت و رطدبت آن بهنیکی و اعتدا
نیست (ابنسینا ،بیتا ،ص)218 .؛ زیرا روح بخاری بهنیکی فعالیت نمیکند و حالت تعاد
آن قدا و بهویهه قلب برهم میخدرد.
ابنسینا معتقد است روح بخاری مدجدد در قلب اگر دارای مقدار و مادۀ شادید باشاد،
مزاجی معتد خداهد داشت و بنابراین ،استعداد زیادی برای شادی دارد؛ درمقابل ،چنانچاه
مقدار و مادۀ روح بخاری مدجدد در قلب ،انادک باشاد (مانناد آنچاه در افاراد ماری و
سالمند میبینیم) ،روح بخاری اعتدا مزاج نخداهد داشت و بدین ترتیب ،اساتعداد زیاادی
برای غمناکبددن پدید خداهد آمد (ابنسینا ،بیتا ،ص.)230-229 .
 .1در اینجا مقصدد ابنسینا از اوهام ،ادراکاتی است که قدۀ وهم ،آنها را تصدر و سپس تصدیق میکند.
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عرو

شادی و غم برای بدن انسان بدین صدرت است که مفاهیم یا تصدرات علمی

از اشیا و امدر مختلف ،سبب پیدای

حاالت غم یا شادی در انسان میشدند و بدن نیز از

حالت شادی یا غمناکبددن نفس ناطقه ارر میپ یرد (ابنسینا ،1382 ،ص)129 .؛ زیرا نفس
ناطقه رابطۀ تدبیر و تصرف با بدن دارد و هیئتهای نفسانی مانند شادی در بدن مؤررند
(ابنسینا ،1375 ،ج ،3 .ص 1)414 .و حتی تصدرات شادی و غم در نفس ناطقه مدجب
تغییر رنگ صدرت نیز میشدند .ابنسینا تیریرات نفسانی در چشمان انسان را نیز واضح و
روشن میداند (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،3 .ص)21 .؛ زیرا بهدلیل رابطۀ نفس ناطقه با بدن،
حاالت نفسانی ،تغییرات جسمانی را پدید میآورند.
با نظر به رابطۀ نفس ناطقه و بدن ،اگر انسان به نیکدبددن تصدرات نفسانی خدی
داشته باشد ،شادمان میشدد؛ ولی اگر به قبیحبددن آنها معتقد باشد ،حزن بر وی عار

اعتقاد
خداهد

شد و تغییرات بدنی متناسبی نیز در او بهوجدد خداهد آمد؛ زیرا در این هنگام ،خدن در باطن
قلب میماند و انحصار خدن در آنجا رخ میدهد و غم عار

میشدد؛ ولی اگر انسان به

نیکدبددن تصدرات نفسانی معتقد باشد ،خدن از باطن قلب به ظاهر بدن میآید و درنتیجه،
انبساطخاطر و شادمانی بروز میکند (ابنسینا ،1373 ،ج ،2 .ص.2)274 .
 .4تأثیر شادی و غم در سالمت انسان

گفتیم که روح بخاری واسطۀ میان نفس ناطقه با بدن است؛ همچنین احدا نفسانی مانند
شادی و غم ،سبب ایجاد تغییرات بدنی بسیار مانند تغییر مزاج در انسان میشدند (فخر
رازی ،1384 ،ج ،2 .ص .)658 .این امدر در روح بخاری تیریراتی دارند 3که در این قسمت،
آنها را بررسی میکنیم .این بحث بهدلیل تیریر زیاد روح بخاری در سالمت انسانی ،کارکرد
منظم بدن و چگدنگی رابطۀ نفس ناطقه با بدن اهمیت فراوان دارد.
 .1فخر رازی در تدضیح دیدگاه ابنسینا میگدید« :بهدلیل چنین امری حتی صدای انسان نیز در حالت شااادی یااا غاام
تغییر میکند» (فخر رازی ،1384 ،ج ،2 .ص.)615 .
 .2ازدیدگاه ابنسینا استعما برخی گیاهان مانند پَلَنگکُ

یا دُرونَج و رب سیب در شادمانشدن فرد ،بسیار مؤرر است

(ابنسینا ،بیتا ،ص.)243-242 .
 .3ابنسینا دربارۀ عرو

شادی و غم به روح بخاری میگدید« :إن الفررح و الغرم و الخرو و الغضرب ،مرن االنفعراال

الخاصة بالروح الذي في القلب» (ابنسینا ،بیتا ،ص.)226 .
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تیریرات شادی بر روح بخاری و درنتیجه ،سالمت انسانی بدین شرح است:
الف) اعتدا مزاج روح بخاری (ابنسینا ،بیتا ،ص :)236 .شادمانی سبب میشدد قلاب
انسان بهاندازۀ کافی و زیاد ،خدن تدلید کند (ابنرشد ،بیتا ،ص )141 .و باه دیگار ساخن،
قلب هنگام بروز شادی ،کارکرد اصلی خادی

را انجاام مایدهاد .از سادی دیگار ،قلاب

تدلیدکنندۀ روح بخاری است (ابنسینا ،1386 ،ص )304و درنتیجه ،بهدلیل کارکرد منظم آن
هنگام بروز شادی ،روح بخاری نیز اعتدا مییابد؛ بهعالوه ،شادمانی زیااد یاا لا ت وافار،
سبب تخیلۀ مناف قلب از خدن میشادد (ابانساینا2005 ،م ،ج ،1 .ص)107 .؛ زیارا قلاب
خدن را به دیگر اعضای بدن میرساند و کارکرد منظم آنها را تضمین میکند.1
ب) تدلیدشدن قسمتهایی از روح بخاری که تحلیل رفتهاند و حفظ قدّت یا شدت
رؤیت بخاری (ابنسینا ،بیتا ،ص :)236 .روح بخاری ،جسم لطیف مادّی است و نق
اصلی را در حیات بدن انسان و تداوم تعلقداشتن نفس ناطقه به بدن برعهده دارد؛ بنابراین،
بهمدازات رشد اعضای بدن و فعالیت مستمر آنها روح بخاری نیز تحلیل میرود .عالوهبر
عدامل مادّی و طبیعی که ازدیدگاه ابنسینا در بازیافت روح بخاری نق

دارند ،شادبددن

یکی از عدامل نفسانی بسیار مهم در حفظ کارکرد روح بخاری و تدلید اجزای تحلیلرفتۀ
آن است.
درمقابل تیریرات شادی ،غم نیز سبب ایجاد تیریراتی بدین شرح در روح بخاری میشدد:
الف) ضعیفشدن قدّت و شدت روح بخاری (ابنسینا ،بیتا ،ص :)236 .وقتی انسان
غمناک میشدد ،روح بخاری بهسمت داخل حرکت میکند و بنابراین ،غمناکی شدید
ممکن است به بروز تب در انسان بینجامد (ابنسینا2005 ،م ،ج ،4 .ص)18 .؛ همچنین در
مدارد غمناکبددن شدید ،شخص قادر به انجامدادن کارهای رومرۀ خدی

نیست« :کسى

غمگین شدد ،از کارها که بباید کردن ،بایستد» (ابنسینا1383 ،ب ،ص)113-112 .؛ زیرا
غمناکبددن به گرمی بدن انسان منجر میشدد و حرارت ایجادشده از این طریق ،رطدبت
مغز و روح بخاری آن را ازبین میبرد؛ ل ا درپی ازبینرفتن رطدبت ،بدن گرم میشدد و
 .1ذکر این نکته ضرورت دارد که شادی مفرط ازدیدگاه ابنسینا ممکن است به تب منجر شدد؛ زیرا روح بخاری
ضعیف میشدد و اعتدا خدی

را ازدست میدهد (ابنسینا2005 ،م ،ج ،4 .ص)18 .؛ بنابراین ،مدعای ابنسینا

دربارۀ اعتدا روح بخاری ،صرفاً درخصدص شادی معتد است.
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اعتدا آن ازبین میرود« :غم ،تن مردم را گرم کند و چدن غم نه به یک دفعت باشد؛ چه او را
مکث باشد بهافراط ،حرارت ،رطدبات دماغ را بگدازاند .البد چدن حرارت اندر آن رطدبات کار

کرده است ،آن گرم باشد» (ابنسینا ،1332 ،ص.)28 .
ب) انقبا

روح بخاری :درپی عار

شدن غم بر انسان ،حارارت غریازی بادن ضاعیف

میشدد1؛ زیرا روح بخاری در این هنگام بهصدرت منقب
ص )236 .و بنابراین ،افعا خدی

و متراکم درمیآید (ابنسینا ،بیتاا،

را بهنیکی انجام نمیدهد .با تدجه به این نکته ،غمناکبددن

هیجانانگیز و زیاد ممکن است بهدلیل تیریر بار انقباا

روح بخااری ،سابب انقباا

برخای

اعضای بدن انسان شدد؛ زیرا شادی یا غم ،سبب حرکتکردن روح بخاری و تبدیلشدن برخی
اعضا و انقبا

آنها میشدد (ابنسینا2005 ،م ،ج ،2 .ص .)334 .چناین حاالتی مانناد شاک،

ممکن است به رعشه یا اختال کارکرد عضدی از بدن بینجامد و بدین سبب ،گاه شاادمانی باه
بروز خنده منجر میشدد؛ زیرا انبساط حرارت غریازی ،باعاث امتادادیافتن عضاالت بادنی و
ازجمله صدرت میشدد و درنتیجه ،شخص میخندد؛ درمقابل ،گاه غمناکباددن ،سابب باروز
گریه میشدد؛ زیرا در این هنگام ،روح بخاری در قلب محصدر میماند و بنابراین ،ساردی بار
بدن عار

میشدد و سردی نیز خدد ،انقبا

و ک افت اعضای بدن را درپی دارد .وقتی چنین

جرم دماغ (مغز) غلبه یابد ،رطدبت به چشم سرایت میکند و بدین ترتیب ،شخص
انقباضی بر ِ
میگر َید (ابنسینا ،1386 ،ج ،2 .ص.)274 .
ابنسینا از تیریرات شادی و غم در روح بخاری و بر این اساس ،سالمت انسانی نتیجه
میگیرد مکررشدن شادی به ایجاد شادی بیشتر در انسان و تکرار غمناکبددن به بروز
ناراحتی و غم بیشتر در او میانجامد (ابنسینا ،بیتا ،ص)236 .؛ زیرا در حالت شادی ،روح
بخاری به نیکی فعالیت میکند و درنتیجه ،شادی تداوم مییابد .دقیقاً عکس این مطلب
دربارۀ غم و ناراحتی صادق است :فردی که دچار ناراحتیهای متعدد و پیدرپی میشدد،
جسمی نحیف خداهد داشت و دچار کسالتهای بسیار خداهد شد.

 .1طبق مبانی ابنسینا حرارت غریزی از روح بخاری در بدن انسان بهوجدد میآید و در سالمت و تعاد بدن انسان،
نقشی اساسی دارد.
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 .5شادی ،غایت فاعل

وقتی انسان انجامدادن فعلی را اراده میکند ،ممکن است اهداف و غایات متعددی داشته
باشد و بدین جهت ،انجامدادن فعلی بدون هدف و غایت ،ممتنع است؛ م الً غایت فرد
گرسنه از خدردن غ ا سیرشدن و رفع گرسنگی است .شادمانشدن نیز یکی از غایات و
اهداف فاعل در انجامدادن افعا خدی

است؛ چنانکه وقتی فردی بر دشمنان خدی

غلبه

میکند ،شادمانی خاصی در او ایجاد میشدد یا وقتی فردی افعالی را بهمنظدر رضایت و
شادشدن فرد دیگری انجام میدهد ،تصدر شادمانشدن فرد مدردنظر ،غایت علت فاعلی
است؛ هرچند در این مدارد نیز بهدنبا شادمانشدن فرد مدردنظر ،فاعل نیز از شادی او
شادمان خداهد شد (ابنسینا1418 ،ق ،ص1)287 .؛ م الً فردی که به دیدار مری
خدی

میرود ،هدف

یا والدین

شادمانکردن آنهاست و درعین حا  ،خدد نیز شادمان میشدد؛

همچنین است وضعیت فردی که به فقیری احسان میکند و صدقه میدهد و درنتیجه،
شادی درونی در او حاصل میشدد (ابنسینا1404 ،ق ،ص)107 .؛ درمقابل ،فردی که
مرتکب تقصیری میشدد یا افعالی نادرست انجام میدهد ،غمناک خداهد شد (ابنسینا،
1418ق ،ص .)305 .گاه تحققیافتن برخی اسباب به غمناکبددن فرد یا افرادی میانجامد
(ابنسینا1418 ،ق ،ص)450 .؛ م الً وقدع حادرهای غمناک مانند تصادف و مجروحشدن
کددکی در خیابان بدان سبب ،احساسات افراد زیادی را جریحهدار میکند و سبب
غمگینشدن آنها میشدد؛ همچنین کشتهشدن فردی بیگناه و مظلدم بهدست عدهای ظالم
و تبهکار ،تیلم بسیاری از انسانها را درپی دارد؛ درنتیجه ،غم از عدار

قدۀ غضبیه با

مشارکت قدای ادراکی است .اگر از صدرتی خیالی یا عقالنی ،حالت انفعا و انقبا
انسان عار

بر

شدد ،قدۀ غضبیه قدّت و شدت مییابد و فرد دچار غمناکی شدید میشدد.

حا  ،اگر انسان بر متعلق خارجی غلبه کند و پیروز شدد ،قدۀ غضبیه به غایت خدی
دست مییابد و درنتیجه ،انسان شادمان میشدد (ابنسینا1417 ،ق ،ص.)270-269 .
افزونبر آنچه گفتیم ،نحدۀ وجدد غایت ،چنین است که با تصدر انجامدادن فعل،
شادیای خاص در فاعل پدید میآید و به دیگر سخن ،وجدد ذهنی شادمانی درون
 .1ابنسینا دربارۀ تیریر شادی و غم بر فاعلیت فاعل گفته است« :الفرح بما يحسن إلى الغير و الغم بما يقر مرن التقصرير و
غير ذلك فهى أغراض خاصة للفاعل و دواع يذم عاصيها أو تنحط به منزلة كماله» (ابنسینا1418 ،ق ،ص.)305 .
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حاصل میشدد؛ بدین لحاظ ،فاعل جهت خارجیکردن شادی ذهنی ،فعل شادیآور را
انجام میدهد و به عبارت دیگر ،شادی ذهنی را به شادی خارجی تبدیل میکند (ابنسینا،
1404ق ،ص)37 .؛ بهگدنهای که ابنسینا شادی حاصلشده از انجامدادن افعالی مانند
بخش

را مهمترین غایت میداند (ابنسینا1383 ،ج ،ص.)5 .

درنهایت ،از مبانی ابنسینا نتیجه میگیریم حصد شادی ،مهمترین غایت برای هر
انسانی در انجامدادن افعا خدی

است و بدان سبب ،وی غم و ناراحتی را نیز از خدد

رفع و دفع میکند.
نتیجهگیری

در پهوه

حاضر ،شادی و غم را ازدیدگاه ابنسینا بررسی و تحلیل کردیم و نتیجه گرفتیم

در تحلیل این مفاهیم ،تدجه به رابطۀ نفس ناطقه با بدن ،ضروری است؛ زیرا بهدلیل
ارتباطداشتن نفس ناطقه با بدن ،همۀ عدار

نفسانی و جسمانی بر یکدیگر ارر میگ ارند

و بدین ترتیب ،حاالت شادی یا غم بر انسانها عار

میشدد .شادی و غم مفاهیمی

هستند که با مفاهیم ل ت و الم ،نسبت مطابقی دارند .ازنظر مصداقی و وجددی ،حصد
شادی به ایجاد ل ت میانجامد و بالعکس؛ همچنین حصد الم به بروز غم منجر میشدد و
بالعکس .با تدجه به مراتب ادراکات علمی انسان ،شادی و غم ،مراتب متفاوت و متعدد
حسی ،خیالی و عقلی دارند .شادبددن ،سبب حفظ یا بازگشت سالمتی انسان میشدد و
غمناکشدن فرد ،خروج وی از حالت اعتدا و سالمتی را درپی دارد .هدف از بسیاری از
افعالی که فاعلهای ارادی مانند انسانها آنها را انجام میدهند ،بهدستآوردن حالت شادی
و دوری از غمناکبددن یا غمناکشدن است.
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