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چکیده
یکی از مباحث مهم در علم اخالق و حکمت عملی ،بررسی امکان و کیفیت تغییر خلق است .ابنسینا
ازجمله حکمای قائل به تغییرپذیری خلق بوده و در آثار متعددی چگونگی این تغییر را بیان کرده است .وی
ریشۀ خلقیات ناپسند را نبودِ اعتدال در قوای نفس و بهویژه قوای محرکۀ نفس حیوانی دانسته و از این
روی ،معتقد است تغییر خلق ،تنها با تعدیل قوا و همچنین غلبۀ قوۀ عاقله محقق میشود .مقصود ابنسینا از
تعدیل قوا برقراری ملکۀ توسط بین دو حد افراط و تفریط است .بهاعتقاد وی این امر از دو طریق حاصل
میشود :طریق اول مبتنیبر اهتمام به افعال حسنه و مواظبت بر وظایف شرعی و عبادات است که علم
اخالق ،آن را تبیین میکند؛ طریق دوم بر تعدیل مزاج بنا نهاده شده که ازدیدگاه وی راهی دشوارتر است و
در علم طب به آن پرداخته میشود .ابنسینا تعدیل مزاج را از دو طریق ،امکانپذیر دانسته است :یکی
استفاده از ادویه و اغذیۀ مصلح مزاج و دیگری تخیل مزاج معتدل .ازدیدگاه وی طریق دوم بهجهت شأن
نفس در تدبیر و تصرف بدن و شدت نفوذ نفس در بدن ،اثری بهمراتب بیشتر نسبتبه طریق اول دارد.
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مقدمه

تغییر و تهذیب خلق بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل در سعادت نهایی و هدایت ارادۀ
انسانها بهسوی خیرات و کماالت ،همواره از اهمیتی خاص در حوزههای مختلف
برخوردار بوده است؛ چنانکه متخصصان علم اخالق ،مهمترین فایدۀ این علم را تغییر خلق
و تحول روحی انسانها میدانند (حقانی ،1373 ،ص .)27 .در قرآن کریم نیز در موارد
متعدد ،بحث تغییر خلق و توصیه به کسب فضائل اخالقی ،موردتوجه فراوان بوده و در
برخی آیات ،صراحتاً به امکان تغییر خلق اشاره شده؛ چنانکه خداوند متعال در آیۀ نهم از
سورۀ شمس ،1رستگاری را درگرو تهذیب خلق دانسته است؛ همچنین از آنجا که تغییر
خلق و برقراری ملکۀ عدالت در وجود انسان ،در استکمال نفس و وصول به مقامات عالی
اهمیت فراوان دارد ،بحث تغییر خلق از دیرباز ،موردتوجه بسیاری از حکما نیز قرار گرفته
است.
ازدیدگاه برخی حکما خلق هر شخص ،طبیعی و تغییرناپذیر است؛ مانند حرارت آتش.
ازجمله این حکما واقیان را میتوان نام برد که معتقدند همۀ انسانها بهصورت فطری
دارای طبیعت خیر هستند؛ ولی بهواسطۀ همنشینی با اشرار ،ممارست در شهوات و
تأدیبنیافتن ممکن است به جایی برسند که در حُسن و قبح امور تأمل نکنند و تنها درپی
رسیدن به مطلوب خود به هر نحوی باشند؛ از این روی ،بهتدریج ،طبیعتی بد و تغییرناذیر
در این افراد راسخ میشود (نصیرالدین طوسی1413 ،ق ،ص .)65 .گروهی دیگر از حکما
همچون جالینوس معتقدند برخی انسانها بهنحو فطری و طبیعی ،اهل خیرند؛ درحالی که
برخی دیگر دارای طبیعت شر و برخی نیز متوسط میان دو طرف و درواقع ،قابل هردو
طرف هستند .ازدیدگاه جالینوس ،اگر همۀ انسانها بهنحو فطری ،اهل خیر و صالح باشند
و بهواسطۀ تعلیم شر ،شرور شوند ،نمیتوان گفت همۀ افراد دارای فطرت و طبیعت خیر
هستند؛ بلکه باید در برخی افراد ،قوهای وجود داشته باشد که مقتضی شر است؛ بدین
ترتیب ،براساس دیدگاه این گروه از حکما طبیعت برخی افراد که البته بسیار اندکاند،
اقتضای خیر دارد و به هیچ وجه قابل تغییر نیست؛ درحالی که طبیعت برخی دیگر که
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شمار زیادی از افراد هستند ،اقتضای شر دارد و هرگز اقتضای خیر نمیکند .باقی افراد نیز
متوسطان در اخالقاند که بهواسطۀ همنشینی با اخیار ،اهل خیر میشوند و دراثر دوستی با
اشرار ،شرور میشوند .گروه سوم از حکما معتقدند هیچ خلقی نه طبیعی است و نه مخالف
طبیعت؛ بلکه افراد انسان بهنحوی آفریده شدهاند که هر خلقی را میتوانند بهآسانی یا با
دشواری بهدست آورند .ازجمله این حکما ارسطو را میتوان نام برد که در کتابهای
اخالق و معقوالت گفته است اشرار بهواسطۀ تعلیم و تأدیب میتوانند اهل خیر شوند و
تکرار پند و نصیحت ،و اهتمام به تهذیب و تأدیب و مؤاخذه با روشی صحیح میتواند در
تغییر خلق ،بسیار مؤثر باشد (نصیرالدین طوسی1413 ،ق ،ص .)67-66 .فارابی نیز به
تبعیت از ارسطو تغییر خلق و رفتار را برای انسان ،ممکن دانسته است .ازدیدگاه وی اخالق
و رفتار ،اعماز پسندیده و ناپسند ،اکتسابی است و هدف از تربیت ،پیدایش اخالق پسندیده
در وجود انسان برای رسیدن به سعادت و مقام قرب الهی است (فارابی ،1371 ،ص.)82 .
وی در کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین ،در تطبیق نظرات افالطون و ارسطو ،برخالف
دیدگاه عدهای ،افالطون را نیز قائل به تغییرپذیری خلق دانسته و گفته است ازدیدگاه
افالطون و ارسطو تغییر خلقیات اکتسابی با سهولت بیشتری نسبتبه تغییر خلقیات طبیعی
صورت میگیرد (فارابی1405 ،ق ،ص.)98-97 .
ابنسینا نیز ازجمله حکمایی است که به بحث دربارۀ تغییر خلق توجه کرده؛ اما بهطور
کلی ،مباحث اخالقی وی کمتر از دیگر مباحث ،موردتوجه پژوهشگران بوده است .بهلحاظ
پیشینۀ تجربی ،درخصوص دیدگاههای اخالقی ابنسینا پژوهشهایی صورت گرفته است
که ازجمله آنها مقالهای تحت عنوان «کیفیت پیدایش خلق ازدیدگاه ابنسینا ،مالصدرا و
فیزیکالیسم» از جواد پارسایی را میتوان نام برد؛ اما تمرکز عمدۀ پژوهش یادشده بر فرایند
شکلگیری خلق بوده و در آن به امکان و کیفیت تغییر خلق ازدیدگاه ابنسینا توجه خاص
نشده است .پژوهشهایی نیز تحت عناوین «نقش تهذیب نفس در معرفتشناسی سینوی»
از مریم سلطانی و مرتضی شجاری ( )1391و «تهذیب و تزکیۀ نفس ازدیدگاه ابنسینا و
راههای حصول آن» از شهناز شهریاری و محمد نجفی ( )1393صورت گرفته است؛ ولی
تمرکز عمدۀ این پژوهشها بر راهکارهای تربیتی تهذیب نفس بهطور کلی بوده و در آنها
تغییر خلق که از مصادیق تهذیب نفس محسوب میشود ،بهصورت خاص بررسی نشده
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است؛ از این روی ،در مقالۀ حاضر ،درپی پاسخدادن به این سؤال هستیم که آیا اساساً
ازدیدگاه ابنسینا امکان تغییر خلق وجود دارد یا خیر و درصورت وجودداشتن چنین
امکانی ،وی چه راهکارهایی را برای تغییر خلق بهدست داده است.
 .1ماهیت نفس و روح

از آنجا که ازدیدگاه ابنسینا ارتباط میان نفس و روح ،در تغییر خلق ،اثری درخور توجه
دارد ،الزم است ابتدا ماهیت این دو مفهوم را بررسی کنیم.
ازنگاه ابنسینا انسان دارای دو بُعد جسمانی و مجرد است و بعد مجرد انسانی را
میتوان از دو لحاظ بررسی کرد :یکی ازلحاظ حیثیت و گوهر ذات که از این جنبه ،عقل
سافل نامیده میشود؛ دیگری ازنظر تکون و ارتباط آن با بدن که تنها در این جنبه ،نفس نام
دارد .درواقع ،عنوان «نفس» را نه ازحیث گوهر و ذات نفس ،بلکه بهواسطۀ ارتباط آن با
بدن میتوان بررسی کرد و نفسبودن نفس ازجهت ارتباط با حرکت و ماده است (ابنسینا،
 ،1387ص .)63 .ازدیدگاه شیخالرئیس ،تمامیت اشیای دارای نفس به وجود همین نفس
برای آنهاست و درواقع ،نفس ،عامل حیّشدن و قوام ذات این اشیا محسوب میشود؛ لذا
او به تبعیت از ارسطو نفس را کمال اول شیء و مبدأ کماالت ثانیۀ جسم طبیعی دانسته
است که در هر نوع ،جایگاهی مخصوص همان نوع دارد (ابنسینا ،1387 ،ص.)44 .
ابنسینا میان نفس و روح ،تمایز قائل شده است .وی از نفس ناطقۀ انسانی با عنوان «روان»
و از روح با عنوان «جان» یاد کرده و روان را غیراز جان دانسته است .ازدیدگاه او جان،
جسمی لطیف است که اطبا آن را روح بخاری مینامند و واسطهای برای ارتباط نفس و
بدن بهشمار میآید؛ درحالی که روان و بهتعبیری نفس ناطقه ،جسم نیست؛ بلکه قوهای
است که بهواسطۀ تجرد در مقام ذات ،بر روح و بدن تسلط دارد و منشأ علم و حکمت
است (ابنسینا ،1352 ،ص.)3 .
ابنسینا انسان را یک مرکّب طبیعی از نفس و بدن میداند .ازنظر او بدن نیز ترکیبی از
ماده و صورت است که ازطریق روح بخاری با نفس ارتباط دارد .درواقع از اخالط بدن ،دو
نوع جسم بهوجود می آید :یکی جسم لطیف و دیگری جسم متکاثف .به جسم لطیف،
روح بخاری گفته میشود که ازجهت لطافت با نفس ارتباط دارد و ازنظر مادّیبودن و
قرارداشتن درزمرۀ اخالط مادّی ،با بدن در ارتباط است .روح بخاری ،جسم رقیق سیال
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جاری است که متکون از عناصر مزاج و امتزاجیافته از خون است و چون متصاعد از
عناصر مادّی است ،ازجنس همان مواد و مادّی محسوب میشود .ازدیدگاه ابنسینا روح
بخاری ،نخستین مرکب نفس ناطقه درجهت رسیدن به کمال است و نفس ناطقه بهوسیلۀ
آن ،بدن را اداره میکند .درواقع ،نفس ،علت بعیده و روح ،علت قریبه برای حیات ،رشد،
حرکت و باقی افعال انسان قلمداد میشود (ابنسینا ،1387 ،ص.)456 .
از آنجا که روح بخاری ،حامل قواست ،نفس انسان بهتناسب قوایی که دارد ،دارای
ارواح بخاریای است که در سه عضو اصلی بدن سریان دارند؛ نخست ،روح طبیعی که
حامل قوای طبیعی و نباتی است و در کبد نفوذ دارد؛ دوم ،روح حیوانی که حامل قوای
حیوانی است و در قلب سریان دارد؛ سوم ،روح نفسانی که حامل قوای انسانی و در
مرکزیت مغز ،ساری است .ابنسینا برای قلب ،اهمیت فراوان قائل شده و آن را منبع و
معدن روح بخاری دانسته است .ازنظر وی روح بخاری بهواسطۀ قلب در دیگر اعضا نیز
نفوذ مییابد و بدین ترتیب ،مبدأ همۀ قوا قلب است؛ ولی تکمیل و انجامدادن افعال برخی
از این قوا در مغز و کبد صورت میگیرد (ابنسینا ،1387 ،ص.)456 .
 .2ارتباط نفس با بدن

ابنسینا به تأثیروتأثر متقابل میان نفس و بدن اعتقاد دارد .وی عالوهبر آنکه بدن را علت
معدّه درجهت حدوث نفس میداند ،آن را مرکبی درجهت استکمال نفس درنظر میگیرد.
ازدیدگاه وی تعلق نفس به بدن از ضعیفترین تعلقات است .اینگونه تعلق نه ازنوع
طبیعی و ذاتی ،بلکه ازنوع عرضی و خارجی است و نفس از بدن برای کسب کماالت
حیوانی و انسانی بهره میبرد (ابنسینا ،1387 ،ص.)531 .
بهاعتقاد ابنسینا جنبۀ استکمالی ارتباط نفس و بدن ،ناظر به دو وجه است :یکی وجه
مربوط به عالم عقول که در حکمت نظری دربارۀ آن سخن گفته میشود و دیگری وجه
مربوط به عالم طبیعت و ماده که درحیطۀ حکمت عملی موردبحث است .در وجه نظری،
نفس ناطقه درجهت دریافت صور عقلیه و اتصال با عالم عقول ،به قوای حسی و خیالی که
در مواضع بدن قرار دارند ،نیازمند است؛ اما در وجه دیگر که مربوط به عالم ماده و
موضوع بحث این پژوهش است ،نیازمندیِ نفس به بدن ازجهت انجامدادن فعل است.
درواقع ،عقل عملی و بهتعبیری نفس در وجه عملی ،نقش قوۀ اجرایی را برای بدن ایفا
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میکند و افعالی را بهواسطۀ بدن صورت میدهد و بدین ترتیب ،تأثیروتأثر میان نفس و بدن
به پیدایش ملکاتی در نفس انسانی میانجامد .ازنظر ابنسینا عقل عملی و حکمت عملی،
یعنی اخالق ،کامالً درخدمت تربیت بدن برای ایجاد زمینه درجهت استکمال عقل نظری
قرار دارد (ابنسینا ،1387 ،ص.)169-156 .
نکتۀ دیگری که در تعلق نفس به بدن باید به آن توجه کرد ،این است که ازدیدگاه
ابنسینا چون شرف انسان به نفس ناطقه است ،برای بدن بهعنوان مرکب نفس ،حافظ و
نگهبانی الزم است تا مانع افتادنش در ورطۀ هالکت شود .ابنسینا روح طبی یا بهتعبیری
روح بخاری را نگهبان و مسئول تربیت بدن دانسته و بدین ترتیب ،آن را واسطهای درجهت
ارتباط نفس و بدن قلمداد کرده است (ابنسینا ،1352 ،ص.)3 .
در بحث تأثیر نفس بر بدن ،ابنسینا نفس را عهدهدار تدبیر و تصرف در بدن میداند.
ازجمله تصرفات نفس در بدن میتوان شأن نفس در برقراری عدالت میان قوا را ذکر کرد
که در بحث تغییر خلق نیز اهمیت بسیار دارد .وی از طرفی نفس را منبع و افاضهکنندۀ قوا
شمرده (ابنسینا ،1379 ،ص )391 .و از طرف دیگر ،معتقد است قوا مسخر و خادم نفس
هستند (ابنسینا ،1387 ،ص .)169 .او برای نفس ،مراتبی را قائل شده و معتقد است هر
مرتبه از نفس ،قوایی خاص آن مرتبه را دارد:
الف) نفس طبیعی و نباتی که دارای سه قوۀ اصلی غاذیه ،منمیه و مولده است.
ب) نفس حیوانی که بهطور کلی دارای دو قسم قوای مُدرِکه و محرکه است .قوای
مدرکۀ نفس حیوانی ،خود به دو قسم حواس ظاهری و حواس باطنی تقسیم میشوند.
مقصود از حواس ظاهری ،قوای مربوط به حواس پنجگانه (المسه ،بینایی ،چشایی ،شنوایی
و بویایی) و منظور از حواس باطنی ،قوای حس مشترک ،واهمه ،خیال ،حافظه و متصرفه
است .قوای محرکۀ حیوانی بر دو نوع شهویه و غضبیه تقسیم میشوند که اهمیت قابل
توجهی در خلقیات و تغییر خلق دارند .قوۀ شهویه اموری ضروری یا نافع را برای طلب
لذت به خود نزدیک میکند و درواقع ،منشأ تحریک برای نزدیکشدن به آنها میشود؛
درمقابل ،قوۀ غضبیه ،امور مضر یا مفسد را از خود دور میکند و منشأ ایجاد حرکت برای
دفع آن امور میشود (ابنسینا ،1383 ،ص.)16 .
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ج) نفس ناطقۀ انسانی که دارای دو قوۀ عامله و عالمه است و هردوی این قوا به
اشتراک لفظی ،عقل نامیده میشوند .این دو قوه ،همان عقل عملی و عقل نظری هستند .قوۀ
عقل عملی ،منشأ افعال و خلقیات ،و قوۀ عقل نظری ،منشأ تعقل کلیات است (ابنسینا،
 ،1383ص.)27-26 .
 .3تعدیل قوا

ازدیدگاه ابنسینا مصدر تمامی خلقیات ،سه قوۀ شهویه ،غضبیه و عاقله است که هریک از
آنها دو جانب افراط و تفریط دارند .وی معتقد است خلقیات ناپسند از بروز افراط یا
تفریط در هریک از این سه قوه ناشی میشود و از این روی ،تعدیل قوا بهمنظور تغییر خلق
و شکلگیری خلقیات پسندیده اهمیت بسیار دارد .مقصود از تعدیل قوا برقراری ملکۀ
توسط است که ازدیدگاه شیخالرئیس ،درصورت برقراری هیئت استعالیی در قوۀ عاقله و به
تعبیری ،تسلط این قوه بر دو قوۀ شهویه و غضبیه تحقق مییابد (ابنسینا ،1379 ،ص.
.)693
ازنظر ابنسینا این وجه از تسلط قوۀ عاقله و به تعبیری نفس ناطقه ،بهجهت یاریگرفتن
آن از عقل فعال است که آخرین مرتبه از عقول در قوس نزول ،مُدرِک همۀ علوم و قابل
تمام صورتها محسوب میشود؛ از این روی ،هر علمی که به نفس میرسد و هر سعادتی
که ازجانب نفس پدید میآید ،تماماً ثمرۀ تربیت عقل است .ابنسینا به این مسئله اشاره
کرده که عقل همواره متوجه به عالم علوی است و بنابراین از آنجا که محسوسات در مرتبۀ
شرف و کمال نیستند ،موردتوجه مستقیم عقل قرار ندارند؛ بلکه عقل بهواسطۀ نفس،
مصلحت عالم زیرین و محسوسات را تربیت میکند و از این جهت ،نفس را عقل مکتسب
میخوانند؛ از این روی ،ازدیدگاه ابنسینا تعدیل قوا درصورتی تحقق مییابد که قوۀ عاقله
بر دیگر قوای بدن مسلط شود؛ بهگونهای که بر دیگر قوا غالب باشد و آن قوا منفعل از آن
باشند (ابنسینا ،1352 ،ص.)7-5 .
بهاعتقاد شیخالرئیس ،قوۀ شهویه که منشأ تمام شهوات و لذات جسمانی است ،تا زمانی
قوّت دارد که انسان و درواقع ،قوۀ عاقله ،این قوه را تسلیم و مسخر خود نکرده باشد؛ از
این روی ،شخصی که در وجودش این قوه بر قوۀ عاقله غلبه کرده باشد ،خلقوخویی
همچون چهارپایان پیدا میکند؛ زیرا در این صورت ،تمام همت این قوه برای ارضای
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شهوات صرف میشود و این مسئله به بروز برخی رذایل اخالقی همچون شهوت مال و
جاه میانجامد؛ اما تسلط قوۀ عاقله بر این قوه ،مانع از بروز چنین رذایلی میشود و فضیلت
عفت را در وجود فرد راسخ میکند .قوۀ غضبیه نیز چنانچه از حالت اعتدال خارج شود،
منشأ بروز برخی رذایل اخالقی خواهد شد؛ اما درصورت استیال بر قوۀ عاقله و خروج از
اعتدال ،با قدرت بیشتری نسبتبه قوۀ شهویه میتواند به فرد ،زیان رساند و او را بهعنوان
انسانی عصبی ،سفیه ،ظالم و ناعادل در جایگاه وحوش قرار دهد؛ اما چنانچه این قوه تحت
تسلط قوۀ عاقله باشد ،فضایلی همچون حلم ،وقار و شجاعت در فرد ایجاد میشود .قوۀ
عاقله که درواقع ،همان نفس ناطقه و وجه تمایز اصلی انسان از تمام حیوانات است،
همچون دو قوۀ شهویه و غضبیه ،منشأ برخی فضایل و رذایل اخالقی محسوب میشود؛
چنانکه اکتساب علم و فضل ،بازداری از رذایل ،تأدیب قوۀ شهویه و غضبیه ،و طلب
خیرات ازجمله فضایل این قوه است؛ درحالی که نبودِ اعتدال در این قوه و به عبارتی،
انفعال آن نسبتبه قوای حیوانی نفس ،رذایلی همچون خباثت ،حیله و مکر ،تملق ،حسادت
و ریا را درپی دارد .براساس آنچه گفتیم ،هریک از این سه قوه در حالت اعتدال ،دارای
منفعتی خاص برای انسان هستند؛ اما نبودِ اعتدال در این قوا به شکلگیری رذایل اخالقی
میانجامد (ابنسینا ،1379 ،ص694-693 .؛ اسفراینی نیشابوری ،1383 ،ص )506 .و از این
روی ،در کتب اخالق ،به تعدیل قوا و برقراری ملکۀ توسط در هریک از قوا بهمنظور تغییر
خلق توصیۀ مؤکد شده است؛ زیرا در این صورت ،نفس درعین داشتن شوق و تمایل به تدبیر
بدن ،مقهور و مطیع بدن و تمایالت جسمانی نمیشود؛ بلکه بر خواستههای جسمانی علو و
برتری مییابد و خلقیات پسندیده در آن شکل میگیرد (ابنسینا1404 ،ق ،ص.)429 .
 .4ماهیت خلق ازنگاه ابنسینا

بهاعتقاد ابنسینا خلق بهعنوان کیفیتی نفسانی ،ملکهاى است که طبق آن ،افعال انسانى بدون
احتیاج به فکر و محاسبه ،و با سهولت صادر میشوند .وی معتقد است برخی کیفیات
نفسانی بهسرعت زوال میپذیرند؛ درحالی که برخی دیگر در نفس ،ثابت و استوارند .او
قسم اول را «حال» و قسم دوم را «ملکه» مینامد .براساس آنچه گفتیم ،صفات و حاالتى که
در نفس انسان راسخ نشدهاند ،صفات و ملکات اخالقى محسوب نمىشوند؛ مانند خشم
اهل حلم؛ همچنین صفاتى که در نفس راسخ شدهاند و درعین حال ،افعال ناشی از آنها
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همیشه با درنگ ،تأمل و سختى انجام میشوند (مانند بخشندگى شخص بخیل) ،ازنوع حال
هستند و درنتیجه ،ملکات اخالقى بهشمار نمىآیند (ابنسینا ،1379 ،ص 156 .و .)693
ابنسینا عواملی را در شکلگیری ملکات اخالقی ،مؤثر دانسته است که ازجمله آنها
تکرار فعلی خاص و درواقع ،عادتکردن به انجامدادن برخی افعال را میتوان نام برد.
ازدیدگاه وی هریک از افعال انسان ،اثری خاص در نفس او دارد؛ از این روی ،تکرار یک
فعل و درواقع ،عادتکردن به انجامدادن آن فعل به بروز تأثیرهایی شدید و پیدایش هیئتی
راسخ در نفس منجر میشود که ملکۀ اخالقی نام دارد و بهسختی از نفس زایل میشود
(ابنسینا ،1379 ،ص .)716 .بهاعتقاد ابنسینا همچنانکه منشأ برخی افعال انسان ،خلقیات
وی است ،عادتکردن به انجامدادن برخی افعال نیز میتواند به حفظ یا شکلگیری
خلقیاتی خاص منجر شود و از این روی ،میان خلقیات و افعال ،رابطهای دوسویه برقرار
است .بهگفتۀ وی چنانچه انسان به انجامدادن افعالی متوسط و در حالت اعتدال عادت
داشته باشد ،خلقوخویی پسندیده و متناسب با آن افعال را بهدست میآورد و تداوم
انجامدادن چنین افعالی به حفظ آن خلقوخو منجر میشود؛ اما اگر انسان به انجامدادن
افعالی عادت داشته باشد که در حالت افراط یا تفریط قرار دارند ،چنانچه این عادت قبلاز
حصول اخالق پسندیده شکل گرفته باشد ،به کسب خلقوخوی ناپسند منجر میشود و اگر
این عادت بعداز حصول اخالق پسندیده پدید آمده باشد ،به زوال آن خلقوخوی پسندیده
میانجامد .شیخالرئیس معتقد است ازجمله مواردی که تأثیر عادات در کیفیت اخالقی افراد
را بهوضوح نشان میدهد ،عملکرد سیاستمداران است؛ بهگونهای که سیاستمداران فاضل و
دارای سیاستهای پسندیده ،افراد سرزمین خود را به افعال خیر عادت میدهند تا این افراد
جزو اخیار شوند؛ درحالی که سیاستمداران پست و ظالم ،اهل سرزمین خود را به افعال شر
عادت میدهند تا آنان به انسانهایی شرور تبدیل شوند (ابنسینا ،1326 ،ص.)147-146 .
ازنگاه ابنسینا عالوهبر عادات و تکرار افعال ،عامل دیگری نیز بر شکلگیری خلق اثر

میگذارد که عبارت از مزاج خاص هر شخص است .بنابر تعریفی که وی در کتاب قانون
بهدست داده ،مزاج کیفیتى است که درنتیجۀ کنش و واکنش بین کیفیتهاى متضاد عناصر
بهوجود میآید .درواقع ،وقتی واکنش متقابل میان عناصر بهاندازۀ مقتضى متوقف شود و
عناصر متضاد ،به مسالمت با یکدیگر برسند ،مزاج حاصل خواهد شد؛ بنابراین ،هرگاه یک
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عنصر با کیفیات مخصوص به خود ،در عنصر دیگر به کنش و واکنش ادامه دهد ،درنهایت،
از آن مجموع ،کیفیتى شبیه همۀ کیفیات آن عناصر بهوجود مىآید که مزاج نام دارد
(ابنسینا ،1386 ،ص .)301 .ازدیدگاه قدما و ازجمله ابنسینا چهار نوع مزاج وجود دارد که
با عناصر بسیط اربعه (خاک ،آب ،آتش و هوا) و کیفیات مربوط به هریک از آنها
(خشکی ،تری ،گرمی و سردی) متناسب است :صفراوى (گرم و خشک) ،سوداوى (سرد و
خشک) ،بلغمى (سرد و تر) و دموى (گرم و تر) (ابنسینا2005 ،م ،ص.)33 .
ابنسینا معتقد است همانگونه که ابدان موصوف به مزاجهای مختلف بهعنوان عللی
برای تشخصات نفوس هستند ،دور از ذهن نیست که این مزاجها عللی برای احوال و
صفات الزمۀ آن اشخاص نیز باشند (ابنسینا ،1375 ،ص159 .؛ فخر رازی ،1384 ،ج،2 .
ص .)660 .وی با اشاره به قول جالینوس مبنیبر تابعیت اخالق از مزاج بدن ،معتقد است
طبق این قول میتوان گفت گرچه نفس در قوام خود ،محتاج به بدن نیست ،در برخی
موارد ،از بدن اثر میپذیرد که ازجمله این موارد ،تأثیرهای روحانی ایجادشده در نفس
بهواسطۀ مزاج خاص بدن را میتوان نام برد .ازنظر وی ارتباط میان نفس و مزاج نیز ازنوع
دوطرفه است؛ بدین شرح که درواقع ،همانگونه که نفس حفظ و قوام مزاج را برعهده
دارد ،مزاج نیز علتی درجهت تشخص نفس و شکلگیری عادات و خلقیاتی خاص در آن
محسوب میشود (ابنسینا1987 ،م ،ص78 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص)111 .؛ بهگونهای که
چنانچه در وجود شخصی مزاج بلغمی غالب باشد ،حلم ،آرامش و وقار بر شخصیتش غلبه
میکند ،چنانچه فردی دچار استیالی مزاج صفراوی باشد ،غضب بر او مستولی میشود و
چنانچه بر شخصی مزاج سودا غلبه یابد ،وی دچار ترس و سوءخلق خواهد شد (ابنسینا،
2007م ،ص.)198 .
 .5راهکارهای تغییر خلق

ازدیدگاه ابنسینا هریک از انسانها دارای خلقیاتی منحصربهفرد هستند؛ بهگونهای که در
برخی افراد ،خلقیات پسندیده غالب است و در برخی دیگر که اکثریت افراد انسانی را
تشکل میدهند ،خلقیات ناپسند غلبه دارد .از آنجا که وجه تمایز اصلی انسان از بهایم،
قدرت تمیز و تفکر اوست ،ابنسینا علت غلبۀ خلقیات ناشایست را چیرگی جهل بر
طبیعت فرد و کاستی در تمیّز و تفکر دانسته و گفته است کسانی که بهکلی فاقد هرگونه
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خلقیات ناشایست باشند ،بسیار اندکاند؛ از این روی ،برای اکثریت افراد انسان ،تغییر خلق
بهمنظور ازبینبردن خلقیات ناپسند و رسیدن به سعادت اهمیت بسیار دارد (ابنسینا،1379 ،
ص694 .؛ اسفراینی نیشابوری ،1383 ،ص .)504 .بهعقیدۀ وی انسان ،نوعى از حیوان است
که در سود و زیان حیوانات در نظام خلقت شراکت دارد .زیانهایى که دامنگیر انسان
مىشوند ،ازناحیۀ جهل و اطاعتنکردن قوای حیوانی از قوۀ عاقله رخ میدهند .بنابر نظر
وی محال است قواى شهویه و غضبیه بخواهند به کمال خود برسند و درعین حال ،تضاد و
تزاحمى با دیگر قوا پیدا نکنند .درواقع ،تضاد عقل و شهوت ،مسئلهای حتمى است و
هرکدامشان چیره شود ،دیگرى مقهور و مغلوب آن خواهد شد؛ ولی بهتر است عقل غلبه
یابد؛ زیرا در این صورت ،انسان به خلقوخویی همچون خلقوخوی فرشتگان دست
خواهد یافت؛ اما درصورت غلبۀ شهوت ،دارای خلقیاتی حیوانی خواهد شد (ابنسینا،
 ،1375ص134-133 .؛ بهشتی ،1386 ،ص.)354 .
ابنسینا متناسب با عوامل شکلگیری خلق ،یعنی عادت و مزاج ،دو راهکار را بهمنظور
تغییر خلق و غلبۀ قوۀ عاقله بر قوای حیوانی مؤثر دانسته است:
الف) اهتمام به اخالق حسنه و ملکات فاضله:

شیخالرئیس در رسالة الطير گفته است تأکید حکما بر تهذیب اخالق و تبدیل آن از بد
به نیک ،از آن جهت است که بسیار نادرند اشخاصی که بهواسطۀ استعداد ذاتى در همان
بدو رشد و نمو ،اخالق حسنه و ملکات فاضله را دارا باشند .وی در جایی دیگر از این
رساله اذعان داشته است هیچ کسی در اصل آفرینش ،استعداد و مزاج خلق نیکو را ندارد؛
اما بهواسطۀ ریاضات ،عبادات ،انجامدادن افعال حسنه و مواظبت بر وظایف شرعی ،استعداد
این خلق نیکو برای شخص حاصل میشود .ازدیدگاه وی نسبت حصول این خلق با
استعداد ،همچون نسبت حصول نتیجه به حد اوسط است .چنانچه شخص تفکر کند و حد
اوسط را بهدست آورد ،بیدرنگ ،ازسوی حق -تعالی -نتیجه برایش حاصل میشود.
درباب خلقیات نیز بهمحض آنکه شخص استعداد خلق نیکو را بهدست آورد ،خلقیات
پسندیده برایش حاصل خواهد شد (ابنسینا ،1370 ،ص.)19 .
ابنسینا معتقد است کسی که میخواهد در اخالق و عادات خود تصرف و آنها را
اصالح کند ،باید از اخالق ،صفات و عادات مردم آگاه شود و آنها را با اخالق ،صفات و
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عادات خود مقایسه کند .اگر دید اخالق و صفات خوبی در آنها هست ،باید بداند در او
هم مانند آن فضایل ،چه آشکار و چه پنهان وجود دارد .اگر این فضایل در وجود او
ظاهرند ،باید مراقب باشد تا محو و نابود نشوند و اگر پنهاناند ،باید آنها را به هیجان
درآورد و زنده کند .از طرف دیگر ،وقتی انسان عیب و خلقی نکوهیده را در دیگران دید،
باید بداند میل به آن رذیله در نفس او هم وجود دارد .حال ،چنین رذیلهای یا ظاهر است و
یا پنهان .اگر این رذیله ظاهر و پدیدار بود ،انسان باید ازطریق کمیِ استعمال و شدت
فراموشی ،آن را ازبین ببرد و اگر نهان بود ،باید انسان مراقب خود باشد که آن خلق رذیله
در وی ظهور و بروز نیابد .ازدیدگاه ابنسینا سزاوار است انسان برای هریک از خلقیات،
ازطرف خود ،ثواب و عقابی قائل شود و بدین صورت ،بر نفس در مراتب پایینتر تسلط
یابد؛ از این روی ،اگر نفس در پذیرفتن فضایل و ترک رذایل اخالقی اطاعت کرد ،میتوان
بهواسطۀ ستودن زیاد و مسرورکردن آن ،و اجازهدادن به آن برای بهرهمندی از برخی لذات،
برایش جزای خیر درنظر گرفت؛ اما اگر نفس از پذیرفتن صفات و خلقیات نیکو خودداری
کرد و رذایل را بر فضایل ترجیح داد ،باید ازطریق مذمت و مالمت زیاد نفس ،و جلوگیری
از برخورداریاش از لذات ،آن را عقاب کرد تا مطیع شود و بدین ترتیب ،قوۀ عاقله و به
تعبیری نفس ناطقه بر دیگر قوا تسلط یابد (ابنسینا ،1319 ،ص.)36-35 .
ازدیدگاه ابنسینا انجامدادن اعمال صالح ،ریاضات و عبادات ،و مراقبت از نفس به
حوزۀ علم اخالق مربوط است و در این علم ،تزکیۀ عملی و تقویت روح علوای انسانی
بهمنظور تغییر خلق و غلبه بر روح حیوانی موردتوجه خاص قرار میگیرد (ابنسینا،1364 ،
ص .)126 .بهاعتقاد او سعادت اخروی انسان درگرو تنزیه نفس است که ازطریق اخالق و
ملکات تحقق مییابد و اخالق و ملکات نیز بهواسطۀ افعال انسان حاصل میشوند
(ابنسینا ،1379 ،ص .)716 .ازنظر وی آنچه در این مسیر ،انگیزۀ الزم و توانایی موردنیاز
برای تغییر و اصالح صفات و خلقیات را به انسان میدهد ،قوۀ عقل است .درواقع ،تسلط
عقل عملی بر دیگر قوا و بهویژه قوای حیوانی ،به اهتمامورزیدن و عادتکردن به افعال
اخالقی و شکلگیری ملکات اخالقی نیکو در انسان میانجامد و بدین ترتیب ،ازطریق
تنزیه نفس ،زمینۀ الزم برای سعادت نهایی او که استکمال نفس در جنبۀ نظری عقل است،
فراهم میشود (ابنسینا ،1383 ،ص.)27-26 .
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ب) تعدیل مزاج:
ابنسینا معتقد است همچنانکه حفظ مزاج ازسوی نفس ،باعث قوام بدن میشود ،برخی
حاالت نیز برای بدن انسان وجود دارند که بهمثابۀ افعال و عوارضی هستند که بدون
مشارکت نفس در استحالۀ مزاج ،بر بدن عارض نمیشوند؛ لذا با تدبیر نفس درجهت تغییر
مزاج ،این عوارض برای بدن حادث میشوند؛ به همین دلیل ،برخی افراد دارای مزاجهایی
هستند که بهصورت طبیعی ،آمادگی غضب دارند و برخی دیگر دارای آمادگی ترس و...
هستند (ابنسینا1404 ،ق ،ص 63 .و  .)82بنابر نظر وی ،تعلق نفس به بدن ازباب تعلق
معلول به علت ذاتى خود نیست و مزاج و بدن ،علت بالعرض براى نفس محسوب
میشوند؛ از این روی میتوان گفت چنانچه نفسی بهواسطۀ غلبۀ مزاجی مشخص ،دارای
وصف و خلقی خاص باشد ،این وصف ازنوع عرضی است و بهدنبال استحالۀ آن مزاج
خاص ،آن وصف خاص نیز متحول خواهد شد (ابنسینا ،1375 ،ص159 .؛ فخر رازی،
 ،1384ج ،2 .ص .)660 .وی معتقد است تغییر مزاج بهتدریج و در طوالنیمدت حاصل
میشود و راهی دشوارتر در تغییر خلق است؛ بدان معنا که تغییر مزاج درجهت تغییر خلق،
بسیار دشوارتر از تکرار افعال حسنه درجهت تغییر خلق است و در زمان طوالنیتری نتیجه
میدهد؛ اما اگر کسی نتواند افعال حسنه را بهمنظور تهذیب خلق تکرار کند تا آن افعال
برایش بهصورت عادت درآیند ،بهناچار باید مزاجش را تغییر دهد و این کار ،مربوط به
حوزۀ علم طب و متمرکز بر تعدیل قوای طبیعی و حیوانی است (ابنسینا ،1370 ،ص20 .
و  .)68ازدیدگاه ابنسینا هرقدر مزاج انسان معتدلتر باشد ،تهذیب خلق با سهولت بیشتری
صورت میگیرد .وی معتقد است زمانی مزاج نامعتدل میشود که یک یا دو مورد از
کیفیات چهارگانه در آن غلبه یابند؛ مثالً مزاج ،گرمتر یا خشکتر از حد الزم شود (ابنسینا،
2007م ،ص.)198 .
بدین ترتیب ،شیخالرئیس دو عامل را در تغییر خلق ،مؤثر دانسته است :یکی
اهتمامورزیدن به افعال حسنه و دیگری تعدیل مزاج .پارسایی و غفاری ( )1398در مقالهای
تحت عنوان «کیفیت پیدایش خلق ازدیدگاه ابنسینا ،مالصدرا و فیزیکالیسم» ادعا کردهاند
ابنسینا مزاج را منشأ اصلی خلقیات دانسته و به عبارتی ،اخالق را دائر مدار طبیعت و مزاج
بهشمار آورده است؛ از این روی ،تغییر خلق تنها با تعدیل مزاج تحقق مییابد (پارسایی و
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غفاری ،1398 ،ص)184 .؛ درحالی که چنین ادعایی را میتوان نقد کرد؛ زیرا از برخی
سخنان ابنسینا همچون «ان األخالق انما تحصل من اعتياد األفعال» (ابنسینا ،1326 ،ص)146 .
و «األخالق و الملكات تكتسب بأفعال» (ابنسینا ،1379 ،ص )716 .چنین برمیآید که وی
برای تکرار فعل نیز اهمیتی خاص در شکلگیری و همچنین تغییر خلق قائل است و
استفاده از ادات حصر در سخن اول وی بر اهمیت این عامل داللت دارد؛ بهعالوه ،ازنظر او
گرچه مزاج در شکلگیری عادات نیز نقشی مؤثر دارد و به اهتمام انسان به افعالی خاص
منجر میشود ،این عامل ،تنها بهعنوان علت معدّه ،چنین نقشی را ایفا میکند .دلیل اثبات
این ادعا تأکید ابنسینا بر تهذیب خلق ازطریق اهتمامورزیدن به افعال حسنه است .درواقع،
امکان تغییر خلق ازطریق بهجایآوردن عبادات و وظایف شرعی و ریاضات ،بیانگر آن
است که مزاج را نمیتوان منشأ اصلی عادات و خلقیات درنظر گرفت؛ بلکه نفس انسانی
باوجود اینکه مزاجی دارد که منشأ سوءخلق است ،میتواند ازطریق تکرار افعال حسنه،
خلقیات خود را تغییر دهد (ابنسینا ،1370 ،ص .)19 .درواقع ،گرچه قوای حیوانی نفس
که ازنظر ابنسینا مادّی هستند ،تحت تأثیر مزاج قرار دارند ،قوۀ عاقله که بر این قوا تسلط
دارد ،مجرد از ماده است (ابنسینا ،1387 ،ص)192 .؛ از این روی ،این قوه در تدبیر و
تصرف خود بر قوای بدنی ،کامالً تحت تأثیر مزاج و بدن نیست؛ بلکه مزاج و طبیعت بدن
در تدبیرها و افعال قوۀ عاقله ،تنها نقش اعدادی دارد.
چنانکه گفتیم ،اوصاف و خلقیات ذمیمه از اعتدالنداشتن قوا و همچنین غلبۀ قوای
شهویه و غضبیه بر قوۀ عاقله نشئت میگیرند .حال ،از آنجا که روح بخاری ،حامل قوا در
سه مرتبۀ طبیعی ،حیوانی و نفسانی است ،آنچه در تبدیل مزاج بهمنظور تغییر خلق باید در
مرکز توجه قرار گیرد ،برقراری عدالت و بهتعبیری ،تعدیل مزاج روح است .ازدیدگاه
ابنسینا همچنانکه هریک از اعضای بدن ،مزاجی خاص دارد ،هر مرتبه از روح نیز دارای
مزاجی معیّن است .وی از سه عضو اصلی بدن ،یعنی کبد ،قلب و مغز بهعنوان اعضای
رئیسیۀ بدن یاد کرده که هریک از آنها محل سریان مرتبهای خاص از روح است؛ چنانکه
روح طبیعی در کبد ،روح حیوانی در قلب و روح نفسانی در مغز سریان دارد و هریک از
این مراتب ،آراسته به قوایی خاص هستند (ابنسینا ،1388 ،ص .)222-221 .حال از آنجا
که اوصاف ذمیمۀ اخالقی ،غالباً از نبودِ اعتدال در قوای روح حیوانی ناشی میشوند ،در
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بحث تعدیل مزاج روح بهمنظور تغییر خلقیات ،بیشتر بر حفظ اعتدال مزاج روح حیوانی
تأکید شده است.
بهگفتۀ ابنسینا روح حیوانی به عالم سفلی تعلق دارد که مرکّب از لطافت بخار اخالط
چهارگانه است و اختالف و اعتدال مزاج از تفاوت مقادیر گرمی ،سردی ،تری و خشکی
حاصل میشود .ازدیدگاه وی مقصود از صنعت طب ،حفظ اعتدال چهار طبع مذکور در
این روح است تا بتواند مرکب و آلت کمال روح انسانی قرار گیرد (ابنسینا ،1364 ،ص.
 .)126ازنظر ابنسینا قوای نفس ،تابع مزاج بدن هستند؛ بنابراین ،چنانچه مزاج بدن ،یعنی
مزاج اعضایی که روح در آنها سریان دارد ،در غایت استوا باشد ،مزاج روح جاری در
اعضای بدن نیز در کمال اعتدال قرار میگیرد و روح ،نقش واسطهگری خود را بهصورتی
معتدل ایفا میکند؛ اما اگر مزاج اعضای حامل روح از حالت استوا خارج شود ،مزاج روح
نیز از حالت اعتدال بیرون خواهد آمد و خلقیات و افعالی غیرمعتدل ظهور خواهند کرد
(ابنسینا1953 ،م ،ج ،2 .ص .)94 .بهعقیدۀ ابنسینا مقصود از اعتدال مزاج ،این است که
اعضای گرم مانند قلب ،اعضای سرد مانند مغز ،اعضای مرطوب مانند کبد و اعضای خشک
مانند استخوانها با یکدیگر تعامل داشته باشند و درپی رسیدن به تعادل و برابری ،به اعتدال
حقیقی نزدیک شوند؛ اما اگر اعتدال مزاج بهاعتبار خود عضو درنظر گرفته شود ،هرگز
چنین اعتدالی برقرار نمیشود؛ مگر تنها درخصوص یک عضو که پوست بدن است؛
بنابراین ،اعتدال مزاج هر عضو در ارتباط با دیگر اعضا سنجیده میشود؛ چنانکه اعتدال
مزاج استخوان در این است که از خشکى بیشترى برخوردار باشد ،مغز باید رطوبت
بیشترى داشته باشد ،در قلب ،گرمى باید بیشتر باشد ،عصب باید سردى بیشترى داشته
باشد و درمجموع ،سالمتى اعضاى بدن به حفظ چنین اعتدالی وابسته است (ابنسینا،
 ،1386ص.)306-303 .
ابنسینا در بحث تعدیل مزاج اعضای رئیسیۀ بدن ،بیشتر بر تعدیل مزاج قلب متمرکز
شده؛ زیرا ازدیدگاه حکما قلب ،مبدأ فاعلی همۀ قوا و منشأ نیروی حیاتی بدن است
(ابنسینا ،1386 ،ص)371 .؛ ولی باید در تغییر خلق ،به تعدیل مزاج کبد و مغز نیز توجه
کرد .درواقع ،گرچه اوصاف ذمیمۀ اخالقی غالباً از سوءمزاج روح حیوانی و قوای شهوانیه
و غضبیه صادر میشوند ،نبودِ اعتدال در مزاج قوا و روح طبیعی نیز میتواند به بروز برخی
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صفات رذیله همچون حرص بر خوردوخوراک بینجامد (ابنسینا1404 ،ق ،ص195 .؛
ابنسینا2005 ،م ،ص)26 .؛ همچنین توجه به حفظ اعتدال مزاج مغز از این جهت است که
شیخالرئیس فساد مزاج هریک از اعضا را در بیشتر موارد ،ناشی از فساد مزاج مغز دانسته
که محل سریان روح نفسانی است .ازدیدگاه وی بروز اختالل در مزاج دیگر اعضا غالباً بر
بروز آفتی در مزاج مغز داللت دارد؛ اما بعید نیست که گاه نیز فساد دیگر اعضا و بهویژه
قلب ،به بروز اختاللهایی در مزاج مغز و روح نفسانی بینجامد (ابنسینا2005 ،م ،ج،2 .
ص .)205 .ابنسینا مزاج سرد را ضد روح دانسته و مزاج سوداوی را بستهترین مزاج برای
نفوذ روح و عامل مهم زمینهساز سوءخلق بهشمار آورده است؛ از این روی ،باید از غلبۀ
سردی بر مزاج روح و بهویژه بر مزاج قلب ،مجدّانه پیشگیری کرد (ابنسینا2005 ،م ،ج.
 ،2ص .)293 .وی عالئمی را برای تشخیصدادن اختالل در مزاج قلب بیان کرده است؛
بدین شرح که سرعت نبض ،تنفس عمیق و سریع و مکرر ،خشم طبیعی که ازروی عادت
نباشد و توهمات متمایل به شادی و امید خوب ،نشاندهندۀ قدرت قلب و اعتدال آن
هستند و نقاط مقابل این موارد ،سردی و خشکی قلب را نشان میدهند (ابنسینا،1388 ،
ص.)217 .
 .6راهکارهای تعدیل مزاج

ابنسینا تعدیل مزاج را از دو طریق ،امکانپذیر میداند:
الف) استفاده از ادویه و اغذیۀ مصلحِ مزاج:
در شرح این راهکار ،ابنسینا اذعان داشته است ترکیب دوایی جهت درمان سوءمزاج
باید ناقصتر یا بیشتر از درجۀ آن مزاج خاص باشد؛ بهگونهای که اگر کیفیتی در مزاج،
بیشازحد متعادل است ،با استفاده از دوایی که این کیفیت را تضعیف میکند ،معتدل شود
یا اگر کیفیتی در مزاج ،ضعیفتر از حد متعادل است ،با استفاده از آنچه این کیفیت را
تقویت میکند ،درمان شود (ابنرشد اندلسی ،بیتا)225 ،؛ بنابراین ،بهمنظور تعدیل مزاج
سرد باید از ادویۀ گرم درحد اعتدال استفاده کرد؛ بهگونهای که حرارت بیشازحد و
تحریک شدید قلب صورت نگیرد؛ اما برای تعدیل مزاج گرم نباید تنها به استفاده از ادویۀ
سرد محدود شد؛ زیرا ذاتی که قلب برای آن ایجاد شده (یعنی همان روح ریختهشده در
آن) ،یک جوهر گرم است و حرارت غریزی با حرارت مضر برای بدن تفاوت دارد؛ از این
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روی ،در تعدیل حرارت باید ادویۀ دارای مزاج سرد را با ادویۀ گرمی که حرارت غریزی را
حفظ و تقویت میکنند ،مخلوط کرد و اگر تنها از ادویۀ دارای طبع سرد استفاده شود،
ممکن است به اصل ،یعنی روح آسیب برسد؛ همچنین در درمان سوءمزاج خشک ،استفاده
از ادویه و اغذیهای با طبع مرطوب ،استحمام زیاد و خواب بعداز غذا توصیه میشود و در
درمان سوءمزاج مرطوب ،استفاده از ادویهای با طبع خشک و نیز استحمام مکرر ،مؤثر
است؛ بدین ترتیب ،در درمان هر مزاج باید از آنچه مزاجی متضاد دارد ،درحد اعتدال
استفاده کرد و از آنجا که سوءخلق غالباً از غلبۀ مزاج سرد و بهویژه سودا نشئت میگیرد،
تعدیل این مزاج بهواسطۀ استفاده از اغذیه و ادویه و همچنین رایحههایی با طبع گرم درحد
اعتدال ،نقشی مهم در تغییر خلق دارد (ابنسینا2005 ،م ،ج ،3 .ص.)54 .
ب) راهکار مبتنیبر قدرت و نفوذ نفس بر بدن ازطریق قوۀ خیال:
بهگفتۀ ابنسینا ازجمله شئون نفس در ارتباط با بدن ،تعدیل مزاجی است که بدون کنش
و انفعالهای جسمانی رخ میدهد؛ بهگونهای که مثالً گرمایی در مزاج ایجاد میشود که
ناشی از عامل حارّ نیست یا سردیای بهمنظور تعدیل مزاج بهوجود میآید که از عامل
طبیعی بارد نشئت نمیگیرد؛ بلکه وقتی نفس به تخیل مزاجی معتدل بپردازد ،بهجهت تدبیر
و شدت نفوذ نفس در بدن ،دیری نمیگذرد که بدن ،آن مزاج معتدل را میپذیرد .وی در
توضیح کیفیت عملکرد نفس در تعدیل مزاج ،ماهیت نفس را تبیین کرده است .ازدیدگاه
ابنسینا جوهر نفس ازسنخ جوهر برخی مبادی اولیه است که به هریک از مواد ،صور
مقومهای خاص را میپوشانند و اعطای هر صورت خاص به ماده ،درگرو استعداد آن ماده
است؛ از این روی ،تخیل مزاج معتدل و تأکید بر این صورت خیالی ،بدن را برای پذیرش
چنین مزاجی ازسوی نفس آماده میکند؛ بدین ترتیب میتوان گفت برای نفس که در
ارتباط با عقل و مبادی اولیه ،به تدبیر بدن میپردازد ،این امکان وجود دارد که بدون نیاز به
برقراری تماس و صورتدادن فعلوانفعالهای بدنی ناشی از عکسالعمل اضداد ،کیفیتها
را پوشش دهد و درواقع ،صورت خیالی موجود در نفس ،مبدأ برای مزاجی است که در
عنصر بدنی حادث میشود؛ مثالً صورتی خیالی از بهبودیافتن بیمار که در نفس طبیب
حاضر است ،مبدأ بهبودیافتن بیمار محسوب میشود؛ اما طبیب از وسایلی نیز برای
بهبودیافتن بیمار استفاده میکند و صِرف صورت موجود در نفس وی نمیتواند مبدأ

 130دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،65بهار و تابستان 1400

بهبودیافتن بیمار باشد .از طرف دیگر ،چنانچه فرد بیماری تصور کند سالمتی خود را
بهدست آورده است یا شخص سالمی دچار توهم بیماری شده باشد ،چنانچه بر این
صورت در نفس و قوۀ خیال فرد تأکید شود ،بدن از صورت خیالی موجود در نفس ،منفعل
میشود و بدین ترتیب ،شخص سالم بیمار میشود یا شخص بیمار بهبود مییابد .ازدیدگاه
ابنسینا تأثیر چنین تخیلی ازسوی شخص بیمار ،بسیار بیشتر از کاری است که طبیب با
استفاده از آالت و وسایط انجام میدهد؛ بنابراین ،وقتی وجود صور در نفس مستحکم شود
و نفس به وجوب تحقق عینی این صور اعتقاد داشته باشد ،بسیار محتمل است که ماده از
قبول این صور انفعال یابد و بدین ترتیب ،نفس ،منشأ تحققیافتن این صور در عالم خارج
شود (ابنسینا1404 ،ق ،ج ،2 .ص)176 .؛ بر این اساس میتوان گفت نفس قادر است
ازطریق قوۀ خیال و تخیل مزاج معتدل ،به تعدیل مزاج معتدل درجهت تغییر خلق بپردازد
و البته این راهکار نسبتبه راهکار اول ،یعنی استفاده از اغذیه و ادویۀ مصلحِ مزاج،
بهمراتب مؤثرتر است.
نتیجهگیری

چنانکه گفتیم ،ابنسینا ازجمله حکمایی است که تغییر خلق در وجود انسان را ممکن
دانسته و بهسبب اهمیت این مبحث در سعادت نهایی انسان ،در آثار متعددی بر آن تأکید
کرده است .ازدیدگاه وی نفس انسانی سه مرتبۀ طبیعی ،حیوانی و ناطقه دارد و در هر
مرتبهای بهواسطۀ قوایی خاص در بدن تدبیر و تصرف میکند .ازنظر وی ،هریک از قوای
نفس ،دارای دو طرف افراط و تفریط است و درصورت خروج آن از حالت اعتدال و
گرایش به یکی از این دو جانب ،برخی خلقیات ناپسند پدید میآیند .او معتقد است اغلب
خلقیات ناشایست در اعتدالنداشتن قوای محرکۀ حیوانی ،یعنی قوای شهویه و غضبیه
ریشه دارند و بنابراین ،تعدیل این دو قوه بهواسطۀ قوۀ عاقله ،در تغییر خلق ،بسیار مؤثر
است .دیگر نکتۀ مهم در این بحث ،توجه به ماهیت روح بخاری است .ازدیدگاه ابنسینا
روح بخاری بهعنوان جسم لطیف ،واسطهای برای ارتباط نفس و بدن است و بهتناسب
مراتب نفس ،حامل قوای مختلف نفس در سه سطح طبیعی ،حیوانی و نفسانی محسوب
میشود؛ از این روی ،مقصود از تعدیل قوا تعدیل روح حامل آن قواست.
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ابنسینا دو راهکار اصلی را بهمنظور تعدیل روح و تغییر خلق بهدست داده است.
نخستین راهکار پیشنهادی ازسوی او مبتنیبر اهتمام به افعال حسنه ،ریاضات و عبادات
شرعی است که ازدیدگاه وی ،راهی آسانتر برای تغییردادن خلق محسوب میشود؛ اما اگر
شخصی نتوانست افعال حسنه را بهحدی تکرار کند که برایش بهصورت عادت درآید ،باید
به راهکار دوم روی آورد که ازطریق تعدیل مزاج تحقق مییابد و ازنظر وی دشوارتر است.
ابنسینا مزاج را کیفیتی حاصل از ترکیب کیفیات عناصر چهارگانه (سردی ،گرمی ،خشکی
و تری) تعریف کرده است که در هریک از اعضا و همچنین در هرکدام از مراتب روح ،با
کیفیتی متناسب با آن عضو و مرتبه حضور دارد .وی هریک از مراتب روح را ساری و
جاری در عضوی خاص دانسته و از این اعضا با عنوان اعضای رئیسیه یاد کرده است؛
چنانکه روح طبیعی را در کبد ،روح حیوانی را در قلب و روح نفسانی را نافذ در مغز
دانسته است .حال ،از آنجا که بیشتر رذایل اخالقی به قوای حیوانی بازمیگردند ،تعدیل
مزاج قلب بهعنوان کانون روح حیوانی بهمنظور تغییر خلق باید در مرکز توجه قرار گیرد.
ابنسینا برای تعدیل مزاج نیز دو راهکار بهدست داده است :یکی استفاده از ادویۀ مصلحِ
مزاج و دیگری تخیل مزاج معتدل .درخصوص راهکار اول ،وی مقصود از تعدیل مزاج هر
عضو را برقراری کیفیتی متناسب با آن عضو در ارتباط با دیگر اعضا دانسته است و از این
روی ،اگر چنین کیفیتی از عضوی ساقط شود ،باید بهواسطۀ ادویه و اغذیهای که آن کیفیت
را تقویت میکنند ،مزاج را تعدیل کرد .راهکار دوم نیز مبتنیبر حصول استعداد پذیرش
مزاج معتدل در اعضای بدن و بهویژه قلب بهواسطۀ شدت نفوذ نفس در بدن و تخیل آن
مزاج معتدل است که ابنسینا آن را بسیار مؤثرتر از راهکار اول میداند.
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