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Abstract 
In human life, many factors are directly or indirectly involved in the 

formation of her individual identity, which, in general, distinguishes her 

from others. Avicenna's system of thought, some identifying factors, such as 

physiological characteristics, are directly related to the body, and others, 

such as moods and temperaments, are directly related to the soul; However, 

due to the close and two-way relationship between the soul and the body, 

these factors are always influenced by each other's moods and characteristics 

and together play a role in the formation of one's identity. The purpose of 

this article is to use the descriptive-analytical method of Avicenna's view on 

how non-acquired factors affect the formation of human individual identity 

in five important stages of life, namely “embryonic period”, “birth time to 

two years”, “two to five  Age”, “Six years to the beginning of adolescence” 

and “Adolescence and youth”. Among these factors, some, such as “raw 

material of the body”, “gender” and “family environment”, can be 

influenced by other human interventions; But others, such as the 

“environment” and “different seasons”, are completely natural factors in 

which man is not involved. These factors, which have long-term or short-

term effects on the physiological, moral and behavioral aspects of man, are 

the total builder of his individuality.  
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فردی  هویّت گیریشکل  در اکتسابی غیرنقش عوامل 

 1سینا  از دیدگاه ابن
پور آیسودا هاشم  

دانشگاه اصفهان  دانشجوی دکتری فلسفه و کالم  

 2پور رحیم فروغ
اصفهان دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه    

 ( 260تا  239)از ص 

 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 24/12/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده

 که   دمستقیم دار  او دخالت مستقیم يا غیر  فردی  هويّتگیری  در حیات انسان عوامل بسیاری در شکل

مانند   سازهويّت عوامل برخی از    ابن سیناد. در نظام فکری  شومیاز ديگران   موجب تمايز فرد ،مجموعدر 

مستقیماً با نفس در  ،  مانند روحیات و خلقیات  مستقیماً با بدن و برخی ديگر  ،های فیزيولوژيکیويژگی

برقرار است، اين عوامل نیز  ای که میان نفس و بدن  دوسويه  تنگاتنگ و  ۀاما با توجه به رابط  ؛نداارتباط 

ويژگی و  حاالت  از  شکلهمواره  در  هم  کنار  در  و  متأثرند  يکديگر  ايفا  های  نقش  فرد  هويّت  گیری 

توصیفی  کهاست    ايننوشتار حاضر  هدف  .  کنندمی روش  ديدگاه    -با  چگونگی    بارۀدر  سیناابنتحلیلی 

»دوران  يعنی    ،را در پنج مقطع مهم حیات  انسان  فردی  هويّت  گیریشکل بر    اکتسابی  غیرعوامل    تأثیر

دو تا  تولد  »زمان  پنججنینی«،  تا  »دو  »شش سالگی«،  »دوران  سالگی«،  و  نوجوانی«  ابتدای  تا  سالگی 

محیط »  و  بدن«، »جنسیت«  ۀماده اولی »برخی مانند    ،اين عوامل   از میان  .کندکاوی  او  نوجوانی و جوانی«

مانندبرخی  لی  و ؛  دنباشديگر    هایانسان دخالت  از    متأثر  دن توانمی  ،«خانواده و    »محیط  ديگر  زيست« 

  انسان است.  ۀخارج از حیط هااساس تغییر در آنکه  هستند طبیعی کامالًعوامل  ،فصول مختلف سال«»

  ، رفتاری انسان دارند  قی وهای فیزيولوژيکی، اخالی در جنبهمدتکوتاه تأثیرات بلندمدت يا  که  اين عوامل  

 .او هستندفرديّت    ۀزندسا  در مجموع
 

 عوامل طبیعی.  ،عوامل انسانی  ،اکتسابی  غیرعوامل    ،فردی  هويّت  ،ابن سینا   :یکلید یهاواژه
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 مقدمه  .1

ومفهوم گسترده  «هويّت» دارد  ابعاد    ای  گوناگون  علوم  بررسی می در  آن  ؛  شودمختلف 

جامعه  هويّت»  ، مثال  برای در  »اجتماعی«  و    هويّتشناسی،  سیاسی  علوم  در  ملی« 

و    هويّت» فلسفه  در  میمورد    شناسیروانفردی«  قرار  در  بحث  از    شناسیروانگیرد. 

مجموعه  »ها چنین است:  وجه مشترک آنکه    ارائه شده تعاريف متعددی  فردی    هويّت

منحصربهويژگی روحیات  و  آنها  موجب  به  که  احفردی  فرد  تمايز شخصیت،  ها،  ساس 

می شخصیت  استقالل  احساس  و  شخصیت  تداوم  مقدمه؛  1379سیاسی،  )  «کنداحساس   :

طور عام و در آثار ابن سینا  اسالمی به  ۀ در فلسف .  (222:  1381محمدی،  گل  ؛14:  1388شاملو،  

با  است  نشدهاستفاده    عیناًفردی    تهويّ  اصطالحخاص،    طوربه اما  و  ،  مفهوم  به  توجه 

نظر، مورد  »شخصتوان  می  معنای  را  تعبیر  سینادانست.    آن معادل  بودن«  معتقد    ابن 

  ، به تعبیر ديگر  ؛ شودغیر میفرد با  مانع اشتراک    عبارت است از آنچه  بودنشخص  است

شخص که    يی هاويژگیواجد    هر  آناست  م مجموع  را  او  ديگران  نحصربهها  از  و  فرد 

ما  »کند:  می متمايز   الشخص  الشرکيل معنی  أن  جي  [... ]  ه يف   ةصح وقوع  للشخص  يوز  کون 
 (. 564:  2004)جهامی،  «  ه من جهات تکون کّلها مشّخصه لهالواحد صفات و احوال تکتنف 

مقال شکل  ۀدر  در  حیات  بدو  از  که  اکتسابی  غیر  عوامل  فرد    هويّتگیری  حاضر 

گیرد که  صورت می   ابن سینا اين کاوش در آثار    د.نشومیبررسی    ،کنندمی   ی آفريننقش

شايسته از  گزينيکی  زيراهترين  است؛  پژوهشی  چنین  برای  که به  ۀ استفاد  ها  از    جايی 

حوز  هایداده طب  ۀدو  و  عمیق  فلسفه  درک  مسايل برای  باعث    است،  کرده  هاآن  تر 

  از ستحکام و اعتبار متفاوتی  فسانی انسان، ابعد جسمانی و نهايش دربارۀ  ديدگاهشود  می

ابن  آثار    در مجموعِآور شويم که  بايد ياد  . داشته باشد  خود  طراز ديدگاه ساير متفکران هم

شود و اين  مشاهده نمی  ( امروز  شناسیروان به معنای رايج در  )  فردی  هويّت، تعريفی از  سینا

که است  دلیل  فلسف   بدان  به    ۀ در  مربوط  مباحث  بهاسالمی  انسان  از  روان  يکی  عنوان 

ابن  تبع، منظر و تعابیر  شود و بهالنفس« مطرح میهای فلسفه و ذيل مبحث »علمبخش

. شناسانه يکسان نخواهد بودتعابیر روان  با منظر و   ،مشاء است  ۀ که مبتنی بر فلسف   سینا 

کند که با  می فردی، اين امکان را فراهم  هويّت  ۀعوامل سازند بارۀ ديدگاه او در  ،الوصفمع

قابل مقايسه    که   کرد   استخراج  فردی   هويّت  از   مند نظام  و   دقیق   تعريفی   بتوان  ، آن  به   اتکاء 

 است و ما اين تعريف را در پايان مقاله ارائه خواهیم کرد.  شناسی روانبا تعاريف رايج 



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

انجام شده است  فردی    هويّت  ۀفارسی در زمین  هايی به زبانپژوهش  ،در سالیان اخیر
و ماحوزی،    1390زاده  طالب  ؛ 1399محمدی؛ حسینی،  ؛  1399و ديگران،  احمدی  ؛  1374کیان،  لم  ←)

است  های داخلی، تحقیقات نیز به زبان انگلیسی انجام گرفته  . به موازات پژوهش(1390

(←  Black, 1993 & Sorabji, 2006)صورت  ه بهيادشدهای  در برخی از پژوهش  ينکه. با ا

  مطالعه در اين زمینه، رغم اهمیت  علیاما    بررسی شده،  ن سینابا  ۀانديش  ضمنی و جزئی 

 .انجام نشده است های او تحقیق مستقلی در آثار و انديشهتاکنون 
 

 ابن سینا ساختار وجودی انسان نزد  .2

، الزم است  ابن سینا  ۀانسان در انديش  هويّت  ۀبرای شناسايی و تبیین بهتر عوامل سازند

در کتب    نیزاو در آثار فلسفی و  ی انسان بررسی کنیم.  ر وجودساختا  بارۀ ديدگاه او را در

عنوان موجودی مرکب از »نفس« و »بدن«  طبی خود با دقت نظر به حقیقت انسان به

نحو و  را شرح داده است  ۀپرداخته  بدن  و  نفس  تأثیر متقابل میان  و  اين  ؛ ارتباط    ، رواز 

و »ارتباط متقابل نفس و بدن«  بررسی ساختار وجودی انسان با سه امر »نفس«، »بدن«  

 . کنیمها را تعريف و تبیین میدر اينجا، آن بنا به ضرورت، که  در هم تنیده است
 

 تعریف نفس و بدن .  2-1

، ابن سینا)کند  ابزار فعل استفاده می   عنوانبهبدن مجموع اعضايی است که نفس از آن   

سودا، صفرا، بلغم و  ۀ  اخالط أربعای از  تر، بدن مجموعهو در تعريف مفصل  (340الف: 1400

با اعضايی اين اعضا، وظیفهمانند دست و پا آراسته شده و هر  خون است که  از  ای  يک 

ديگر اعضای بدن  انجام آن عاجز است. سه عضو قلب، کبد و مغز از   دارد که عضو ديگر از 

ی با  نفس حیوان  ؛ند که نفس نباتی با نیروی جذب، دفع و هضم در کبدترانسان شريف

و نفس ناطقه با نیروی تفکر، تذکر،    ؛شهوت، غضب، حس، خیال و وهم در قلب  نیروی

  النفس فی  ۀرسالابن سینا در  (.  3:  1352ابن سینا،  )تمیز و حفظ در مغز قرار گرفته است  

»بدن«می زنده  گويد  موجودات  تمايزشنام جسم  عامل  که  است  اجسام،  ای  ديگر  از  ان 

شود  است که افعال و آثار حیاتی از آن ناشی می  ئیان مبدست و نفس هم ها»نفسِ« آن

ل جسمِ طبیعیِ آلیِ  تر عبارت است از کمال اونفس در تعريف کامل  .(167-166ب:  1400)

از   ارادی و ادراک کلیات  تولید مثل، حس، حرکت  بالقوه که تغذيه، رشد،  دارای حیات 

از    آنبارت اخیر، تعريف  ف نفس در عالبته تعري ؛(22ب: 1379ابن سینا، )گردد  آن صادر می

از حیث ذات و جوهر نفس بما هی؛ زيرا   نه  به بدن است،  از حیث اضافه  حیث فعل و 

 (.13:  1375ابن سینا،  )اين جهت قابل تعريف نیست  نفس از



 243/ 1400بهار و تابستان  ،1 شمارۀ ،49 سال فلسفه،

استچنان روشن  هر  ،که  تعريف  و در  بوده  دخیل  نیز  ديگری  نفس،  و  بدن  از  يک 

شناسیِ  دهد که در مبانی انسانشده است و اين نشان میها ارائه نتعريف مستقلی از آن

 هويّت  دربارۀ کاوش  ،  رواز اين  ؛ ای دارند، هر دو بعد وجود انسان جايگاه برجستهابن سینا

 خورد.موجودی مرکب از نفس و بدن نیز با هر دو بعد وجود او گره می عنوانبهانسان 
 

 ارتباط متقابل نفس و بدن.  2-2

  ، يک از نفس و بدن، علیت وجودی نسبت به ديگری ندارند ارتباط هیچ  ینا ابن س از نظر   

(. 203-202:  1975)  برقرار استها  نآمیان  تعلقی    ۀ ند و رابطابلکه هر دو معلول عقل فعال

می ايجاد  حقیقی  مرکبی  بدن،  و  نفس  ترکیب  ترکیباز  اين  در  و  ناطقه    ،شود  نفس 

نفس و بدن نه  خارجی، با آن متحد است و  صورت تمامیت بدن است و به اعتبار وجود  

امر   بلکه دو  به وجود واحدند  دو شیء متباين،  به موجب  (.  316:  1375ابن سینا،  )موجود 

يعنی افعال و حاالت نفس بر بدن اثر    ؛اين ارتباط وثیق، نفس و بدن ارتباط متقابل دارند

التی    ة فإّن العالقذار است: »گونه که افعال و احوال بدن نیز در نفس تأثیرگهمان  ؛ گذاردمی
بنيب توجب  البدن  و  النفس  انفعالً نهما  ي  و  سینا،  )«  فعالً  نفس  (.  109:  1363ابن  از  بدن  انفعال 

نفس حاصل شودبدين قوا منتقل می  ،گونه است که هرگاه حالتی در  به  آن  و  اثر  شود 

و بدين    ؛ دکه محل قوای ظاهری و باطنی نفس هستنرسد  میبه اعضای بدن    ، پس از آن

د،  کن ان در عظمت خداوند تفکر  اگر انس  ،مثال  رایب  ؛شودصورت بدن از نفس متأثر می 

باطنی حاصل می قوای  در  بدن می خوف  پوست  و  برمیشود  بدن  موهای  يا  خیزد  لرزد 

و  (  463)همان:  کند  يا ترس زياد از چیزی، هضم غذا را مختل می   (306ب:  1379ابن سینا،  )

بسیاريا   بیایهمسئلدر    تفکر  موجب  می،  سینا،  )شود  خوابی  باب    .(3/104  :1389ابن  در 

نیزا بدن  از  نفس  گفت می  ، نفعال  بی  توان  عارضمثالً  موجب  زياد  تفکر  يا  شدن  خوابی 

گويی  دچار هذيان و پريشان شود انسان  باعث می  شود و خشکی مغزخشکی بر مغز می

مغز وارد  خشکی، آسیبی به قسمت عقب  بر اثر سردی يا رطوبت يا  يا  (  114:  همان)  شود

 .(18:  همان)شود ذهنی و فراموشی میکه موجب ناتوانی    آيدمی
   

 ابن سینا  ۀ فردی در اندیش هویّتاکتسابی مؤثر بر  عوامل غیر. 3

يابیم که وی چگونگی تفرّد انسان را از بدو حدوث بررسی  درمی  ،ابن سینابا تأمل در آثار  

او مؤثر دانسته و به شرح چگونگی اثرگذاری    هويّتا در ايجاد  کرده و عوامل بسیاری ر

  ، پردازيممی   ها که در اين مقاله بدان،  ها پرداخته است. برخی از اين عواملهريک از آن
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عنصر »اراده« و »تالش« در آن هیچ  دو  اکتسابی هستند؛ يعنی عواملی که    عواملی غیر

ندارند انتخاب نمی  ؛دخالتی  فردی  با چه جن مثالً هیچ  با چه بدنی،  سیتی و در  کند که 

انتخابِ  مانند  عواملی  آيد.  دنیا  به  زيستی  محیط  و  خانواده  در    چه  تغذيه  نوع  نام، 

اما خود فرد    ،خردسالی و انتخاب مدرسه نیز اگرچه برای والدين امری اکتسابی هستند

آن تعیین  بردر  و  ندارد  نقشی  میها  محسوب  اکتسابی  غیر  او  ل  عواماين    شود. ای 

 بزرگ جای داد:  ۀتوان در دو دستغیراکتسابی را می

يا   .1 ايجاد  در  انسان  که  عواملی  طبیعی:  نداردآن  تغییرعوامل  دخالتی  جمله    ؛ها  از 

 ؛ فصول مختلف سال«» »محیط زيست« و 

آن .2 تغییر  يا  ايجاد  در  انسان  که  عواملی  انسانی:  را  عوامل  عوامل  اين  دارد.  نقش  ها 

 تقسیم کرد:توان به دو دسته می

مر  (الف موجب عوامل  که  عواملی  يعنی  بدن؛  با  ويژگی  تبط  فیزيولوژيکی  بروز  های 

 بدنی«، »جنسیت«، »شیر مادر يا دايه«. ۀاولی ۀماد» مانند؛ شوندمی

گیری اخالق، حاالت و صفات  عوامل مرتبط با نفس؛ يعنی عواملی که موجب شکل   ( ب 

 ی« و »محیط مدرسه«. ، »محیط خانوادگ مانند »نام فرد«؛ شوندروحی و روانی می

پیوندی بسیار عمیق وجود دارد ناز آ ارتباط میان    عتاً طبی  ،جا که میان نفس و بدن 

  عنوان بهتا آنجا که  ؛های ناشی از عوامل نفسانی و بدنی نیز تابع همین رابطه استويژگی

ا  ابن سینا نمونه،   نامتناسب  و صورتش  ابعاد سر  که  فردی  از  است  مزاج  معتقد  يا  ست 

: 1389)باشد    معتدل  فردی  اخالقی،  لحاظبه  که  داشت  انتظار  نبايد  ،است  نامتعادل  او  بدنی

  « گرايی کل»  ۀنظري  به  توانمی  مضمون،  اين  با  هويّت  باب  در  شناسیروان  علم  در  (.279  و  1/31

(organismic)  سرشتی«  و«  (psychologist)  هر  گرايکل  ۀنظري  مطابق  کرد.  اشاره ی، 

  ؛ شودرگانیسم او منعکس میدر يک بخش از وجود انسان رخ دهد، در تمام ا ی که  چیز

هر فرد بايد به تمام وجود او اعم از ساختمان بدنی و فکری    هويّت  ۀبرای مطالع  ،رواز اين

روان از  شود.  توجه  نظريهاو  اين  پیرو  گلدشتاين می  ، شناسان  :  Kurt Guldstein)  توان 

برد.  (1878  -1966 نام  دربار  را  که    هويّت  ۀ وی  افرادی  رفتار  ديدهو  مغزی  اند،  آسیب 

نتیج  و  کرده  بسیاری  نام    ۀمطالعات  به  کتابی  در  را  خود  صدمات  مطالعات  بعدی  آثار 
بر اساس نظري  (193:  7913،  سیاسی)  به چاپ رسانده است  1مغزی جنگ  نیز    ۀ.  سرشتی 

  گیرد. ويلیام شلدن او شکل می   های ادراکی، انفعالی و بدنیِ انسان از مجموع جنبه  هويّت

(William Sheldon:  1977-  1898  )های پژوهشی مربوط شناس در فعالیتپرکارترين روان
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نظري تدوي  ۀبه  با  وی  است.  تیپسرشتی  »آزمون سنجش  ارتباط    ، 2بدنی«های  ن روش 

 د.کر تفصیل بیان میان رفتار با مختصات بدنی فرد را به

اند و  لحاظ میزان تأثیرگذاری با هم متفاوت، بههويّت  عوامل مؤثر برقابل ذکر است  

  رای بممکن است صفات و روحیات ثابت و پايدار يا متغیر و ناپايدار در فرد ايجاد کنند؛  

اولی  ۀ اولی  ۀماد  ، مثال ساختار  که  جهت  بدان  جنسیت،  و  بنا  فردی    هويّت  ۀبدن  را 

  ؛ گذارندفرد می  هويّتپايداری بر  کنند و همیشه همراه انسان هستند، تأثیرات نسبتاً  می

از آن جهت که تغییرپذير هستند، تأثیرات ناپايدار    ، اما عواملی مانند فصول مختلف سال

زوال غیرو  عوامل  دارند. مجموع  قابل    پذير  زير  نمودار  در  تقسیماتی،  لحاظ  با  اکتسابی 

   مالحظه است.

 

 عوامل غیراکتسابی مؤثر بر هویت فردی 
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 فردی   هویّتگیری  شکلبر    انسانی  عواملنقش  .  1-3
 

 وامل مؤثر در دوران جنینیش عنق. 3-1-1

ترين ادواری است که در  يکی از مهم  ،يعنی زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد،  جنینی  ۀورد

شاکل  هويّتگیری  شکل و  وجود  بنای  واقع  در  دارد.  نقش  زمان    ۀانسان  اين  در  فرد 

میپی »مادشود.  ريزی  مهم  عامل  نقش    ۀاولی  ۀدو  دوره  اين  در  »جنسیت«  و  بدن« 

 د.ن شودر اين قسمت بررسی و تحلیل میکنند که بسزايی ايفا می
 

 بدن   ۀاولی ۀماد  نقش. 1

اولیم نف مهمی که در تعیّبا نقش بسیاربدن    ۀاده  تمايز  اولین عامل    عنوانبهس دارد،  ن 

افراد شناخته   ماده،    .شودمیمیان  نیس  ۀجزء علت موجداين  بالعرض    ،تنفس  اما علت 

هنگامی  ؛ يعنی  شودمیمحسوب    (81  :الف  /1379)و شرط وجود آن  (  380  :1364ابن سینا،  )

بدن واقع شود،    که  نفس  برای  فعل  ابزار  بتواند  که  برسد  استعداد  از  از جانب  به حدی 

فعال افاضه    ی فسن  ،عقل  استعداد  آن  با  مادشودمیمتناسب  تکون  سیر  و    ۀ اولی  ۀ.  بدن 

جنین از طريق    ۀدهندتشکیل  ۀ اولیهای  بدين صورت است که سلول  ،به آن  فس ن  ۀ افاض

  ۀ ماد  ، بر روی هم  و  شودمیهای بدن مادر ترکیب  مواد و سلولپدر به مادر منتقل و با  

در ابتدا دارای صورت معدنی است و پس  اين ماده  دهند.  می   اصلی بدن جنین را تشکیل 

مستعد صورت حیوانی و نفس ناطقه    ،ترتیبن بهنفس نباتی و پس ازآاز تکامل، مستعد  

را می  شودمی کلیات  قابلیت درک  آن  اساس  بر  لحاظ  به (.  2/305  :1379)طوسی،  يابد  که 

شدن مزاج مستعد و آمادگی بدن  فراهمکشد و  اين روند حدود چهار ماه طول می   ،زمانی

اين افاضه، به    ؛کند  ن را افاضه و احداثمناسب با آ  که علت مفارق، نفسِ   شود میموجب  

نیست اتفاقی  ماد  ،صورت  استعداد  با  منحصراً  و  مخصوصاً  نفس  هر  جنین    ۀ بلکه  بدنی 

يک نفس    ۀخودش، باعث افاض  ۀ ماد  با مزاج خاص   هر بدنی   ، به عبارت ديگر؛  تناسب دارد 

چنین    شودمیخاص   تدبیر  با  متناسب  بدن  است   ایمادهکه  برای  و  نفوس،  ها  قبول 

  شود میتشکیل هر بدن موجب    ۀمسیر و نحو  .(318  :1375،  ابن سینا)تند  السويه نیس علی

های  بدن  های متفاوت و به تبعِ ها، بدنتفاوت مزاج  تبعِ  که مزاجی خاص به وجود آيد. به

  ترين اساسیو يکی از  اولین    ،بنابراين؛  (189  :همان)  متفاوت خواهند بود   ،نفوس  متفاوت، 

از    هایتمايز افراد  آن    ۀ اولی  ۀماد  ۀ ناحیمیان  خاص  مزاج  و  میبدن  ۀ  ماد  .گیردصورت 

االت آتی هر نفس، سهم  ها و احودر تعیین توانمندی  ، با مزاج خاصی که دارد  بدن   ۀاولی

دار واق بسزايی  در  اين  د.  و  است  نهفته  کنونی  بدن  همین  در  بعدی  استکمال  مبادی  ع 
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دارد که  خاصی  زمان  و  وقت  استعداد،  مزاج،  با  و    شودیمباعث    ،ماده  اوصاف  افعال، 

يابد  تمايز  ديگران  از  او  مزاج  ،مثال  رایب  ؛اعراض  اولیهبرخی  ترکیب  دلیل  به  شان،  ها 

و خوف  مستعد غضب ترس  ديگر مستعد  برخی  همچنین    . (55  :الف1400سینا،    ابن)ند  او 

آيند و به  صرفاً با اکتساب به دست نمی  ،مانند مراتب عرفانی و معنوی  ،برخی از کماالت

هم  جوه مستعد  و  مناسب  فطری  ماد  (.421  : ب1379)د  ندارنیاز  ر  که    ۀ اولی  ۀ مزاج  بدن 

  عواملی مانند   تأثیرتحت    نسان در طول حیات ا  ، ج اولی يا جبلی و سرشتی نام داردمزا

زيست  محیط  برخ  تغذيه،  میو  قرار  رفتارها  و  عادات  و ی  بدن    گیرد  بر  ثانوی  مزاجی 

می باعث  عارض  که  عواملاج  مز  شودمیگردد  اين  کند.  تغییر  حدی  تا  از    را   اولی  که 

اعم از   ، مزاج بدن انسان .کنیمبررسی می در ادامه  ،شوندمحسوب می اکتسابی غیرعوامل 

ثانوی، در يک دسته يا  تقسیم  اولی  نوع  به چهار  برخی    ۀيک زمینکه هر  شودمیبندی 

می فراهم  را  خاص  خلقیات  و  رف مزاج  تأثیرکند.  روحیات  بر  خها  و  حاالت  لقیات  تار، 

 مشخص شده است. 1در جدول  ،انسان
 

 ( 1/31: 1389ابن سینا، )  تأثیر مزاج بر هویت فردی -1جدول 

 فردی  هویّت  به دهیشکل ردآن  آثار هامزاج

 دموی )گرم و تر( 

(sanguine) 

 ۀنفس، روحیبهاعتماد  شجاعت، خويی،خوش مانند خلقیاتی مساعد  ۀ زمین مزاج  بودنِ دموی

  شود.می بودن حافظه  کم و پرحرف ،گذرانیخوش بودن،شاد گرايی،برون  زيرکی، امیدوار،

 بلغمی )سرد و تر( 

(phlegm) 

مزاجبلغمی خلقیاتی    ۀزمین  بودن  کیحالبی  مانندمساعد  بددلی،  تنبلی، بودنسل،   ،

 .شود میخیالی فهمی و بیکند  ،یتحرکبی

 صفرايی )گرم و خشک( 

(choleric) 

بودصفراو مزاجی  خلقیاتی    ن  مساعد  بودن  مانند  زمینه  لجوج کینهباهوش  و  ای 

 .شودمیداشتن  شورهدلبودن، عصبی بودن، خشمگین شدن و 

 سودايی)سرد و خشک( 

(sedimen ) 

مزاج بودن  خلقیاتی    سودايی  مساعد  کمزودرنجیبدبینی،    مانندزمینه  حرفی، ، 

 .شود می، نگرانی و افسردگی بودن و وسواسی  گیری، ناامیدی، بدگمانی، ترسوگوشه
 

 جنسیت  نقش. 2

  هويّتاست که در ساختار    اکتسابی  غیرترين عامل  فرد، مهم  اولیه، جنسیتِ  ۀمادس از  پ

يا مؤنث  ابن سیناگذارد.  می  تأثیراو   از عوارض  مذکر  را  انسان می  الزمبودن  و  نوع  داند 

مؤنث و مذکر صرفاً دو صنف از    نیيع  ت.اسحیوانی    ۀمرتب  ۀ که اين امر الزممعتقد است  

هايی صنفی در جسم، روحیات و  تفاوت  ،و بر اين اساس(  28  :1364ابن سینا،  )  اندنوعيک  

 ها بدين قرار است:اين تفاوت ؛ ورندآاخالق به وجود می

بعد جسمانی: - در  و  در    تفاوت  تری  و  ماده سردی  نر گرمی و خشکی  در  جنس  جنس 

تر  اختالف مزاج، جسم زنان از جسم مردان ضعیفهمین  ل  دلیبه  و  وجود دارد  بیشتری  
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بودن و مزاج مردان بیشتر  مزاج زنان بیشتر به سمت بلغمی  (.1/30  :1389ابن سینا،  )است  

يک از اين  هرکه در مبحث قبل اشاره کرديم،  ن چناو  بودن سوق دارد  به سمت صفراوی

 کند.راهم میبروز برخی اخالق و رفتارهای خاص را ف  ۀ ها، زمینمزاج

تمايزات میان زن و مرد را    ،در مبحث تدبیر منزل  ابن سینا  تفاوت در روحیات و اخالق:  -

مديريتپیش برای  سوی    فرضی  از  فاعلیت  اعمال  میو  تلقی  می مرد  و  حق  کند  گويد 

قل و خرد کاستی دارد و به هوس و غیظ و  زيرا زن در ع   ؛طالق بايد متعلق به مرد باشد

توان  می  ،مطابق اين بیان  .(12 :1985)زياد است    او  پذيریورزد و انفعالغضب مبادرت می

قدرت  گفت   اين  که  است  روشن  و  است  بیشتری  مديريت  قدرت  دارای  مذکر،  جنس 

داللت دارد. همچنین  او  پذيری  نا و انفعالدر رأی    اقتدار   ،گیری بر قدرت تصمیم   ،مديريت

که    او است  ۀ احساس و عاطف   شدتز  شی ا، نانیز  پذيری جنس زن کاستی خرد و انفعال

 شود.های عقالنی میها و انتخابموجب ضعف در تصمیم

های جسمانی، رفتاری و اخالقی او  جنسیت فرد در ايجاد برخی ويژگی  ،ترتیببدين

حیات فرد همراه اوست،  و در تمام    شود میکه عرض الزم محسوب    آنجامؤثر است و از  

 .گذارداو می  هويّتر مدت و ثابتی بتأثیرات بلند
 

 سالگی  نقش عوامل مؤثر از زمان تولد تا دو .  3-1-2
 

 گذاری نام . 1

از  ي در  مسلمان  نظران  صاحبکه    مسائلی کی  کودک  تربیت  مباحث  حکمت    ۀحوزدر 

انتخاب نام نیکو را اولین   ابن سینا است. شايستهنام انتخاب  ،اندداشته  تأکیدآن  بر عملی 

بر اين   با تأکید طوسی ۀخواجيعنی  ،شارح او و (13  :1985)   داندمیپدر   ۀحق فرزند بر ذم

نام ناشايستِ فرزند، موجب رنجش و    که   اشاره کرده و معتقد است   نیز  آن  تأثیربه    حق،

او در تمام عمر می  بر    ۀمسئلهم  امروزه    3(.223:  1360شود )ناخوشدلی  نام    هويّت تأثیر 

توجه    ، فرد حوزتمام  مورد  آن  تربیت  ۀ انديشمندان  اعتقاد  به  هر  معرّ  ، نام  ها است.  ف 

وسايل تلقین به نفس    و از  ستاو  هويّتشخص از زمان تولد تا مرگ و نمايانگر بخشی از  

می شمار  به  برایروداو  به    ،مثال  ؛  منتسب  نامشان  که  و    های انسانافرادی  خردمند 

نامی    هر  ،گريد  از سوی   عکس.برکنند و  نام است، همواره در خود احساس فخر میخوش 

فرد با    ،سبب آن  و بهکند  ای را با خود حمل می لفظی، بار معنايی ويژه  بر معنایعالوه  

مواجه  واکنش ديگران  سوی  از  مختلفی  قبیل    تأثیر و    شودمیهای  در    هاواکنشاين 

ارتقاء  يا  انکارناپذير است   کرامت  تضعیف  ناممی  ،به همین دلیل  ؛صاحب اسم  را    ها توان 
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-می ها را با خود حمل  تصورات، خاطرات و ويژگیای از  عهض کرد که مجموکلماتی فر

 (.114:  1378)صانعی،  4کنند 
 

 در دوران شیردهی  های مادر یا دایه ویژگی. 2

حساس  ۀورد از  نوزاد،  می شیرخوارگی  شمار  به  او  تکامل  و  رشد  دوران  زيرا  ترين  رود؛ 

 تأثیر، بر اخالقیات و سرشت کودک نیز  عالوه بر سالمتی، نیرومندی يا بیماری و ناتوانی

اعتمادبه ناامیدی و  نفس، احساس  مستقیم دارد. صفاتی مانند  رضايتمندی، شادی، غم، 

نگرانی و  می   تشويش  سرايت  نوزاد  به  شیر  طريق  برایکنداز  سطح    ، مثال  ؛  افزايش 

م  کورتیزول بدن  افزايش  در  نگرانیادر، موجب  و  بهو    تشويش  و  نوزاد  ج  ريتدعصبانیت 

او  ترسو  موجب ويلیام و مارتا )سیرز  شود میشدن  اعتقاد    (.45  :1391،  ،  يا    ابن سینابه  مادر 

دوران  اين  در  ويژگی  دايه،  دارای  ابتدا  بايد  همان  از  نوزاد  رفتار  و  تا حاالت  باشد  هايی 

 ها بدين قرار است:اين ويژگی ؛ نحو مطلوب شکل بگیردبه

نهايت جوانی و  باش   سال   35تا    25سن مادر يا دايه میان   - اين مرحله در  د؛ چون در 

 ؛(1/352  :1389،  ابن سینا)اعتدال مزاج است 

در  خوش  - زيرا  نشود؛  اندوه  و  خشم  دچار  زود  و  باشد  صورت اخالق  از    اين  مزاجش 

 ؛(353  :)همانکند و اين تباهی مزاج به نوزاد هم سرايت می  شود میاعتدال خارج 

بی - و  حاحمق  بر  زيرا  نباشد؛  نوزاد  خرد  نفسانی  دلیل  می  تأثیراالت  همین  به  گذارد. 

 (.14  :1985ابن سینا،  )فرمودند: ديوانه را دايگی نشايد  ص است که پیامبر اکرم

های او به نوزاد است و از  ويژگیشیر مادر يا دايه، بدان جهت که ناقل برخی صفات و 

مدتی  رات بلندتواند تأثییسازد، م همان ابتدای حیات، ساختار بدنی و نفسانی نوزاد را می

 . او داشته باشد هويّتبر 
 

 مالیم  هاینغمه الالیی و   تأثیر. 3

موسیقیال بهترين  از  میاليی  تولد  بدو  از  فرد  يک  که  است  آشنا  هايی  آن  با  و  شنود 

آرامی جنباند و در  . برای اعتدال مزاج و پرورش صحیح و سالم نوزاد، بايد او را بهشودمی

برا خواب  اين  زمان  خواند.  الاليی  ماليمت  با  برای  يش  را  نوزاد  روان  و  جسم  کار 

میفعالیت آماده  آينده،  در  روانی  و  جسمی  سینا،  )کند  های  امروزه    (.1/352  :1389ابن 

رسیده نتیجه  اين  به  صدای  محققان  شنیدن  مانند  مطلوب  شنیداری  تحريکات  که  اند 

اکسیژن میزان  بر  منالاليی  از طريق  نوزاد  تنفس،  ظمگیری  تعداد  بسزايی    تأثیرساختن 

کند. تحريک اين امواج موجب رشد روانی نوزاد،  تحريک میدارد و امواج دلتای مغز را  
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مانند    ، او  های پیچیده و عملکردهای باالتر مغزِمعمابرای حل    افزايش درک فضايی هوش

 (. 39-36  :1398،  شريفیپاشا) شودمیرياضی، موسیقی و شطرنج 
 

 سالگیعوامل مؤثر از دو تا پنج ش نق. 3-1-3

روان  از  بسیاری  اعتقاد  دوربه  کودک،  پنج  ۀشناسان  تا  دوران    ، سالگیدو  مؤثرترين  از 

کودک است؛ زيرا اگر کودک در اين دوران با عادات و رفتارهای نیکو    هويّتگیری  شکل

تثبیت   او  در  رفتارها  و  عادات  اين  پیدا کند،  (.  124  :1393،  مزلیش  و  )فبِر  5شوندمیانس 

پنج تا  دو  در  بهکودک  فرمانسالگی  بهبُراحتی  و  است  تحت  ردار  قرار    تأثیرآسانی 

برداری بازش دارد. در اين  ای قوی در او شکل نگرفته تا از فرمانگیرد؛ زيرا هنوز ارادهمی

  تأثیرگذار فرزند حائز اهمیت است؛ زيرا عوامل    هويّتدادن به  دوره نقش والدين در شکل

به    ابن سیناايشان است.    هایگیریها و ناشی از تصمیممربوط به اين دوره در اختیار آن

»ايجاد اخالق پسنديده« و    ۀ ن مسئله توجه ويژه داشته و نقش والدين را در دو مرتباي

زمانی است    ، ايجاد اخالق پسنديده  ۀکند. مرتب»بازدارندگی از اخالق ناپسند« تبیین می

گ از شیر  ا  ؛ رفته شودکه کودک  آندر  از  قبل  با خوی و منشين هنگام  های  که کودک 

آشنا و صورت آن پايدار  زشت  نفسش  در  با اخالق خوب و شود ها  را  او  بايد  والدينش   ،

پسنديده مواجه کنند و در تأديب و تربیتش بکوشند؛ زيرا اين مرحله بهترين زمان برای  

آننهادينه شاکلکردن  در  است    هويّت  ۀها  سینا )کودک  مرحله  (.14  :1985،  ابن  اين    ، در 

دارد،  نفرت  که  چیزی  هر  از  را  کودک  است  دا  بهتر  نگه  را  خواسته  و   رنددور  او  های 

اين دستور رعايت  نفسانی و جسمانی   ،برآورده سازند.  اش  نفسانی  منفعت   ؛دارد  منفعت 

می  خوی  نیکو  اخالق  و  رفتار  به  طفولیت  همان  از  کودک  که  است  در  اين  و  گیرد 

تثبیت   جسمانیشودمیوجودش  منفعت  و  .  معتدل  مزاجش  که  است  اين  نیز  اش 

گونه که  متقابل میان نفس و بدن، همان ۀ ماند؛ زيرا بر اساس اصل رابطسالم میجسمش 

عکس  رو ب  شود می، بدخويی نیز موجب تباهی مزاج  شودمیسوء مزاج موجب بدرفتاری  

سینا،  ) اين    (.1/364  :1389ابن  به  توجه  والدين  درمی  ،مطالببا  از  برخی  پندار  که  يابیم 

بر   بیدادن  مبنی  و  مطلق  اآزادی  در  کودک  به  است؛  قید  اشتباه  خود،  مسیر  نتخاب 

به  اگر  کهچرا به آزادی مطلق در وجود کودک  بعد  عادت  صورت ملکه درآيد، در دوران 

جاد  اي   ۀبا مرحل  زمانهمتواند تمايالت خود را تعديل و تنظیم کند. در واقع  سختی میبه

بازدارندگی از اخالق ناپسند نیز مورد توجه قرار    ۀاخالق پسنديده در کودک، بايد مرحل

های الزم بايد از »ترغیب«، »تشويق«  معتقد است در زمان  ابن سینا  ، بدين منظور  ؛گیرد
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سرزنش«   و  »مذمت  يا و  کرد   »تهديد«   و  و    استفاده  ترک  را  ناپسند  اخالق  کودک  تا 

نیک  برگزيند    اخالق  که    (.13:  1985)را  باشند  داشته  ياد  به  بايد  والدين  همچنین 

  ، رواز اين  ؛ سه اصل مهم برای حفظ تندرستی کودک است  ، »ورزش«، »غذا« و »خواب«

و اين کار را    دارندواهای معتدل  ورزش  دادنکودکان را به انجام  ،خردسالی  ۀبايد در دور

  ابن سینا شروع کنند. قابل ذکر است اين ديدگاه  او ی هابازیابتدا از طريق بازی با اسباب

نش روان  و  تن  پیوند مستقیم  به  او  آگاهی  بازیت می ئاز  و  ورزش  کودکانه،  گیرد.  های 

شادابی و  سرزندگی  چاالکی،  ايجاد  بر  اعتماد  ، عالوه  افزايش  دالوری  بهموجب  و  نفس 

 (.1/364  :1389ابن سینا،  )خواهد بود    آفريننقشش  هويّت  د و در ساختارشویز میکودک ن

مزاج    ۀتغذي با  رطوبت  زيرا  دارند؛  زيادی  رطوبت  که  باشد  غذاهايی  از  بايد  نیز  کودک 

بهبود  . تعشودمیخردساالن سازگار است و موجب تعديل مزاج   بر  نیز عالوه  ديل مزاج 

کودک در افعال و رفتار خود    ،روگردد و از ايننفس و قوای آن می   تعادل موجب  ،  رشد

تعادل مین اگر خواب در حد    تأثیربارۀ  در  (. 365  :)همانيابد  یز  که  گفت  بايد  نیز  خواب 

به دو  و روانی هر  نیروی طبیعی  اعمال  باشد،  انجام میاعتدال  گیرد و کودک در  خوبی 

آرامش می  احساس  بیشتر  خود  و  بهتر  و عملکرد مغزش  اين    (. 397  :)همان  شودمیکند 

مهم اصل  تغذ  ،سه  ورزش،  خوابيعنی  و  حیات  ،يه  مختلف  ادوار  تأثیرات    در  فرد 

سپری از  پس  فرد  است.  مؤثر  فرد  مزاج  تعديل  در  و  دارد  دوران  چشمگیری  کردن 

ب آن  تدبیر  که  است  ۀعهد  رخردسالی  فکری    ،والدين  بلوغ  از  درجاتی  به  رسیدن  با  و 

يق برخی  ريزی صحیح، جسم و روان خود را سالمت سازد و از اين طرتواند با برنامهمی

  به عبارت خود به وجود آورد؛    فردی   هويّتقی و رفتاری را در  های جسمانی، اخال ويژگی

 د. کنرا از اين طريق اکتساب   ساز هويّتهای با اراده و تالش خود برخی از ويژگی ،ديگر
 

 سالگی تا ابتدای نوجوانی عوامل مؤثر از ابتدای شش نقش . 3-1-4

در  ک آ  اين ودک  که  عمر  از  دورمرحله  رسم  ۀ غاز  در  آموزش  است،  و  ی  رفتار  حاالت، 

هم  تأثیرتحت    کردارش و  قرار میکالسیمعلم  دلیلها  به همین  و  در    بايد  ،گیرد  را  او 

اوالً مدرسه به تحصیل کنند که  دار،  دارای معلمی متخصص، خردمند، دين  ،ای مشغول 

بابا بهاخالق،  و دانای  نظیف  پاکدامن،  باشد    وقار،  و    (14  : 1985ابن سینا،  )آداب معاشرت 

ند، در آنجا مشغول به  امردم جلیل که دارای رفتار، اخالق و آداب مناسب  فرزندانِ  ،ثانیاً

اطرافیان    ۀ کودک با رفتار پسنديد  شود میکه موجب  حصیل باشند. اين کار عالوه بر آنت

 ديگر نیز دارد:  ۀ ها را تکرار کند، چند فايدآشنا شود و آن
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به    شاگردان همواره  - ادب میشاد و حريص  و  علم، اخالق  اساس  فراگیری  بر  و  شوند 

 ؛ تابندماندن از ديگران را برنمیآيد، عقبها به وجود میعزت نفسی که در آن

اند، سخن  و از بهترين و زيباترين چیزی که ديده يا شنیده  آيند گرد هم میشاگردان    -

 ؛ شودمیها ل و فهم آنگفتن موجب فزونی و روشنايی عق گويند و اين سخنمی

می  - تجربه  را  هم  با  دوستی  می شاگردان،  احترام  يکديگر  به  و  معاوضه،  کنند  گذارند. 

ها  . اين کارها موجب تهذيب اخالق و تحريک همتگیرندفرامیحقوق را    ۀسبقت و مبادل

 (.46-45:  )هماند شوو ممارست در عادات ستوده می 

دور  عموم ارزشمندترين  از  بخشی  پروافراد  تثبیت    استعدادش  ران  و  رشد    هويّت و 

را در    فردی تجربه می   دورانخود  تأثیرات    و   کنندآموزش رسمی  از  و    مدتکوتاهقطعاً 

بر آن  و  شوندمیخوردار  بلندمدت  معلم  کنار  در  و  مطلوب  محیطی  در  که  کسی   .

 و بر کند  می  يیتوانااحساس ارجمندی و    ، قرار گیردکردار  های خردمند و نیک کالسیهم

نیز    ۀشايستاساس، مستعد پذيرش صفات    همین بر اساس    ، مثال  طور؛ بهشودمیديگر 

اهدافش تالش خواهد   تحقق  برایکند،  اش پیدا می های بالقوهباوری که از خود و توانايی

 .  نخواهد ديدکرد و خود را مقهور سرنوشت 
 

 و جوانی  نوجوانی دوران عوامل مؤثر در نقش    . 3-1-5 

و   شغل مسیر آينده و از جمله  تعیین  برای  و جوان نوجوان»استعداديابی«  ، راندر اين دو

از   حرفه يکی  بر  وع  که  تأثیرگذار  .  شودمیمطرح    ، ستوا  فردی  هويّت  گیری شکلامل 

طريق  استعداديابی و    هایويژگیارزيابی    از  روانی  انجام    اجتماعیجسمانی،  فرد  هر 

در    ، کامل  طور بهو سرانجام    قرار گیرد  توجه  د مورو مناسب است که از بدو تولد    شودمی

اين  ابن سیناشود.    معین   و جوانی  نوجوانی  ۀمرحل از  که    کندمیتوصیه  مورد    در  پس 

نظیر  هایآموزش عمومی  و  زبان،  قرآن،    همگانی  قواعد  و  اصول  دينی،  دستورات 

و   هایآموزش با   خاص  بايد    شود.شروع    فردی   های استعداد  مطابق  داشمعلم  ته  توجه 

آموختن    و  را دارد   صنعت خاصآموختن يک    و توان   ذوقانش  شاگرديک از  هر  باشد که

به همین دلیل است که فردی    ؛ تر از ديگری استبسیار راحت  يکی، برخی از آداب برای  

طبابت به  فردی  شعر،  به  فردی  بالغت،  می   به  روی   ... امروزه    (.14:  1985)آورد  و 

زروان توجه  مسئله  اين  به  و  شناسان  دارند  نوع  به  يادی  مسیر  د  هويّتشش  انتخاب  ر 

 :کنندمیاشاره   شغل
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ر  هويّت .1 عینی  کارهای  که  افرادی  میواگرا:  ترجیح  ذهنی  کارهای  به  مانند    ،دهندا 

 ؛ عکاسان

هوشمند: افرادی که احساس مسئولیت خوبی دارند و انجام کارهای ذهنی را    هويّت .2

 ؛ ناندانند رياضیما ، دهندمیبه انجام کارهای عینی ترجیح 

روحی  هويّت .3 که  افرادی  وکمک   ۀاجتماعی:  دارند  کردن  ديگران  با  ارتباط    ، برقراری 

 ؛ مانند معلمان

 ؛ مانند بازرسان ،ندرکه وسواسی، منظم و حسابگ  قراردادی: افرادی هويّت .4

افرادی    هويّت .5 میکه  هنرمندانه:  بیان  هنر  طريق  از  را  خود  مانند    ،کننداحساسات 

 ؛ ینماهنرپیشگان س

رقابتکارانهکاسب  هويّت .6 از  افرادی که  اقتصادی    ،برندجويی لذت می:  مانند مديران 
 (.343  :1397)هالند،  

  مثالً طور که متقابل وجود دارد؛ يعنی همان ۀ او، رابطفرد و شغل انتخابی   هويّتمیان 

د، افرادی  هايی مانند عکاسی دارنهای واگرا تمايل بیشتری به انتخاب شغلهويّتافراد با  

حاصل سخن    د.نشوواگرا می  ی هويّتدارای    کمروند نیز کمکه به سمت شغل عکاسی می

نحو احسن  به   و جوان  نوجواناگر شناسايی و پرورش استعداهای نهفته در سرشت  که  اين

پذيرد استعدادهای  ایحرفه  تواندمی  ،صورت  و  توانمندی  برگزيند  مطابق  در   خود    و 

شايسته رشد  او در جه  هويّت  ،نتیجه ملکات  و  اخالق  تحکیم  و  تقويت  مطابق    . کندت 

شیخ و    یسئالرسخن  وارستگی  استقالل،  نفس،  عزت  احساس  خود  در  فردی  چنین 

تالش را    ۀرسیدن به اهدافش از اتالف وقت پرهیز و روحی  برایهدفمندی خواهد کرد و  

می تقويت  خود  هنگامدر  اين  در  خا  ،کند.  در  زندگی  و  ازدواج  از  نهشرايط  مستقل  ای 

 (.145:  1985  ا،سینابن  و  50  :)همانفراهم است برای او  خوبی والدين، به
 

 فردی   هویّت  گیری شکل عوامل طبیعی بر    نقش.  3-2
 

 محیط زیست نقش  .  1-2-3

، يکی  شودمی شامل آب، هوا، خاک، منابع طبیعی، گیاه، جانور و انسانکه   حیط زيستم

عوامل   نقش  اس  طبیعی   اکتسابی   غیراز  انسان  حاالت  و  صفات  برخی  ايجاد  در  که  ت 

می ايفا  مطلوبکند.  مهمی  و  سالم  شاداب    ،محیط  را  میانسان  پويا  که  چنان   ؛ سازدو 

  زيست   محیطبدون ارتباط با    ،های روحی و روانی انسان نیزافزايش بیماری  افسردگی و 

برخورد  تأثیر  .نیست  او اهمیتی  چنان  از  انسان  زندگی  در  زيست  که  محیط  است  ار 
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روابط میان    تاها به وجود آمده است  دانشی جديد به نام »اکولوژی« در کنار ساير دانش

ب.  ه کندمطالع  راها  موجودات و محیط زيست آن   هامروزه محققان زيادی توجه خود را 

انسان    تأثیر بدن  در  زيستی  زيادی  تالش  وکرده  معطوف  عوامل  سازی  آگاهبرای  های 

کیفی بهبود  ارائمردم،  و  هوا  و  آب  مانند  عواملی  کاهش    منظوربههايی  دستورالعمل  ۀت 

تأثیرات محیط زيست  ،البته  ؛ اندانجام دادهرسان  سوء عوامل آسیب  آثار به  امری    ، توجه 

ابن    و  8خلدون  ابن  ،7فارابی  ،6رسطوا  مانند  و فالسفه  انو از ديرباز انديشمندنیست    ایتازه

زيست  ۀرابط  سینا رف   را  محیط  و  با  بررسی    فردی  هويّتتار  سینا   .انددهکرانسان    ابن 

ها و درختان،  کوه  ۀ نوع محیط زيست و عواملی مانند پستی و بلندی، اندازمعتقد است  

دارد   انسان  نفسانی  و  بدنی  حاالت  بر  بسزايی  تأثیرات  نوع خاک  و  آب   :1389)کیفیت 

تأثیرات نسبتاً ثابت و    در يک محیط،مدت  طوالنیانسان با زندگی    فردی  هويّت  (.1/212

 . پذيردمی  و آب  مانند هوا، اقلیم  محیط آن  عناصرپايداری از 
 

 نوع هوا   تأثیر. 3-2-2

وا يکی از عناصر الزم و ضروری برای تن و جان انسان است و اگر مطلوب و پاک باشد،  ه

پااليش  )ترويح(  موجب آسايش   را معتدل می   شودمیروان  )تنقیه(  و  بدن  ند  گرداو مزاج 

بدن    (.189  :)همان مزاج  توجهاعتدال  موجب    ۀرابط  به   با  بدن،  و  نفس  میان  تنگاتنگ 

و تعادل    ی که مزاج او در صحتکس  ؛ يعنیشودمیبه آن    تعادل در نفس و امور مربوط

افعال نفس او نیز متعادل خواهد    ،تبعباشد، روح او نیز در غايت تعادل خواهد بود و به 

در افعال وی  نیز  به همان نسبت    از اعتدال دور باشد،اج فرد  شد و به هر میزان که مز

ايجاد خواهد شد  کاستی نظر    .(1/407  :1393  آملی،  ۀزاد)حسن  و خلل    ی هواي  ابن سینا از 

با دود و بخار ترکیب نشده  استمطلوب   ن ديوارها و سقف محبوس  و در میا  باشد  که 

به ويژه کشتزارهای کلم    ،کشتزارها ها،  ، جنگلهاگردشگاههوای موجود در    مانند   نباشد؛ 

 است هوايی    نیزند. هوای نامطلوب  آوربخش و نشاطبسیار مطلوب و سالمتکه  و شاهی  

د و با طلوع آفتاب فوراً گرم و با غروب آن،  ها محبوس باشهای پست و درّهمینکه در ز

شو  فوراً می سرد  افسرده  را  انسان  آلوده  هوای  مید.  فزونی  را  اخالط  و  ابن  )بخشد  کند 

تقسیم    (.1/197  :1389،  سینا نوع  به چهار  مزاج  از حیث  بر  هر  تأثیرکه    شودمیهوا  يک 

 مشخص شده است:  2انسان در جدول  فردی هويّت
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 (213و    198)همان:    تأثیر هوا بر هویت فردی -2جدول  

 فردی  هویّتبه   دهیشکلدر آثار آن  نوع هوا 

تحت   هوای سرد  که  روحیها  تأثیرافرادی  و  است  محکم  و  استوار  بدنشان  هستند،  هوا  نوع  و  ين  دلیر  ای 

 مقاوم دارند.

 کند. میترسو و بزدل  را  فرد وناتوان  بدن را  اين نوع هوا هوای گرم 

 است. شاداب و با طراوت  انسان در اين نوع هوا  ۀبدن و روحی  هوای مرطوب 

 .استبرخالف هوای مرطوب اين نوع هوا  تأثیر هوای خشک 
 

 ها نوع اقلیم  تأثیر. 3-2-3

افراد   ۀ نطق م تبزيادتأثیرات    زندگی  به  و  بدنی  حاالت  بر  او    ،آن  عِ ی  نفسانی  بر حاالت 

مناطق    ها، ساکنانو پس از آن  النهار()مناطق نصف مردم مناطق اقلیم اول    مثالً  ؛ دگذارمی

با ساکترين مزاج، معتدل()مناطق معتدلاقلیم چهارم   دارند و  اقلیم دوم  ها را  )مناطق  نان 

تفاوت زيادی دارند؛ زيرا در اقلیم دوم و   )مناطق قطبی(و پنجم  )مناطق زير حاره(، سوم حاره(

باالی سر آنسو از گرمای آن برخوردار می  ستهام گاهی خورشید در  شوند و گاهی  و 

گز خورشید  در اقلیم پنجم نیز هراند.  بهرهها دور است و از گرمای آن بینیز بسیار از آن

ساکنان   به  نزديک  ايننمی  آنجااز  از  و  و    ، روتابد  کم  رشد  کنددارای  هستند    حرکت 

میان نفس و بدن،    متقابل  ۀ سبب رابطبهاعتدال مزاج    ،که گفته شدچنان  (.19  -18  :)همان

ساکنان  خلق و خوی    ،بر اين اساس؛  شودمیموجب اعتدال نفس و افعال مربوط به آن  

برنیيادشده  مناطق   بود.  ز  خواهد  متفاوت  مزاجشان،  اعتدال  سینا   حسب  يک    ابن  در 

بر  تقسیم نیز  ديگر  انسان    تأثیر بندی  نفسانی  و  بدنی  حاالت  بر  زيستی    تأکیدمناطق 

 شده است.به آن اشاره  3کند که در جدول می
 

 ( 214 -213)همان:  تأثیر منطقه بر هویت فردی -3جدول 

 فردی  هویّت  به دهیشکل ردآثار آن  نوع منطقه 

 مناطق گرمسیر 
دچار پیری  ،بدنشان کم است بت  افراد اين منطقه چون قدرت هضم خوبی ندارند و رطو

مانند   ؛حد رطوبت بدن، بزدل و ترسو هستنداز خاطر تحلیل بیششوند و بهزودرس می
 مردم حبشه. 

مناطق سردسیر و  
 شمالی

اين مناطق قدرت هضم خوبی   در افراد   ؛مناطق سردسیر و شمالی مانند هم است تأثیر
 .دارند، عمرشان زياد است و قدرتمند و شجاع هستند

 در معرض بیماری هستند. کثرت بهطق  ااين مندر افراد  مناطق مرطوب 

 ، پوست و مغزشان خشک است. مزاج اطقاين مندر افراد  مناطق خشک 

 و نیرومند هستند. تندرست، دارای عمر زياد، چاالک اطقاين مندر افراد  مناطق بلند 

خواب، بد اخالق و لجبازند اما در   کم ند.هست  دارای مزاجی خشک اطقاين مندر افراد  مناطق سنگالخی 
 ها بسیار زيرک و شجاع هستند. درگیری
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 ها نوع آب  تأثیر . 3-2-4

  و، تأثیراتی بر بدن  يادشدهب يکی ديگر از عناصر محیط زيست است که همانند عناصر  آ

ها به اقسام مختلفی تقسیم  آمده است، آب  4که در جدول  . چنانگذاردمینفس انسان  

طوالنیمی تناول  که  هرشوند  آنمدت  از  نسبتاًيک  تأثیرات  در  ها،  ثابتی    فردی   هويّت 

 گذارد: انسان می
 

 (199و    214و    228)همان:   ر هویت فردیبتأثیر آب -4جدول 

 نوع آب 
 فردی  هویّتبه   دهیشکلدر  آثار آن

 

 يخ و برف 
سرعت  به  معموالً   ، )بديهی است افرادی که اعصابشان ضعیف است  برای اعصاب بسیار مضر است 

 يابد(.ها کاهش میگیری در آنشوند و قدرت تمرکز و تصمیمخشمگین و عصبانی می

 آب سرد 
وع  اين ن بدن است.    ۀکنندو محکم  اشتهاآورسالم بهترين آب است؛ چون    هایانسانبرای  آب سرد  

نیز همین   که هوای  کند؛ چنانرا دارد؛ يعنی او را محکم و شجاع می  تأثیرآب بر روحیات انسان 
 .شودمیدارد و هم موجب دلیری و شجاعت او نیز، هم بدن فرد را محکم و سالم نگه می سرد

 آب گرم 
را ترسو  و فرد    اختالل در هضم، رطوبت بدن را کمو    شودمیموجب اختالل در هضم  اين نوع آب  
 . کندو بزدل می

 آب ولرم 
اعتدال  خورده شود، موجب صفا  ناشتااگر   اين  شودمی  مزاج  و  از  نیز معتدل    ،روو  را  و خو  خلق 
 کند.می

 .کندو خلق و خو را بد می مزاج بدن را خشک   9ور شآب 

 آب يخ و برف است.  تأثیرعکس آن بر بدن و نفس انسان، بر تأثیر دار گوگرد آب

 آب سرد است.  تأثیرآن بر بدن و نفس انسان، بر عکس  تأثیر ی کوير آب
 

 فصول مختلف سال  تأثیر . 5-2-3

دهد و از  قرار می  تأثیر، مزاج بدن انسان را تحت با مزاج خاصی که دارد سال ر فصلی از ه

فصول سال بر    تأثیر.  شودمیهای اخالقی و رفتاری  اين طريق موجب بروز برخی ويژگی

 مشخص شده است:  5افراد در جدول  فردیِ هويّت
 

 

 (203تا    195)همان:    تأثیر فصل بر هویت فردی-5جدول 

مزاج فصول 

 مختلف سال

 فردی  هویّت  به دهیشکل در آثار آن

 
 بهار:

معتدل و متمايل  
 به گرمی و تری 

می دموی  را  بدن  زمین)دموی  کندمزاج  مزاج  مانند  ۀبودن  خلقیاتی  خويی،  خوش  مساعد 
گذرانی، پرحرف  بودن، خوشگرايی، شادامیدوار، زيرکی، برون  ۀنفس، روحی بهعتماد شجاعت، ا

 شود(. بودن میحافظهو کم

 تابستان: 
 گرم و خشک 

  ، بودنباهوشمساعد خلقیاتی مانند    ۀ بودن مزاج زمینصفراویکند )مزاج بدن را صفراوی می
 (. شودشتن میداشورهشدن و دلبودن، خشمگینبودن، عصبیای و لجوجکینه

می پايیز: سودايی  را  بدن  )مزاج  زمینسودايیکند  مزاج  مانند  ۀبودن  خلقیاتی  بدبینی،    مساعد 
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کم سرد و خشک  گوشهزودرنجی،  وسواسیحرفی،  و  ترسو  بدگمانی،  ناامیدی،  و  گیری،  نگرانی  بودن، 
 .(شودافسردگی می

 زمستان: 
 و تر  سرد

حالی، بددلی،  بی  مساعد خلقیاتی مانند  ۀمزاج زمین  بودنبلغمیکند )مزاج بدن را بلغمی می
 .(شود خیالی میفهمی و بیکند ، یتحرکبیبودن، تنبلی، کسل

 
 

است   قابل در    که  ذکر  سال  فصول  که  کشورهايی  يا  شهر  ناپايدار    آنجادر  و  موقت 

هايی که يک فصل پايداری  و در مکان  فصول نیز متغیر است  ناشی از آن  است، تأثیرات

ساير فصول دارد، تأثیرات بدنی و نفسانیِ ناشی از آن فصل نیز ثبات نسبتاً    از شتری  بی

 يابد. بیشتری می
 

 مبتنی بر عوامل غیر اکتسابی  فردی هویّت تعریف. 4

مطالب ب به  توجه  آورديم ا  که  شودروشن    ،ی  سیناکه    می  به    دقتبا  چگونه    ابن  تمام 

با اتکا بر  توان  میاکنون  .  سان پرداخته استان  هويّت  ۀسازند  اکتسابی   غیر  عملکرد عوامل

فلسفی هم    ۀارائه داد که پشتوان  فردی  هويّتمند از  نظام  ی تعريف باب  اين  در    ، ديدگاه وی

 به دست نیامده باشد.  بالینی داشته و صرفاً بر حسب مشاهدات 

که مبتنی بر بخش برساخته از عوامل غیر    فردی  هويّتاز  نگارندگان    ،اين اساسبر  

  ناشی از ها و اوصاف فرد که  گیويژ  »مجموع  :دهندارائه میتعريفی  چنین    ،استتسابی  اک

و و    نفسو    بدنتعامل    نیز  عمل  دنیویاست  حیات  طول  عوامل  در  طريق  غیر    از 

از   ،اکتسابی مادانی  انس  اعم  مزاج(  ۀ)مانند  و  محیط  طبیعی    و  بدنی  حاصل    زيست()مانند 

تکرا  سپس  ،شودمی و  مداومت  اثر  ماندگار  پايدار  و خصوصیات  اوصاف  صورت  بهر  در  و 

 . « گرددمی شدن هر شخص فردموجب منحصربه ،درآمده
 

 نتیجه. 5

  گیری شکلچگونگی  بارۀدر  سینا ابن طبی  و فلسفی   آثار مجموع تحلیل  و تجزيه  و بررسی

 : کندروشن میاز يکديگر نتايج زير را  ها انسانيافتن و عوامل تمايز فردی هويّت

و در  يعنی از زمان انعقاد نطفه    ، فرد  حیات از بدو    ساز هويّت  اکتسابی   غیرمل  عوا .1

عوامل    :از  اندعبارتمجموع اين عوامل  او نقش اساسی دارند.    هويّتدر ايجاد  تمام عمر  

به دور تا دو  بهعوامل مرتبط    ؛بدن   ۀاولی  ۀمادجنینی، مانند    ۀمربوط    سالگی، زمان تولد 

سالگی، مانند آشنايی با اخالق و  پنجاتمام  زمان دو تا    بهتبط  عوامل مر  ؛شیر مادر مانند  

سالگی تا ابتدای نوجوانی، مانند  ششابتدای    بهعوامل مرتبط    ؛رفتار پسنديده و انجام آن
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. دو عامل محیط  شغل  نوع، مانند  نوجوانی و جوانی  ۀدور  بهعوامل مرتبط    ؛نوع مدرسه

سال  مختلف  فصول  و  ح   زيست  مدت  تمام  در  بر  نیز  فرد  تأثیرات  او    هويّتیات 

 . گذاردمیچشمگیری 

عوامل  ب .2 اين  از  ويژگیرخی  فیزيولوژيکی()مانند  بدن  های  با  ديگر    مستقیماً  برخی  و 

با نفس  )مانند روحیات و خلقیات( ارتباط  مستقیماً  به رابطبا  اما    ؛ ندادر    تنگاتنگ و   ۀتوجه 

است،  دوسويه برقرار  بدن  و  نفس  میان  که  عوامای  نیز  اين  ازل  و    همواره  حاالت 

 . کنندفرد نقش ايفا می  هويّتگیری در شکل  در کنار همهای يکديگر متأثرند و ويژگی

دو    در  را   ابن سینا از ديدگاه    اکتسابی   غیر بندی جامع عوامل  اگر در يک تقسیم .3

در  ، آموزگاران و دوستان  متوجه نقش پر رنگ والدين   انسانی و طبیعی بگنجانیم،  ۀدست

انسانی  مدير عوامل  عوامل  شويممیيت  اين  زيرا  فرد  ا؛  خود  برای    اکتسابی   غیر گرچه 

 . دنشواکتسابی محسوب می  ، اشخاصی که نام برديماما برای  ، هستند

تمايز  در    اکتسابی   غیرعوامل   .4 و  و    ی فرد  هويّتتعیین  دارد  اساسی  نقشی 

بزرگی    های چالش  باشناسی را  هويّتخودشناسی و  مسائلی همچون  ،  هابه آن  یتوجهبی

شناخت فلسفی از نفس و روان انسان    ۀ یس در حوزئالرشیخدانش    ۀگستر  کند.مواجه می

  ۀ مسئلدر  را  های او  طب، ديدگاه  ۀحوزتسلطش بر  سبب  بدن بهآگاهی وی به جسم و    و

ارزشمند    ۀمورد مطالع و    ،به همین سبب  ؛کندمیمقاله  در    تواندمیاو    هایديدگاهآراء 

  اکتسابی   غیر ناشی از عوامل  سوء    آثارکاهش    ۀ زمین  در  که  هايیپژوهش  دیکارآم جهت  

 . کند، کمک شايانی  شود میفردی انجام  هويّتبر 
 

 نوشت پی
1. after- effects of brain in juries in war 

2. somatotype performance test 
اينج .3 به همین جهت، در  و  است  نگفته  بر شخصیت سخنی  نام  تأثیر  از  نظر خواجۀ  ابن سینا  به  ا 

 طوسی که معموالً با ديدگاه ابن سینا هماهنگی دارد، اشاره کرديم.

 گويد: میحافظ   .4

 وــ جانان به سهست روزی بر لب  نام من رفته

 

 آيد از نامم هنوزان میــ وی ج ــاهل دل را ب  

                                     (1389  :265) 

 (.1/224:  1440الصِغَر کَالنَقشِ فی الحجر« )مجلسی،    ی: »العلمُ فعبه فرموده امام علی .5

هويّت انسان همواره از محیط  ند و  اناپذير از هميی از نظر ارسطو انسان و محیط زيست دو چیز جدا .6

 (.138:  1363پذيرد )زيست او تأثیر می
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از مهم .7 انسان میفارابی محیط زيست را يکی  بر اخالق  اخالق و    گويدداند و میترين عوامل مؤثر 

است   آن  اقلیمی  اوضاع  و  عوامل جغرافیايی  زمین،  هوا،  و  آب  وضع  تأثیر  مردم همواره تحت  روحیات 

(1371  :38.) 

گذارد. سالمتی  خلدون محیط زيست بر هوش، استعداد، درايت و کفايت فردی اثر می قاد ابن به اعت .8

ساکنان مناطق معتدل    ،روز اينا  ؛روی در اخالق، در گرو سالمت محیط زيست است عقل و روح و میانه

  و عمران    ها کمتر و آبادانیمندند؛ افراط و تفريط در زندگی آنجهان، از نشاط و سالمتی بیشتری بهره 

:  1393ها بیشتر است؛ دورانديشی، تعقل در امور و شادی در میانشان بیشتر رواج دارد )در مناطق آن

1/86-  82.) 

علی .9 با  عامام  اين  د  رهدر  در  بیانی  ايشان  است.  انسان  و خوی  خلق  بر  آب  تأثیر  از  حاکی  ارند که 

می بصره  اهل  آب  مذمت  و  دورويی  روشتان  و  سیره  سست،  شما  پیمان  پست،  شما  »اخالق  فرمايند: 

 (.13ۀ  البالغه: خطبشهرتان شور و بدطعم است« )نهج 
 

  منابع
 (، ترجمه محمد دشتی، تهران، پیام عدالت. 1388)  البالغهنهج
 تهران، علمی و فرهنگی.   ،1ج  محمد پروين گنابادی،ۀ  ترجم  خلدون،ابن   ۀمقدم(،  1393خلدون )ابن

( سینا  پژوهشنامهمعراج (،  1352ابن  بنیاد  مشهد،  هروی،  مايل  نجیب  تصحیح  آستان  ،  اسالمی  های 

 قدس رضوی. 

 ه مطالعات اسالمی. (، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبداهلل نورانی، تهران، مؤسس1363)  ـــــــــــــ

يف  ةالنجا(،  1364)ـــــــــــــ   الغرق  الضاللت  من  دانش حبر  محمدتقی  ويرايش  دانشگاه  ،  تهران،  پژوه، 

 تهران. 

 دفتر تبلیغات اسالمی. زاده آملی، قم،  تحقیق حسن  النفس من کتاب الشفاء،(،  1375)  ـــــــــــــ

 تبلیغات اسالمی.قم، دفتر   التعلیقات،   الف(،1379)  ـــــــــــــ

 ، قم، کتاب.االشارات و التنبیهاتب(،  1379)  ـــــــــــــ

 تهران، سروش. ،  3،  1جتصحیح عبدالرحمن شرفکندی،    القانون فی الطب،(،  1389)  ـــــــــــــ

 ، قم، بیدار. الحکمهعیون  الف(،  /ق1400)  ـــــــــــــ

 دار. ي(، قم، بي س لالم يالرئية  رساله هد)  يةمبحث عن القوی النفسانق/ب(،  1400)  ـــــــــــــ
 للکتاب.   ةالعام  يةاملصر   ةئياهل  ،م مدکور، مصر يح ابراهي، تصحات من کتاب الشفا يعيالطب(،  1975)  ـــــــــــــ
 دارالعرب. ة،  ، قاهر ة اسيکتاب الس(،  1985)  ـــــــــــــ

( ديگران  و  مريم  مالصدر1399احمدی،  فلسفی  نظام  در  شخصیت  »چیستی  های  پژوهشا«،  (، 
 . 293  -320،  18، سال نهم، ش  شناختیهستی

 تهران، امیرکبیر.   ،مهدی فرشاد  ترجمۀ  طبیعیات،(،  1363ارسطو )

 سخن. ، تهران،  های هوش و شخصیتنظريه و کاربرد آزمون(،  1398پاشاشريفی، حسن )

 لبنان انشرون.   ةوت، مکتبي ، بنا يمصطلحات ابن س  ةموسوع (،  2004ار )ي ، جيجهام
 شاه. علیرهبر، تهران، صفی، به کوشش خلیل خطیب ديوان(،  1389حافظ شیرازی )



 سینا ابن دیدگاه فردی از هویّت گیریشکل در اکتسابی غیر عوامل نقش /260

)  ۀزادحسن حسن  آن(،  1393آملی،  شرح  و  نفس  مسائل  ترجمعیون  مصطفی    ۀ ،  و  احمديان  ابراهیم 

 ، قم، بکا. 1بابايی، ج

 . تهران، دانشگاه تهران  شناسی،های شخصیت يا مکاتب روان نظريه(،  1379اکبر )سیاسی، علی

 . محمد دشتی، تهران، پیام عدالت  ۀترجم  ،البالغهنهج  (،1388)سید رضی  
ويلیام )  و  سیرز،  نکت(،  1391مارتا سیرز  نوزاد،  ۀچهل  به  برای شیردادن  میدانی،    ۀترجم  کلیدی  جواد 

 تهران، صابرين. 

 ، تهران، رشد. شناسی شخصیتها در روان ها و نظريهمکتب(،  1388شاملو، سعید )

 ، تهران، سناباد. پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی(،  1378هدی )صانعی، سیدم 

 .22  -5،  1، ش39، سال  فلسفه (، »دونز اسکوتوس و مسئله تشخّص«،  1390زاده، سیدحمید )طالب

 قم، دفتر نشر کتاب. ،  2ج،  شرح االشارات و التنبیهات(،  1379طوسی، ابوجعفر محمد )

 خوارزمی.   ،رضا حیدری، تهرانیح مجتبی مینوی و علی، تصحاخالق ناصری (،  1360)  ـــــــــــــ

 سیدجعفر سحابی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.   ۀترجم   سیاست مدينه،(،  1371)  فارابی

 تهران، طاهريان.   ،فريبا سبزچمنی  ۀترجم  فق،ؤمتربیت کودکان همیشه  (،1393الین مزلیش )  و  فبر، ادل

 فرهنگ و هويّت، تهران، نشر نی.   شدن(، جهانی 1381محمدی، احمد )گل

های برهنه«،  جزئی  ۀفان تحلیلی از فرديّت و هويّت شیء در نظري(، »تحلیل فیلسو1390ماحوزی، رضا )

 . 140-119،  65ش  علوم انسانی(،  ۀشناخت )پژوهشنام
 بیروت، دار احیاء التراث العربی.،  1ج،  بحاراالنوار ق(،  1440مجلسی، محمدباقر )

مژگان )  و  محمدی،  حسینی  مسئل1399مالک  و  فردی  »هويّت  ارسطو«،    -ذهن  ۀ(،  نظر  از  بدن 

 .177  –  194،  19، ششناختیهای معرفت پژوهش 

 . عامام صادق  ۀمؤسس  ،تهران  ،گفتاریدرس مرگ و جاودانگی؛ سلسله جزوات  (،  1374ملکیان، مصطفی )  

 تهران، امیرکبیر.   ،1ج،  اکبر مهتدیعلی   ۀ، ترجمروح القوانین (،  1395و، شارل دو )یمنتسک

( ال  يزدی،    ۀترجم  ، مناسب شما چیست؟  ۀحرف(،  1397هالند، جان  منور  و سپیده  سیمین حسینیان 

 تهران، کمال تربیت. 
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