
 

 

  
  
  

  ي عاقله و مغز در آراي فلسفي و طبي ابن سينا ي قوه رابطه
  

   ∗پور دكتر فروغ السادات رحيم
  

  چكيده
 نيازمند عضو   ،داند كه براي فعل خاص خود       اي مجرد مي    ابن سينا عاقله را قوه    

 ايـن  ي ناطقـه را پـشتوانه     در بدن نيست و داليل متعدد اثبات تجرد نفس خاصي
 عاقلـه   ي   به نياز و مراجعه    ، در آثار فلسفي خود    ،در همين حال  . دهد  ادعا قرار مي  

ـ  كنـد  كار ميعضو جسماني با كمك  ، كه از نظر اوـبه حس و متخيله و مفكره    ـ
كه ناشي از ضـعف و خـستگي و         را   و در مواردي، اختالل در تعقل        نمايد  مياشاره  

ي هـا   ي  بيمـار ز   ا ،عالوه بر اين، به عنـوان طبيـب       . پذيرد  اختالل در مغز است مي    
نمايند، سخن    مختل يا متوقف مي   را   كه تعقل و تفكر      ،جسماني عارض بر سر و مغز     

  .دهد شرح ميرا ي معالجه و داروهاي مربوطه ها راهگويد و  مي
 فلسفي و آثار طبي ابن سـينا، بـه شـناخت            ي آرا ي   حاضر با مالحظه   ي  مقاله

بـه   ـ يا منفي اعضاي بـدن   هاي مثبت تحليل نقشو  عقل با مغز و بررسي ي رابطه
هاي ظاهراً متفاوت شيخ در  پردازد و وجه جمع نظريه  در عمل تعقل ميـ مغز  ويژه

  .كند  ميبياناين مورد را 
  سينا ابن -4 آراي فلسفي      -3  مغز  -2 ) عقل( عاقله ي قوه -1 :هاي كليدي واژه
  

 مقدمه. 1
شان، شنوايي اوست كه براي انجـام كارهايـ        بينايي و    ي  ا انسان مانند قو   ي  ي عاقله   قوهآيا  

كه چـشم عـضو ديـدن اسـت و گـوش             چنانآيا  د و   نباشنيازمند   بدن مادي و اعضاي آن       به
  ، مغز هم عضو تعقل و جايگاه تفكر كردن است؟ي شنيدن وسيله

ي از علوم يها هم در شاخهو  اند دادهي است كه هم فالسفه به آن اهميت زيادي  سؤالاين  
به  ي عاقله قوه كه اگر پرسش اصلي اين است . جايگاه ويژه يافته است، پزشكيندمان ،تجربي

است مرتبط   اين قوه    ه ديگر ب  يمغز كه بيش از اعضا    به   به ويژه  –است  نيازمند  اعضاي بدن   
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كه  به رغم اين چگونه ،استنياز  بي ي كميت و كيفيت ارتباط چگونه است و اگر از عضو بدن-

 در آن اثـر     كنـد،   مـي  آن را تـدبير و تنظـيم         ،دهـد  ه بدن فرمـان مـي      ب كند،  ميمستقل كار   
  پذيرد؟ اثر مياز آن گذارد و  مي

 فلـسفه   ي  اش در هر دو رشته     ، ابن سينا انديشمندي است كه نبوغ و احاطه        در اين ميان  
ي   قـوه ش در خـصوص نيـاز       ايـ ر بررسي آ  ، بنابراين  مشهور و مقبول اهل فن است      ،و پزشكي 

جـا بـه تحقيـق و تحليـل مطـالبي            مـا در ايـن    . دي بـسيار ارزشـمند اسـت       به عضو ما   عاقله
 ي عاقله   قوه ي  ها در هر يك از اين دو فن، به رابطه          ضمن آن در  يس  يپردازيم كه شيخ الر    مي

  .  كه به نظر نهايي وي دست يابيمكنيم ميبا اعضاي بدن پرداخته و تالش 
  

   فلسفي در آراي با بدني عاقله قوه ي  رابطه.2
 كه نـه در بـدن و نـه در هـيچ             داند  ميارقي  فيس نفس ناطقه را جوهر مجرد م      ييخ الر ش

 1كنـد   مي اقامه   ي عاقله   قوهاو داليل متعددي براي اثبات تجرد       . جسم ديگري منطبع نيست   
 و روشـن  نمايد مي اعضا و آالت بدن تصريح ي از همه 2ها بر بي نيازي اين قوه  و در ضمن آن   

ل و ق عضو تع و بدنياشرف اعضانزد برخي از انديشمندان،  كه ،مغز كه حتي قلب و كند مي
  . 3تعقل نيستندمحل و يا عضو  ،شوند ميتفكر محسوب 

 عقل هيوالني استعداد قلـب اسـت و         كنند  ميگمان  كه  برخي  نظر  ابن سينا در مقام رد      
 است كه  واقعيت اينگويد مي ،نمايد ميجسم قلب به كمك اين استعداد، معقوالت را ادراك   

 و بـه هـيچ امـر        رود   بـه شـمار مـي      نفس ناطقـه     ي  عقل هيوالني نيز استعداد و قوه     ) حتي(
   .)373 :، ص9 (استاي تعلق ندارد و در هر حالي، مصاحب و همراه جوهر نفس  جسماني
 زيرا  ،مجرد تام نيست   نفس ناطقه نيز   مسلمان، از نظر ابن سينا       انفولسيچون اغلب ف   هم

 ث در حـدو   ،وجهي از وجـوه   به  است كه ماده نه سبب قوامش باشد و نه          دي  ومجرد تام موج  
باشـد كـه موجـب     در آن موجود شده     نه سبب ايجاد هيئتي     ماده  چنين    هم .آن دخيل باشد  

ـ      تشخص اش و نـه در هيئـت اسـتعدادي    گـردد در آن  و اسـتعدادي    ؤش گردد و نه باعث تهي 
   .)86 - 5 :ص، ص9( داشته باشدتي يسبب

ها نيست و لذاست كـه آن را موجـود مجـرد             قه عاري از اين قبيل وابستگي     اما نفس ناط  
. 1 :ويژگـي قـائليم   دو   ،شناسيم و براي آن     يعني داراي ذات مجرد و افعال مادي مي        ،غير تام 

 نيـز بـه دو      نفـس  دو ويژگـي، افعـال       ايـن متناسب با   و  . تصرف در بدن  . 2 و   قبول معقوالت 
  :شود مي بزرگ تقسيم ي دسته
 كه عبارت است از احساس و تخيل و شهوت و غـضب و            ،ال نفس در قياس با بدن     افع. 1

  .4ترس و درد و غم و شادي
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 كـه عبـارت اسـت از        ،)عقول مفـارق  (افعال نفس در قياس با ذات نفس و مبادي آن           . 2

 .ادراكات عقالني
  ديگر است و نفس با پرداختن بـه ي فعل هر يك از اين دو دسته مانع و دافع فعل دسته      

هـا    و پرداختن به هر دو و جمع ميان آن         شود  ميدو، از ديگري منصرف و دور        هر يك از اين   
 .)301: ص، 12(دشوار و سخت است 

نفس ناطقـه جـوهر مجـرد       : كند  ميشكل نيز بيان    اين  را به    گفته  پيشبندي   شيخ دسته 
  : مختلف استي  جنبهدوواحدي است كه داراي 

»  عاملـه  ي  عقـل عملـي يـا قـوه       « كه به آن     ،)ني بدن يع(اي متوجه مادون خود      جنبه. 1
  ؛گويند
 ي  عقـل نظـري يـا قـوه       « كه بـه آن      ،)يعني عقل مفارق  (اي متوجه مافوق خود      جنبه. 2

 . گويند» عالمه و عاقله
كـه عقـل     حـال آن  ، به بدن و قواي بدني نيازمند است       ، افعال خود  ي  عقل عملي در همه   

  . ك واسطه به بدن نيازمند است، و در حد ينظري تنها در بعضي افعال
اي دارد كـه افعـال آن جـز بـا آالت بـدني بـه انجـام              قـوه   منفـرد   مفارقِ پس اين جوهرِ  

يـات و نيـز   يز خوب و بـد و زشـت و زيبـا در جز        ي كه جهت تمي   ، يعني عقل عملي   ،رسد نمي
 ارخنـده و گريـه بـه كـ        و   خشم و شرم و حزن       ندنماامور اخالقي و احوال و انفعاالتي       جهت  

 كه عبارت است از تعقل، يا اصـالً بـه آالت            ،فعل خودش   ديگري دارد كه در    ي  آيد؛ و قوه   مي
 و يـا  شـود  مي ع تنها با استمداد از مبادي عاليه در آن منطب         ندارد و صور معقولْ   نيازي  بدني  
، جهت تجريد صور معقولي كه بالذات مجرد نيستند و عنوان مقدمه و واسطه تنها به ،از بدن
 .)100 :ص  ،3  و305 – 303 :صص، 14 (گيرد ميها را تجريد كند بهره   بايد آنخودش

 بلكه مطلوب  ، يا عقل عملي نيستيم    ي عامله   قوه عملكرد   در باب ما اكنون به دنبال بحث      
  .  بدن استيهاي عقل نظري از اعضا ما تحقيق در كم و كيف استعانت

 سه از   ،س ناطقه براي ادراك عقالني     كه نف  شود  ميبا دقت در مجموعه آثار شيخ، روشن        
حـواس   :ها در ارتباط اسـت   مربوط به آن  ي با اعضا  ، و به اين سبب    گيرد  مي بدني بهره    ي  قوه

 :دهد ميگيري و استعانت به دو شكل رخ  و اين بهره؛ كّرهف مي قوه، و  خيالي قوه، ظاهر
  ؛ندا ي انجام فعل اختصاصي عاقلهها  واسطهقواگاه اين . 1
ملحـوظ و   » رفع مانع « به عنوان    ، و در نتيجه   شوند  مي مانع فعل اختصاصي عاقله      گاه. 2

 . گيرند مستعان نفس قرار مي
 و  تعقـل فعـل    غير مستقيم اعضا و قواي بدن مادي بـه           مربوط به كمك  ابتدا مواردي   ما  

  . كنيم مي بررسي شود ميكه بدن مانع تعقل را پس چند نمونه از مواردي س
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  از حواس ظاهر) ي عاقله قوه(ناطقه فس استعانت ن. 1. 2

 :شـود   مـي ور دو دسته صـورت مجـرد در نفـس ناطقـه متحقـق               ضادراك معقوالت با ح   
در ،  باشـند   ي مـي  ر غير مادي كه حتي از عوارض ماده نيز عا         ذاتاً اول صوري هستند     ي  دسته

 اگر  ،اً مجردند جا كه اين صور ذات     براي معقول واقع شدن، نياز به تجريد ندارند و از آن          نتيجه  
امـا  .  عاقل است  ي   به سبب نقصان و ناتواني در ناحيه       ،ها را ادراك كند     نتواند آن  ي عاقله   قوه

 بايد از   ،اند و براي معقول واقع شدن       كه ذاتاً مادي   است صورت اموري     دوم معقوالت  ي  دسته
بـه حـواس     ي عاقلـه    قـوه جاست كه يكي از مواضع نياز        اين. ماده و عوارض مادي جدا شوند     

، صورت محـسوس شـيء را بگيـرد و          ظاهركه نفس بايد از طريق حواس       ، چرا شود  ميآشكار  
 بـه   ،شـود   مـي  خيال و وهم انجام      ي   كه توسط قوه   ،پس از تجريد آن از ماده و عوارض مادي        

  . صورت معقول شيء دست يابد
انسان قادر نيست بدون وساطت صورت محـسوس شـيء،          يس معتقد است كه     يشيخ الر 

 شـدن    ناشي از نقصان نفس و نيازش بـه واسـطه          رت معقول آن را درك نمايد و اين امر        صو
بـا  (پس حصول معـارف بـراي انـسان         ... صورت محسوس جهت ادراك صورت معقول است        

) و پـس از (از طريق حواس است و ادراك كليـات توسـط او بـه جهـت          ) واسطه واسطه يا بي  
هـا    از آن  ،معارف  نفس انسان جهت ادراك    يات است و حواس طرقي هستند كه      ياحساس جز 
  .)23 :، ص2 (5كند استفاده مي

چنين خيـال و وهـم در حـصول ايـن            و هم ظاهر  س  واالبته بايد دقت داشت كه نقش ح      
 آن است كه استعدادي در عقل پديد آورند تا توجه و اتصال به عقل فعال پيدا كنـد و                    ،صور

  .شود نه چيزي بيش از آن از طريق عقل فعال به آن افاضه يادشدهصور 
پـردازد و تحـصيل       مـي » كيفيت انتفـاع نفـس از حـواس       « به   شفادر طبيعيات   سينا    ابن

 از حـس  ي عاقلـه  قـوه گيـري   عنوان يكي از موارد بهـره ه را ب » مبادي براي تصور و تصديق    «
ماحـصل  . شـمرد   در فعل خـاص خـود برمـي   ، يعني خيال و وهم   ،و ساير قواي حيواني   ظاهر  

 و نفـس از     نمايـد   مـي ياتي را ادراك    يجزاست كه حس    آن   بيانگر   ،در اين بخش  سخن شيخ   
  :كند مي مورد استفاده چهاريات در ياين جز
 يعنـي نيـل بـه معنـا و       ،يات با عمل تجريد   ياز جز ) كليات خمس (انتزاع كليات مفرد    . 1

و حـق مـادي      لوا هـا از مـاده و عاليـق و و           جـدا كـردن آن     ي  وسـيله ه  ه ب ئيزج حقيقت صور 
 ،بـه ايـن ترتيـب   . هـا  ذاتـي و عرضـي از آن  معناي اين و باستخراج معناي مشترك فيه يا مت  

  ؛شوند مي و در اين عمل، خيال و وهم نيز به كمك گرفته شود ميحاصل » مبادي تصور«
  ؛برقرار كردن روابط و مناسباتي نظير سلب و ايجاب ميان تصورات كلي مفرد. 2
  ؛تحصيل مقدمات احكام تجربي. 3
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 بـه سـبب شـدت       شوند  ميتصديق به صحت بعضي اخبار كه از طريق حواس حاصل           . 4

 . ها تواتر آن
 ،عاقله پس از حصول اين مبادي، ديگر در افعال خاص خود نيازمند بـدن نخواهـد شـد                 

كـه عاقلـه     هم پس از آن   اوليه  همين نياز   . كند  ميمگر در موارد قليلي كه به خيال نياز پيدا          
 تمامي اين افعال را خود بـه تنهـايي          ،رود و از آن پس      از بين مي   ،يافتقوي شد و استكمال     

كمكـي   بـه او تنهـا   و خيال و ساير قواي بدن، ديگـر نـه   ظاهري   و قواي حسي     دهد  ميانجام  
سان براي رسيدن    درست مثل وقتي كه ان     ؛روند  بلكه موانع فعلش به شمار مي      ،دكرنخواهند  

 پس  اما ،كند  ميآن استفاده     و تا زمان رسيدن از     ندك  مي، مركبي تهيه    به محل مورد نظرش   
، 12 (شود  مياو    بلكه حتي مزاحم و مانع كارهاي شخصي       ،فايده  بي مركبهمان  از رسيدن،   

  6.)306 - 304 :صص
  ي خيال  قوهاستعانت از. 2. 2

ماننـد  كـردن   تعقـل   بـراي    تجويف وسط مغز كـه اسـتمداد از آن           دراي است    خيال قوه 
  .  به عنوان مقدمه و در مدتي محدود استواس ظاهر از حاستمداد

 ي عاقلـه    قـوه  بعضي از صور معقول كـه مـدرك          ،چنان كه در بحث حواس ظاهر آورديم      
 نيازمندنـد كـه در ايـن        ي عاقلـه    قـوه  بلكه به تجريد     ،في نفسه مجرد نيستند   شوند    واقع مي 

  . كند فرآيند، عقل ابتدا از حواس و سپس از خيال استفاده مي
يكـي در اتـصال بـه عقـل         : ن سينا معتقد است كه عقل در دو مورد به خيال نياز دارد            اب
ماً و ديگـري    يفقط در ابتداي اخذ تصورات كلي اولي است نه دا         تياج  اين اح  كه البته    ،مفارق

 نيازمند رفـع معارضـت و ممانعـت         ، كه در اين مورد    ،براي تحقق يافتن برخي تصرفات خود     
 ما  ءحتاج العقل منّا في كل اتصال بالمفارق الي الخيال، بل في بد           ليس ي «:  است ي خيال   قوه

 في بعض التصرفات بشغل الخيال يقتبس التصورات االولي الكليه و ربما استعان بالخيال ايضاً 
  .)88 :، ص9(»  بمشاركته آكدؤعن المعارضه و ليكن التهي
عاقلـه پـس از آگـاهي     كـه    دهد  مي با خيال توضيح     ي عاقله   قوه ي  شيخ در تشريح رابطه   

 را از ماده و     يادشده، صور   ر خيال و تحت اشراق نور عقل فعال       ي موجود د  ييافتن از صور جز   
اين صور از خيال بـه عقـل   . كند  ميها را در نفس منطبع       گرداند و آن   مي ق مادي مجرد  يعال

ي يـ ر جر  مجرد اين صو   ت تا صور  كند  ميها نفس را آماده       بلكه اطالع از آن    ،شوند  ميمنتقل ن 
را » دعم« نقش   ي خيال   قوهصور موجود در    بنابراين  .  افاضه شود  ي عاقله   قوهاز عقل فعال به     

ند و نيز حدود هـر      ا  ات نفس براي قبول فيض    دعمالت نيز م  أ چنان كه افكار و ت     ،كنند  ميايفا  
  . اند قياس معدات قبول نتيجه
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 خيـالي برقـرار   جزيـي ور  ارتباط نفس با ص، اشراق عقل فعالي پس همين كه به واسطه 

، در  جـنس   اند و از جهتي غير هم      جنس  هاي مجردي كه از جهتي با اين صور هم         شد، صورت 
 ،در اين هنگـام، صـور خيـالي       . ها عقل فعال است     كه محدث آن   شوند  مي  حادث ي عاقله   قوه

ي كـه   د آن صور، بلكه صور مجرد     و البته نه خ   ؛شوند  مي لاند، معقول بالفع   كه معقوالت بالقوه  
 و احاطـه بـر صـور    ي خيـال  قـوه  ارتباط عاقله بـا  ي  در سايهـ اشراق عقل فعال  ي به واسطه

  ).322 - 321 :صص، 12 ( گردند  مي به نفس ناطقه افاضهـموجود در آن 
  ي مفكره قوه استعانت از .3. 2

  باي عاقله قوهيكي از مراكز مادي است كه ، اي است در تجويف وسط مغز      كه قوه  ،كرهفم
، توضـيح كوتـاهي   ي مفكـره  قوه با ي عاقله  قوه ي   به رابطه  نقبل از پرداخت   .آن در ارتباط است   

  شـيخ قـواي مدركـه را ايـن    ،كه در جاي خود آمـده  چنان. در مورد خود اين قوه ضروري است 
   :كند بندي مي ور دستهط

  ؛ باصره، سامعه، ذائقه، المسه، شامه: شامل، حواس ظاهر-1
  :شامل ، حواس باطن-2 
  ؛ي خيال قوهحس مشترك و :  يعني،ندا  قوايي كه مدرك يا حافظ صور محسوسات-
   ؛ حافظهي  واهمه و قوهي قوه:  يعني،ندا ا حافظ معاني محسوساتي قوايي كه مدرك -
  . متصرفهي قوه:  يعني،كننده در صور و معاني است اي كه تصرف  قوه-
 يعني خيال و حافظه اشراف دارد       ، باطني ي  هماً بر دو خزان   اي است كه داي     قوه »متصرفه«

ي همواره بـا معاونـت      نعامصور و    ولي دخل و تصرفش در       ،كند  ها دخل و تصرف مي     و در آن  
 بـه آن  ،آن را تحـت تـدبير قـرار دهـد         تـصرفات   اگر واهمه   حال  . گيرد  مياي ديگر انجام     قوه

كـره يـا    فم «،ف بپـردازد   بـه تـصر    ي عاقلـه    قـوه گويند و اگر با معاونـت       » مخيله يا متخيله  «
  . شود ناميده مي» متفكره

» حصول نسبت ميان عقل انـسان و عقـل فعـال          «كره را   فابن سينا سبب نياز عاقله به م      
 عقـل   ه و بين  ينبان العقل البد له في التوصل الي تحصيل النسبه          «: گويد  مي  و كند  مي بيان

  .)113 :، ص9(» كرهفالفعال من القوه الم
  :كند ميرا براي مدعاي فوق ارائه و سپس اين دليل 

  بـه ايـن ترتيـب كـه در         ،كننـد   ميديگر ممانعت     از فعل يك   ي خيال   قوه و   ي مفكره   قوه
 اما در خـواب تعطيـل اسـت و          ، و استراحت ندارد   شود  ميماً به كار گرفته     كره داي فبيداري، م 
 بـه زمـان      فعاليـت بيـشتري نـسبت      ، كه در خواب   ،ي خيال   قوه بر عكسِ ( كند  ميفعاليتي ن 

، تعطيـل اسـت و      كـره ف بـه سـبب تعطيـل بـودن م         ، نيز در خواب   ي عاقله   قوه). بيداري دارد 
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، ميان عاقله و عقل فعال ضـروري اسـت         كه براي برقراري ارتباط      ،كرهفزيرا م (فعاليتي ندارد   
   .7 )113 :، ص9( )تعطيل است

 بي نيازي آن از عـضو        و ي عاقله   قوه نيز در جريان استدالل بر تجرد        تااشارابن سينا در    
 تأكيـد  ي عاقله   قوه بر فعل    ي مفكره   قوه  به تأثير  ، كه ضمن آن   كند  ميجسماني، دليلي ارائه    

  : دليل اين استي خالصه. شود مي
 دچـار   ،در اثر تكرار فعل خود    » همواره« ، يعني قواي حسي و حركتي     ،قواي قائم به بدن   

 قوي باشد و يا افعال به سرعت دنبـال          سنگين و   اگر فعلْ  به ويژه  ،شوند  مي ضعف و خستگي  
ي   قـوه پـس   (خالف اين اسـت     » بسياري از موارد  « در   ي عاقله   قوههم انجام شوند، اما افعال      

  . )نيازمند نيست بدن جسماني و اعضاي آن به ، در فعل خودعاقله
ي   قـوه ، اما   شود  مي خسته   ،در اثر تكرار فعل   » همواره« جسماني   ي   هر قوه  ،به بيان ديگر  

 جسماني و نيازمند اي    قوهي عاقله قوه پس   .شود  ميخسته ن از تكرار فعل خود     » غالباً «اقلهع
و افعـال  ... ن القوه القائمه باالبـدان يكلهـا تكـرر االفاعيـل        أمل  أت «:ضوي در بدن نيست   عبه  

   .)248 - 247: ، ص3: ، ج1(» وصف  بخالف ماالقوه العاقله قد يكون كثيراً
العاقلـه قـد اليكلهـا    « :كند مياستدالل را به زباني ديگر تقرير اين ) ره(ي س طوي  خواجه

 عاقلـه   :»فاعيل، فالعاقلـه ليـست ببدنيـه      دائماً يكلها كثره اال   ففاعيل و كل قوه بدنيه      كثره اال 
از » همـواره «اي    بـدني  ي   اما هر قوه   ،شود  مياز تكرار و كثرت افعال خسته و ضعيف ن        » گاه«

  . جسماني و نيازمند بدن نيستاي پس عاقله قوه. شود مي ضعيف ،تكرار فعل
» گـاه «: گوينـد  شـيخ و خواجـه مـي    جا كه  كند از آنسؤال اكنون ممكن است خواننده   

 هـم ماننـد     ي عاقله   قوهاند گاه    كه پذيرفته  علوم است م ،كند  ميخسته ن  كثرت افعال عاقله را   
   اين مسأله را توضيح داد؟توان مي چگونه. شود مي خسته ، با تكرار فعل،ساير قواي جسماني

  » يكون كثيراً بخالف ما وصـف »قد««است  كه شيخ گفته      اين دهد  ميپاسخ  ) ره(خواجه  
 و چـون    گيـرد   مـي كره صورت   ف بدان جهت است كه گاه تعقل با معاونت م         ،»دائماً«و نگفته   

ته  عاقلـه از تعقـل خـس       ،رديا در چنين مـو    ، جسماني وابسته به بدن است     ي  كره يك قوه  فم
تـا بتـوانيم ايـن قـوه را         (گـردد     برنمي ي عاقله   قوه اما اين خستگي و ضعف به ذات         .شود  مي

 بلكـه از ضـعف و خـستگي         ،)داراي عضو مادي بدانيم و مثالً مغز را جايگاه تعقـل بـشماريم            
  .)274 :، ص3 :، ج15 (گيرد مي نشأت ،اي جسماني است  كه قوه،معاونش

 ي مفكـره    قـوه  به سبب فعاليت     شود  مي مغز خسته    ،لكه گاه هنگام تفكر و تعق      پس اين 
، نه به سـبب     است تعقل، مددرسان عاقله     است كه در تجويف دوم مغز جاي دارد و در عملِ          

  .باشد مي مادي عقل و ابزار فعل تعقل كه مغز جايگاه اين
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  سؤاليك برهان و يك . 3
بـي نيـازي آن از آالت        و   ي عاقلـه    قـوه يكي از براهيني كه ابن سينا براي اثبـات تجـرد            

انجـام  ) مانند مغز( يكي از اعضا بدن  ي  اگر تعقل به وسيله    : چنين است  ،جسماني اقامه كرده  
 نيز دچار   ي عاقله   قوهشد،   به آن عضو خستگي و ماللي وارد مي       » هر گاه  «بايست  شد، مي   مي

و  هرگـاه عـض  ،كه در مورد ساير قواي حـسي و حركتـي    چنانـگرديد   خستگي و سستي مي
بينيم كه  مي» گاهي«  اماـ شود ميضعيف و ناقص نيز  فعل قوه   ،مربوط خسته و سست شود    

 در تعقـل يـا   ي عاقله قوه در حالي كه توانمندي ،روند ن و اعضا و قواي آن رو به ضعف مي  بد
 بـر   ،ي عاقلـه    قـوه گيريم كه افعـال       نتيجه مي  بنابراين .ثابت است يا رو به قوت و شدت دارد        

  . ، وابسته به بدن نيستقواخالف ساير 
، ، هنگام ضعف و بيمـاري     اين برهان معارضي پيدا كرده كه معتقد است در موارد عديده          

 كـه بـر خـالف مـدعا و          دهـد   مـي  و ايـن نـشان       شود  ميند و مختل يا حتي تعطيل       كُ تعقلْ
 ،ر معقـول  ، براي ادراك صو   ، وابسته به بدن بوده     مانند ساير قوا   ،ي عاقله   قوهگيري باال،    نتيجه

   .)268 - 266 :صص، 3: ، ج1(نيازمند آالت مادي بدني است 
 ابن سينا در مقام يك طبيب هـم         يم از اقوال خود   توان  ميكه ما     در خور توجه اين    ي  نكته

يي هـا   ي  بيمـار  بـه    ،قـانون در  چراكه او    ،ارائه كنيم ييد سخن معارض    أدر ت مستندات فراواني   
 بـه   ،تر كردن محـل بحـث       ما اكنون براي روشن    وسازند   ي كه تعقل را مختل م     كند  مياشاره  
  . كنيم  اشاره ميها  يماريباين  از برخي

 متقابل اخذ شده كـه      ي   دو نتيجه  ، استدالل ي  رسد از يك ماده    ، به نظر مي   به اين ترتيب  
پاسـخ ابـن سـينا بـراي         .ها و شواهد تجربي، اثبات نمود      ستناد به نمونه   ا توان با  هريك را مي  

 زيرا نظر نهايي او در مورد نياز عاقله به عضو مادي و توجيه        ، بسيار مهم است   ،ين تقابل رفع ا 
  . كند روابط عقل و بدن را روشن مي

  
   طبييدر آرا) مغز(ارتباط عقل و بدن . 4

 به نقش حـاالت روحـي و نفـساني در           ها،  ي  بيمار هنگام بررسي برخي از      ،قانونشيخ در   
ي جسماني بر افعال و عملكردهـاي نفـس و          ها  ي  بيمار و نيز اثر     ها ي  بيماربروز يا درمان اين     

نگاهي به گفتار او در تأثيرپذيري دقيق ضربان نبض از حاالت روحـي،      . پردازد روان بيمار مي  
 مستقيم خلقيات و رفتارهـاي      ي  خوابي و پرخوابي با وضعيت مغز و رابطه         متقابل بي  ي  رابطه

 بـه عنـوان يـك    ، اوتأكيد ي دهنده  ديگر نشاني ها نمونه هفرد با سالمت يا بيماري معده و د      
  . ضعف افعال نفس استو  قوت در سالمتي و مرض بدن نقش بر ،قطبيب حاذ
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 كه از اهميت بيـشتري بـراي مقالـه          ،»ي سر و مغز   ها  ي  بيمار« ما به بخش     ،در اين ميان  

قـرار  مـورد توجـه     را    سر و مغـز    ي  هاي ناحيه   اقسامي از آسيب    و پردازيم مي ،برخوردار است 
  : هستند  و فعل تعقل در ارتباطي عاقله قوه با ،مستقيم نامستقيم يا كه به نحودهيم  مي

  اختالط عقل . 1. 4
اگر افعالش تحت    باطن است كه     ي   از قواي مدركه   ي متصرفه   قوهپيش از اين گفتيم كه      

 يمـان اسـت كـه اطبـا       شـود و ايـن ه        يا متفكره ناميده مـي     ه مفكر ، باشد ي عاقله   قوهتدبير  
گاه كه هرچون اين قوه محل مادي معيني در مغز دارد،     گويد    ابن سينا مي  . نامند  متخيله مي 
بطن  يعني   ،آن محل  اختالل و آسيب يا خستگي در        تبع، به   باشد ي متصرفه   قوهعاقله مدبر   

  .)164 -163 :صص، 1: ، ج8(آيد  د ميي پدي عاقله قوهمياني مغز، خستگي و اختاللي در 
يكـي از   «:  اسـت  ي ايـن بخـش از مغـز چنـين آمـده           هـا   ي  بيمـار  در خصوص    ،قانوندر  
اگر نيروي تفكر و تخيل به كلي از كار         . وي تفكر و تخيل است    ي مغز تباهي در نير    ها  ي  بيمار
 آن  ،كلي از بين برود   ه   نه كه ب   ،و اگر اين نيرو ناتوان گردد     » عقل از دست دادن   « آن را    ،افتد
و  مغز اسـت  خوانند و سبب هر دو حالت وجود سردمزاجي قسمت جلوِ      مي» احمق شدن « را

اگر تشويش و تغيير در نيروي تفكر و تخيـل           . رطوبت يا خشكي هم هست     ،چنان كه گويند  
 چنان كه فكر را به چيزي مشغول دارد كه وجود ندارد يا ناپـسنديده را پـسنديده          ،پديد آيد 
   :سه چيز استد كه عالمت يكي از اين گوين» اختالط عقل« اين حالت را ،پندارد
  ؛وجود ورم در مغز -1
» جنـون سـبعي    «، كـه اگـر بـه مغـز راه يابـد           ، صفراوي گرم و خـشك     ي  وجود ماده  -2

  ؛ كه حاصل آن اختالط عقل همراه با شرارت و بدخويي استدهد ميرخ ) ديوانگي ددي(
 اخـتالط عقـل بـا       ، حالت  سودايي كه ماليخوليا به دنبال دارد و در اين         ي  وجود ماده  -3

 .حاصل همراه است بدبيني و انديشيدن بي
توان اين حالت را از داليـل    ميشايد اختالط عقل با شراكت اندام ديگري صورت گيرد و        

 بايد دانست كه هر گاه افكار حركات زياد از          ، به طور عموم   ،در هر حال  .  به دست آورد   جزيي
، 3: ج،  8 (»مزاجي مغز اسـت     اش گرم    انگيزه ،گشتمعمول انجام داد و آشفته شد و پراكنده         

 .)18 - 17: صص
 ،حالتي اسـت كـه طـي آن   » اختالط عقل«: افزايد ي فوق ميها ي  بيماردر تشريح   بوعلي  

نش كـاهش كـ   » حماقـت «د و مجراي طبيعـي را رهـا كننـد و            نهاي تفكري گزند بين    كنش
اسـت  زاج همراه بـا خـشكي       سبب بيماري حماقت سردي م    . فكري يا از كار افتادن آن است      

شـيخ اثـر سـردي و گرمـي         . بر گرفته باشد    وسطي مغز را در    ي  ها شكمچه  كه روزها و مدت   
 ،گويد هرگاه كـاهش و از كـار افتـادن در كـار باشـد            و مي  داند  ميرا كامالً مقابل هم     » فكر«
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  و هرگاه به كار گيري و جنبش مطـرح         گيرد  ميت و حماقت، از سردي سرچشمه       نمانند رعو 

هاي روان اسـت و بـدين        فكر نوعي از جنبش   «: گويد ابن سينا مي  . گردد باشد به گرمي برمي   
در حركـت   )  مغـز  يجلـو  از قسمت عقب به قسمت     (و مغز به آن جز    و فكر از اين جز    ،وسيله

     117 :صصـ ، 3: ج، 8(»  مانع حركت جنباننده است و سردي است و معلوم است كه حرارت 
- 118(.   
   اختالل در هوش:گويي و هذيان پريشان. 2. 4

. شود  هاي مغزي ناشي مي      اختالل عقلي ديگري است كه از آسيب       گويي و هذيانْ   پريشان
 كه بـه سـبب آن، شـخص دچـار هـذيان و              شود  مياي   گاه مغز دچار بيماريي   گويد    شيخ مي 
يكي از عوامل اين بيماري خشكي عارض بر مغـز اسـت كـه ناشـي از          . شود  ميگويي   پريشان

 مغز نتواند راه راسـت عقالنيـت را         شود  ميهاست و باعث     زياد و همانند آن    خوابي يا تفكر   بي
 ،هـاي ديگـر    د از اخـتالل در انـدام      توان  مي البته هذيان و پريشاني حواس       ؛درستي بپيمايد ه  ب

  .)114 :، ص3 : ، ج8 (يد معده نيز پديد آي  معده و دهانهمانند
 عـارض بـر مغـز نيـز از عوامـل            ي  ما و خشكي سـاده    ، بلغم، خون گرم التهابي و گر      سودا

گردند و در هـر بيمـار و بـسته بـه             ديگري هستند كه باعث در هم شدن و اختالل عقل مي          
خويي و حركات    ، درنده ، زردي رنگ   غمگين و خياالتي شدن    چون  هم عاليمي   ،عامل بيماري 

  .دهد  ميرا توضيح كدام هر، كه شيخ به تفصيلشود ميشديد و زياد و تب ظاهر 
  فراموشي و تشويش ذهن . 3. 4

كـه يـا باعـث     ي مغز اسـت ها ي بيمار يكي از ،هم از نظر ابن سيناي طبيب فراموشكاري  
 و فراموشـي  ناتواني ذهنـي    .  ذهن به كلي از كار بيفتد      شود  مي يا باعث    شود  ميناتواني ذهن   

ز وارد آمـده     آسيبي به قسمت عقـب مغـ       ،عالمت آن است كه از سردي يا رطوبت يا خشكي         
  .)18 :، ص3 : ، ج8(است 

   خواب و بيداري.4. 4
بيـداري حـالتي    « :كند  ميتعريف   اين طور     خواب و بيداري را    ،كتاب النفس ابن سينا در    
 نـه  ـ نفس به ظاهر بدن توجه كرده، قواي حسي و حركتي را با اعمال اراده  ،است كه در آن

 عدم اين حالت است كه طي آن، نفـس  اب و خوگيرد مي به كار ـبه نحو ضروري و اجباري  
 ، بخـش قـانون  او در   .)161 -160:صصـ ،  3( »نمايـد   مـي از ظاهر و خارج بـه داخـل توجـه           

پردازد و ضمن  ات ديگري از خواب و بيداري ميجزيي به  ،»هاي آن  ي سر و آسيب   ها  ي  بيمار«
ل در عمل  كه به هم خوردن خواب در اثر اختالالت جسماني موجب اختال     دهد  مي  شرح ،آن
؟ بـراي درك بهتـر آثـار بيمـاري و ضـعف             چيست» روان نفساني « .شود  مي» روان نفساني «

 ابتدا تعريف شيخ از روان نفـساني        ،ي عاقله   قوه خواب بر    ي  اعضاي بدن بر خواب و به واسطه      
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نـام تـن و جـان       ه  اساس تركيب دو بخش مختلف ب      آفرينش آدميان بر   :كنيم  ميرا مالحظه   

تن سـه   .  فراهم آمده است   تن از اجتماع اخالط و جان از تأثير عقل فعال         . شكل گرفته است  
 روحي نهاده شـده اسـت       ،يك ند از دل و جگر و دماغ كه در هر         ا  عضو شريف دارد كه عبارت    

 در جگـر قـرار      ،با نيروي جذب و دفع و هـضم و امـساك          » روح طبيعي « .داراي قوتي خاص  
روح « در دل و ،ب و حـس و خيـال و وهـم   ضغـ بـا نيـروي شـهوت و    » روح حيـواني «. دارد

در ميان اين سـه،     .  در دماغ قرار گرفته است     ،با نيروي تفكر و تذكر و تميز و حفظ        » نفساني
روان نفساني اصل است و نطق و خرد و دانش و تميز از اوست و آن دو روح ديگـر تـابع آن                       

 ،فناي تـن از ر است و پس   اما روح نفساني فناناپذي    ،روح حيواني و طبيعي فناپذيرند    . هستند
  .ماند باقي مي

كند كه مراد از روان نفساني نفس ناطقه است و شيخ             روشن مي خوبي  اين توضيحات به    
 بر ايـن  ـ باشدرسد همان روح بخاري   كه به نظر ميـبا اشاره به تفاوت روان نفساني و جان  

 زيرا كه ،خوانند» روان« و روح ناطقه و روان نفساني را جان نخوانند « كهكند نكته تأكيد مي
 ،ت خـود  فـ  لطا  بلكه قوتي است كه به كمـالِ       ، جسم نيست   و روانْ  ، جسمي است لطيف   جانْ

 جان و تن و محل سخن و منبع علم و خرد اسـت و چـون جـان و                    ي  مددكننده و جنباننده  
  .)82 - 81 :ص، ص10( نپوسد ،تن

 از سـوي ديگـر   ي عاقلـه  هقـو اكنون به تعريف خواب و ارتباط آن با بـدن از يـك سـو و              
روح «خـواب عبـارت اسـت از بازگـشت     سـينا آن اسـت كـه      ماحصل كالم ابـن    .گرديم  برمي

در ايـن  . كار كـرده بـود  ه  به جايي كه از آن شروع بـ يعني مبدأ حس و حركت  -» نفساني
 باعث توقف افعال    ،كند و با اين كار       روح نفساني ابزارهاي حس و حركت را رها مي         ،بازگشت

» خـواب «گردد و توقف و از كار افتادن ابزارهاي حسي و حركتي همان اسـت كـه                   ها مي  آن
انـد     حيات ضـروري   ي  كه براي ادامه  را  در اين فرايند، روان نفساني ابزارهايي       . شود  ناميده مي 

  .كند  به طور كامل رها نمي)مانند ابزارهاي تنفسي(
گـردد و     شود و موجب خـواب مـي        مي باعث فشار بر مغز      ،يدآ  اي كه به سر وارد مي       ضربه

خاطر درد زياد، خواب را به مغـز چيـره   ه  ب،شود هاي گيجگاه وارد مي اي كه به ماهيچه    ضربه
 ،ير و كرخت شدن نيز به سبب استيالي سردي بر ابزارهـاي حـسي و حركتـي                خدت. كند  مي

ديـدگي   زند و آسـيب      خواب را برهم مي     شدت يافتن تب   .شوند  مي) غيرطبيعي(باعث خواب   
كنـد و      گرفتار تشنج مـي    ،ديده دارد  با عضو آسيب  كه   معده مغز را به سبب شراكتي        ي  دهانه

چنين درد و فكر بسيار، سـوء        هم. شود  زند و مانع خواب مي      حركت روان نفساني را برهم مي     
اساسـاً  . شـود   خوابي مـي   هضم و پر شدن بيش از حد معده و گرمي و خشكي مزاج باعث بي              
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: ، ج 8(رود    شمار مي ه  كه سردي عامل خواب ب      چنان ،خوابي است  هاي بي    سبب گرمي پيشتاز 

  .)104 :، ص3
 بـر   ، آن ي   بر مغز و بـه واسـطه       ،طور مستقيم ه  جا روشن شد كه خواب و بيداري ب        تا اين 

 مـزاج   ،كند كه اگر بيداري از حد بگـذرد         شيخ الرئيس تصريح مي   . گذارند   اثر مي  ي عاقله   قوه
شود و اين ناتواني به   ناتوان مي،نوعي خشكي مبتال شده، در اثر آنبه د و خور م مي  ه مغز به 

كند و    چنين خواب زياد نيروي نفساني را كند و كم مي          هم. كند  نيروي عقل اختالل وارد مي    
  .)218 - 217 :، ص1: ، ج8(شود كه سنگيني به مغز روي آورد  باعث مي

 ماننـد  ،پـردازد  ي ديگري نيز مـي ها ي بيمار به ،ي سر و مغز   ها  ي  بيمارابن سينا در بخش     
 كه هريك به نحوي بـر       ، مغزي ي   سكته  و ماليخوليا، مانيا، داءالكلب، سرگيجه، صرع، كابوس     

را بـه عنـوان بيمـاري    » عـشق «او حتـي  . گذارنـد   بر قدرت فكري اثر مي،مغز و از آن طريق  
اي كه به      است وسوسه  عشق مرضي  «:گويد  كند و مي     سر و مغز مطرح مي     ي  مربوط به ناحيه  

ماليخوليا شباهت دارد و سبب بيماري آن است كـه انـسان فكـر خـود را بـه امـور خاصـي                       
 »شـود    سبب بيماري مي   شود و همين تمركز فكر متمادي      ميها غرق    منصرف و كامالً در آن    

علت شباهت عشق به ماليخوليا از آن جهت اسـت كـه ماليخوليـا نيـز در                 . )60:،ص3:ج ،8(
 است ناشي از تفكر زياده و بيهوده كه فكر و پنـدار را از مجـراي                  اي  بن سينا بيماري  تعريف ا 

كشاند و راه اصلي عـالج آن دسـت برداشـتن از              ر را به تباهي مي    سكند و     طبيعي خارج مي  
 آمـده  ،ي سـر و مغـز    هـا   ي  بيمـار بخش  ،  قانون در كتاب سوم  مطالب  يل اين   صتف. تفكر است 

  . است
  

  ل مستقلعا، في عاقله قوه. 5
 فلـسفي و طبـي ابـن سـينا كـه انفعـال يـا                يآرااز  هـايي     شواهد و نمونه  پس از بررسي    

ضـعف و اخـتالل     بروز  كرد و اختالل تعقل به دنبال          از بدن را تأييد مي     ي عاقله   قوهاستعانت  
ايـن قبيـل   بايد وجه جمع    اكنون  داد،    هايي از مغز را نشان مي      بخشبه ويژه   اعضاي بدن،   در  

. را پيدا كـرد   » ي آن از بدن در فعل اختصاصي      نياز  بي و   ي عاقله   قوهتجرد  «با ادعاي   ا  ه  نمونه
 بدن كـار    به كمك اعضاي   مستقل است يا     ي عاقله   قوهآيا   بايد معلوم كرد كه      ،به تعبير ديگر  

  ؟ كند مي
 كلي و اسـتفاده از يكـي از قواعـد           ي  پاسخ ابن سينا به اين سؤال با استناد به يك قاعده          

كالل مع كالل اآلله    ) عاقلهالللقوة  (ليس اذا كان يعرض لها      « :گيرد  استثنايي شكل مي  قياس  
يجب أن ال يكون لها فعل بنفسها و ذلك النك علمـت أن اسـتثناء عـين التـالي الينـتج، و                      

 فليس ذلك دليالً علي غله عن فعل نفسه ان الشيء قد يعرض له من غيره ما يش        : ناًيدك بيا زا
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 نفسه، و اما اذا وجد ال يشغله غيره و ال يحتاج اليه فـدل علـي ان لـه فعـل         انه ال فعل له في    

  .)267 :، ص3: ، ج1(» بنفسه
 اثـر   ي عاقلـه    قـوه شيخ معتقد اسـت كـه گرچـه برخـي اخـتالالت جـسماني در عمـل                  

 بلكه اين قوه مـستقل از آالت        ؛ندارد اين بدان معنا نيست كه عاقله فعل مستقل          ،دنگذار  مي
كنـد و     دارد يا آن را مختل و كند مـي           اما گاه موانعي او را از فعلش باز مي         ،كند بدني كار مي  

 ي  تواند مانع يـا مختـل كننـده         بدن مي .  محكم نفس و بدن است     ي  اين قطعاً به دليل رابطه    
 وابـسته بـه     ي عاقلـه    قوهاگر   . اما در انجام افعال آن، مؤثر تام نيست        ، باشد ي عاقله   قوهافعال  

 بايـد حتمـاً هرگـاه در ايـن عـضو      ،رفـت  شـمار مـي  ه  و مثالً مغز ابزار تعقل ب     آالت بدني بود  
تنها اين اتفاق     اما گاه نه   ،شد   هم اختاللي ايجاد مي    ي عاقله   قوه در كار    ،شد  اختاللي ايجاد مي  

يابـد، چنـان     قدرت تعقل افزايش ميـ و مثالً مغز  ـرغم ضعيف شدن بدن  به  بلكه ،افتد نمي
  .دهد  رخ ميها انسان در عموم ،به بعدسالگي  كه از چهل

 با رفع تالي به رفع      ،ياس استثنايي است كه در آن     قشكل منطقي مدعاي شيخ در قالب       
  :رسيم مقدم مي

ي بـه آن عـضو   لـ  قطعاً هـر خل    ،كرد  اعضاي بدن تعقل مي   يكي از   اگر نفس با    ) قياس اول 
 كه هـر خللـي در اعـضاي          اما چنين نيست   .)صغرا (شد   باعث اختالل در تعقل مي     ،رسيد  مي

 امـا   ،رود   رو به ضعف و نقصان مـي       ن بد ،بلكه گاه برعكس  (بدن، باعث اختالل در تعقل شود       
پس تعقـل بـا عـضوي از     ) رفع تاليـكبرا   ) (تعقل يا ثابت است يا رو به افزايش و استكمال

  .) رفع مقدمـنتيجه (اعضاي بدن نيست 
 است كه  با وضع تالي به وضع مقـدم           اي   در قالب قياس استثنايي    ،اما سخن معارض وي   

  :رسد و لذا نتيجه باطل است مي
 بايد هرگـاه خللـي بـه آن عـضو     ،كرد اعضاي بدن تعقل مييكي  اگر نفس با    ) قياس دوم 

 در ،گـاهي بـا اخـتالل در اعـضاي بـدن          اما   .)صغرا(شد     باعث اختالل در تعقل مي     ،رسيد  مي
. ) وضع تـالي ـكبرا  ) (شود ها اثبات مي هد و نمونهكه با شوا(دهد  رخ ميهم اختالالتي تعقل 

  .) وضع مقدمـنتيجه (شود  پس تعقل با كمك عضوي از اعضاي بدن انجام مي
  

  »مانع«دخالت در نقش . 6
گـاه  : كنـد   را با ذكر يك قاعده تكميـل مـي        )  در عنوان قبل   بيان شده (شيخ سخن خود    

آيد كـه فعـل او را     موانعي پيش مي   ، غير ي   از ناحيه  ،براي فاعلي كه در حال انجام فعل است       
 وابسته به ايـن امـر       ، ولي اين بدان معنا نيست كه فاعل در تحقق فعل خود           ؛كند  متوقف مي 
در مواردي در غياب غير آن فاعل  همين كه   . غير بوده و فاعليت مستقل ندارد     اين  خارجي و   
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دهـد كـه مـستقل اسـت و          ي نشان مـ   ،نبود موانع، توانسته فعل خود را به انجام رساند        در  و  

  .)267 :، ص3: ، ج1(تواند مانع آن باشد   شرط تحقق فعلش نيست، گرچه ميوجود غيرْ
الزم نيست كه اين فاعل مطلقاً و هرگز تحت تأثير موانع نباشد تا استعمال او در فاعليت    

غير،  بدون تأثير ـ حتي در يك مورد  ، در موارديـي  ي بلكه همين كه به طور جز؛اثبات شود
  . محتاج غير نيست، كافي است كه اثبات شود در صدور فعل،فاعليتش متحقق گردد

» مـانع «كه مستقل بودن يك شيء در فاعليت به اين معنا نيست كه چيزي               خالصه اين 
 عامـل فعـل او       بلكه بايد بگـوييم غيـرْ      ؛فاعليت آن نباشد يا نتواند در فعل او خللي وارد كند          

نع آن باشد و چون صدور فعل در گرو بـودن فاعـل و نبـود موانـع                  تواند ما    گرچه مي  ،نيست
براي تحقق فعـل كـافي نخواهـد        اند     وجود فاعل در شرايطي كه موانع رفع نشده        ،باهم است 

  . بود
چه در    و آن  ، به عنوان عضو فرضي تعقل     ، و مغز  ي عاقله   قوهاما كاربرد قاعده در خصوص      

 كه به نوعي پاسخ نهايي شيخ بـه  ـ بر مغز آورديم  مورد اختالل در تعقل در اثر لطمات وارد
 اين است كه نفس در تعقل، فاعل مستقل است ـرود    به شمار ميگفته پيشتعارض ظاهري 

خـصوص  بـه   ، خستگي اعضاي بدنـماً  ي نه دا وـ گرچه گاه  ،و وابستگي به آالت بدني ندارد
ي   قـوه و دخـالتي در فاعليـت       وجود اين عـض   . شود  مغز و اشتغال نفس به آن، مانع تعقل مي        

  .كند  اما بيماري و ضعف آن به عنوان مانع، تعقل را مختل يا متوقف مي، نداردعاقله
 كـه   ،ي عاقلـه    قوه مغز در فعل     ، به طور مشخص   ،هاي بدن و    ماحصل كالم در مورد نقش    

 فعل خاص عاقلـه     ، اين است كه چون در مواردي      ،هدد  رخ مي » اعانت يا تمانع  «در دو جهت    
 مربوط به اين ي اختالل در اعضا،شود  شروع ميرديگ ز اعمالي كه با مشاركت بدن انجام ميا

 كـه   ، خيال ي   مثالً قوه  ؛شود كه فعل خاص عقل دچار اختالل شود         اعمال مقدماتي باعث مي   
 خـسته   ، كه در مغز قرار دارد     ،شود، به سبب داشتن عضو جسماني        تعقل مي  ي  گاهي واسطه 

  .دگرد  ميي عاقله قوهموجب خستگي و نقصان در و خستگي آن  شود مي
شود كه توجـه و اشـتغال نفـس            اختالل در احوال بدني در اين موارد باعث مي         ،عالوهه  ب

در اين حـال، كـار   . ها معطوف شود و از فعل خاص خود غافل شود        كه مدبر بدن است به آن     
غال بـه غيـر، مـانع        بلكه اشـت   ،نكردن عقل به سبب خستگي يا فرسودگي و پيري آن نيست          

كه   نفس انسان مانند شمشيري است كه با اين        ،پرداختن به خودش شده است در اين حالت       
شود يا همانند آبـي اسـت كـه            در نيام باقي مانده و به كار گرفته نمي         ،عيب است  برنده و بي  

  . مانعش شده استي آن جلو ولي سد،ها جاري شود تواند در دشت مي
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  گيري نتيجه. 7
ييد اين نظـر،    أ و براي ت   شود  مي مغز انجام    ي  ياري معتقدند كه تفكر و تعقل به وسيله       بس

ند كه هر فرد در طول زندگي خـود يـا اطرافيـانش،        نك هاي ملموسي ارائه مي    شواهد و نمونه  
 هر فرد حس كرده كه چگونه وقتي دچار سردرد           مثالً ؛ها مواجه بوده است     با آن  ،كم و بيش  

ي سر و مغز شده، تعقلش مختل گرديده و برعكس، وقتي زياد به تفكـر و                اه  ي  بيماريا ساير   
ور شدن   مالحظه كرده كه برخي با تداوم يا غوطه       يا  انديشيدن پرداخته، دچار سردرد شده و       

  .اند ي مغزي و حتي جنون مبتال شدهها ي بيماردر تفكر، به 
 خـشكي و    نـد نما عواملي   زند و  ييد مي  مقام پزشك بر چنين مواردي مهر تأ       ابن سينا در  

 را عامـل اخـتالط      مانند آن هاي وارد به مغز و       بودن مزاج، ورم و ضربه    گرم يا سرد    رطوبت و   
ها، بر آثار     و عالوه بر اين    داند  مي حتي تعطيل شدن آن       و ي عاقله   قوهعقل و اختالل در فعل      

ي   قـوه ي عـشق بـر      پردازي و حتـ    خوابي، پرخوابي، غم و اندوه، خيال       بي ،انكارناپذير خستگي 
  .كند مي تصريح عاقله

اما ابن سينا در مقام فيلسوف، تعقل را منحصراً مربوط به ارتباط نفـس ناطقـه بـا عقـل                    
 بـه   ي عاقلـه    قـوه  و معتقد است كه در عمل تعقل، فقـط           داند  ميفعال و دريافت افاضات آن      

كننـده آن صـور      فاضه صور معقول، و عقل فعال به عنوان فاعله و ا          ي  عنوان منفعل و پذيرنده   
در حد يـك واسـطه و بـراي زمـاني           فقط  دخالت دارند و مغز يا ساير اعضا و قواي جسماني           

  .نقش دارندمحدود، 
به رفع تناقض ظاهري ميان دو ديدگاه طبي و فلسفي ابـن سـينا دسـت                ابتدا  اين مقاله   

  :ظر ابوعلي سينا روشن شد كه از ن، و در نتيجهها را بيان نمود  جمع آني  نحوه سپس،يافته
 به هيچ وجه عضو مادي يا جايگاه        ي عاقله   قوه و   شود  مي مغز انجام ن   ي  تعقل به وسيله   .1

  .جسماني ندارد
 با عمل تعقل    ،مستقيم و به واسطه، در دو نقش متفاوت       ناتنها به صورت    ) و بدن (مغز   .2

 :دنورخ و تفكر پيوند مي
 پـس از حـواس      ،پردازد صور ماديات مي   به تعقل    ي عاقله   قوهوقتي  :  در نقش معين   )الف

محل اين دو قوه در مغز قرار دارد و مثل هر بخـش       . گيرد  ميظاهر، از خيال و وهم استمداد       
د دچار خستگي و بيماري و ضعف شود كه به تبـع آن، تعقـل هـم دچـار                   توان  مي ،ديگر بدن 

 در ،ندابزار عقل بنام به اشتباه، مغز را     برخي   كه   هاين امر باعث شد   . شود  ميكندي و اختالل    
  .يعني خيال و وهم بوده است، ديگرجا محل دو عضو  حالي كه مغز در اين

ترين  برترين و اصلييعني (چون نفس ناطقه مدبر بدن و از جمله مغز  :  در نقش مانع   )ب
 مانعي بـراي تعقـل خواهـد        ،رود، هرگاه عارضه و نقصاني در مغز رخ دهد         شمار مي ه   ب )عضو
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 و تعقل دچار    شود  مي از فعل اصلي خود منصرف و به رفع آن عارضه معطوف              زيرا نفس  ،بود

 ي  گمان كنيم تعقل به وسـيله    ، كه به اشتباه   شود  مياين امر باعث    . شود  ميكندي و اختالل    
  . استگرديدهشده كه اكنون با ضعف و بيماري آن، مختل  مغز انجام مي

 كـه در تجويـف وسـط مغـز جـاي          ،) تحت تدبير عاقله   ي  ي متصرفه   قوهيعني  (مفكره   .3
تـرين   اين قوه يكي از مهم.  و عقل فعال است ي عاقله   قوه حصول نسبت ميان     ي   واسطه ،دارد

 چراكـه در منتـسب و   ، با آن پيوند دارد،هاي مغز است كه عقل انسان به هنگام تفكر  قسمت
رتبـاطي،   بـه عنـوان پـل ا       )رود  كه ركن تعقل آدمي به شمار مي      (متصل شدن به عقل فعال      

 چـون  ،بخش از مغز آسيب برسـد     پل ارتباطي و اين     حال اگر به اين     .  مورد نياز است   ضرورتاً
گردد و همين امر سبب شده        بيند، تعقل هم مختل و يا متوقف مي          آسيب مي  يادشدهاتصال  

  . شده است  مغز انجام ميي  گمان كنيم تعقل به وسيله،كه به اشتباه
يـر بـر    اكند كه ميان ديدگاه فلسفي ابـن سـينا د           روشن مي  گفته  پيشتوجه به موارد     .4

 از عضو مادي نظير مغز با ديدگاه طبي او مبني بر اثـر              ي عاقله   قوهي فعل   نياز  بياستقالل و   
پذيري عقل و عمل تعقل از بيماري و سالمت مغز و نيز اثرگذاري آن بـر مغـز، ناهمـاهنگي                    

  .وجود ندارد
  

  ها يادداشت
هـا اجتنـاب     ر مشروح در كتب فلسفي شيخ بررسي شده است كه از ورود در آن              اين داليل به طو    -1

 – 103: صصـ ،  11: ك.ر(طلبـد     كنيم، زيرا بحـث مـستقلي مـي         نموده، از ارجاع به منابع پرهيز مي      
: صـص ،  2: ، ج 1؛  300 – 269: صصـ ،  14؛  303 – 288: صصـ ،  12؛  213 – 208: صص،  7؛  105
368 - 373.(  

در كتب شـيخ و بـه تبـع، در ايـن            » ي عاقله يا عقل     قوه«و  » نفس ناطقه «ي    ژهجا كه دو وا    از آن  -2
روند، به مناسبت، توضيح ابن سـينا در بـاب تفـاوت عقـل و                 ديگر به كار مي     مقاله، مرتباً به جاي يك    

مطابق اين توضيح،   . كنيم  نفس ناطقه را كه در پاسخ به سؤال بهمنيار آمده است، به اجمال بيان مي              
» بالفعل«معقوالت و متصرف در بدن، و عقل يعني حالتي كه نفس            » قابل«ه، يعني جوهر    نفس ناطق 

حالت تهيؤ و استعداد . رود  جا به معناي عاقل نيز به كار مي        البته عقل در اين   . واجد صور معقوله باشد   
: ص،  6 و   201: ، ص 7: نيـز بنگريـد بـه     . 89: ، ص 9(گويند  » عقل هيوالني «براي صور معقوله را نيز      

195.(  
ي عاقلـه در عـضوي        اگر قوه : گويد  ، در اثبات تجرد نفس مي     اشاراتبه عنوان مثال، در جلد سوم        -3

آمد كه هنگام تعقل اين عضو، دو صورت كـامالً يكـسان             قلب يا مغز منطبع بود، الزم مي       ندنمامادي  
يكـي  :  داشته باشداز مغز يا قلب در محل واحد ـ يعني همين عضو كه فرضاً آلت تعقل است ـ وجود  

صورت معقول مغز يا قلب و يكي صورت اصلي مغز يا قلب، و اين يعني اجتماع دو صورت متماثل در        
زند، زيـرا عاقلـه، كـه اشـرف           شيخ راجع به ساير اعضاي بدن حرفي نمي       . محل واحد، كه محال است    
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ا مغز، خواهد بـود و      قواست، اگر بخواهد عضوي داشته باشد، آن عضو حتماً اشرف اعضا، يعني قلب ي             

: براي تفصيل مطلب، بنگريد بـه (ي ديگر معلوم است    اگر قلب يا مغز عضو تعقل نباشند، تكليف اعضا        
  ).92 - 83: صص، 13؛ 277 – 276: صص ، 3: ، ج1
بايد توجه داشت كه برخالف ارسطو، از نظر ابن سينا، حاالتي ماننـد شـهوت و خـشم و انـدوه از       -4

الً و بالذات بر بدن، از آن حيث كه بدن است، عارض شود؛ بلكه اين احوال اوالً و                اموري نيستند كه او   
از آن حيث كه داراي بدن اسـت و بعـداً انفعـاالت بـدني               ) نفس(بالذات از احوال نفس است، منتهي       

: صصـ ،  12 و   84 – 83: ص، ص 3: نيز بنگريد به  . 367 – 366: صص،  14(گردد    تابع و مقارن آن مي    
269 - 270(.  

مبحـث عـن القـوي      «كند؛ مـثالً در        شيخ الرئيس در مواضع ديگري نيز به اين مسأله تصريح مي           -5
التي تتصور هذه المعـاني قـد تـستفيد         ) ي عاقله   قوه(و هذه القوه    ... «: گويد   مي 202: ، ص »النفسانيه

  ).327: ، ص12 و 328 – 322: صص: نيز بنگريد به(» ...من الحس صوراً عقليه 
و خيـال و  (ي عاقله از حس  هاي قوه گيري ، پس از اشاره به بهره  »بحث عن القوي النفسانيه   م«در   -6

و هذه القوه و ان اسـتعانت بـالقوه الحـسيه    ... «: گويد ، به حدود و ميزان آن هم اشاره كرده، مي   )وهم
 هـذه   عند استنباطها الصور العقليه المفرده من الصور الحسيه فهي غيـر محتاجـه اليهـا فـي تـصوير                  

: ، ص 7(» المعاني في ذاتها و في تركيب القياسات منها ال عند التصديق و ال عند التصوير لالعتقادين               
  ).294 - 293: صص، 14؛ 89 – 88: صص، 4: ؛ نيز بنگريد به302

  .102 – 101: صص، 3 و 389: ، ص14: نيز بنگريد به -7
  . به تجريد عاقله نياز دارندمنظور انطباع صور معقولي است كه ذاتاً مجرد نيستند و -8
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