
 

 

 

 

 

 

 در پرتو رابطه نفس و بدن یرعشه اعضاء بدن  یبررس

 مالصدرا دگاهیآن با د  یاجمال  سهیو مقا نا ی س ابن  دگاهیاز د 
 

 محمود صیدی

 محمدرضا فرهمندکیا

 ده یچک

و   ی نو ی مسائل در حکمت س   ن ی تر دو با هم از مهم   نی تعلق نفس ناطقه به بدن و رابطه ا 

موارد،   ن ی از ا   یکی دهد.  یقرار م   ش ی الشعاع خو را تحت   ی ار ی است که مباحث بس  ه ی متعال 

نفس   ی حرکت اراد  یباشد. به هنگام رعشه مقتضا ی م  یاعضاء بدن   ای حدوث رعشه در عضو  

نفس ناطقه   صورت که مثلا   ن ی گردد. بد یناسازگار م   ی عضو بدن  عت ی طب  ی ناطقه با مقتضا 

عضو در تعارض با   ن ی ا   عت ی طب   ی ول   د؛ ی نما ی سکون را اراده م   ا ی چپ    ی سو به حرکت دست  

حدوث   ی را در مورد چگونگ   ی عوامل  نا ی سکند. ابن ی حرکت م   ی گر یگونه د آن قرار دارد و به 

ب  مهم ی م   ان ی رعشه  که  عبارت   ن ی تر دارد  بدن   ف ی از: ضع اندآنها  اعضاء  به جهت   ی گشتن 

 لی به دل  ی اعضاء بدن  ی و اختلل حرکت   ی اعصاب در اعضاء بدن شدن سست   ، یعوامل نفسان

 یبدن ی اختلل در کارکرد قوا  ل یعروض رعشه را به دل  زی . ملصدرا ن ی خارج یعوامل ماد 

در   نا یس ابن   موردنظرعوامل    ن ی که همه ا   د ی داند. در پژوهش حاضر اثبات گرد یم   ی و ماد 
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عامل حدوث   ن ی تر هستند و لذا مهم   ی و بررس  ل ی پرتو رابطه نفس ناطقه با بدن قابل تحل 

  باشد.  ی م  رابطه ن ی درا رعشه، اختلل  

 . ی ملصدرا، رعشه، نفس ناطقه، بدن، عضو بدن   نا، ی س ابن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

اعضاء و قوای بدنی افعال    واسطهبهباشد که  سینا نفس ناطقه، روحانیه الحدوث میاز دیدگاه ابن

افعال    دهد. نفس ناطقه به هر یک از اعضاء بدنی تعلق دارد و خود مباشرتا  خویش را انجام می 

دیگر نفس ناطقه افعال جسمانی خویش مانند حس و حرکت  دهد. به بیان  جسمانی را انجام نمی

دهد. زیرا که به دلیل مجرد بودن نفس ناطقه، انجام چنین  را با اعضاء و قوانی مادی بدن انجام می

باشد با این  سینا هم نظر میامکان ندارد. مالصدرا نیز در کلیت این مبانی با ابن  افعالی مباشرتا 

 فس ناطقه جسمانیه الحدوث است.تفاوت که از دیدگاه او ن

لذا دو فعل متفاوت دارد: یکی فعل نفس  ،  سیالرئخیشاز دیدگاه   ناطقه دو جهت و  نفس 

، غضب،  نامد؛ مانند شهوترا سیاست یعنی تدبیر بدن میسینا آنابنناطقه در مقایسه با بدن که 

ادی و علل خویش که تعقل نام دارد در مقایسه با مب  دیگری فعل نفس ناطقه  ترس، غم و شادی؛ 

این قسم جای می  نیز در  ناطقه  ادراک ذات نفس  از    این دو جهت متفاوت و متضاد   گیرد.که 

  ،جهتنیازا  باشد.زیرا که یکی در مقایسه و نسبت به بدن و دیگری بدون آن می  هستند. یکدیگر

گردد و جمع نمودن شته باشد، از دیگری غافل میاگر نفس ناطقه اشتغال به یکی از این امور دا

بلکه در موارد بسیاری نفس ناطقه با  .  (369:  1379سینا،  )ابن  این دو برای نفس ناطقه آسان نیست

 گردد.  اشتغال به یکی از این افعال، از دیگری غافل می 

س ناطقه با  که رابطه نف [ بدن و مریض نبودن آن  بودنسالم  ]مثال   در حاالت عادی و طبیعی 

آید. زیرا که باشد، اختاللی در رابطه نفس ناطقه با اعضاء بدنی پیش نمیبدن منظم و مرتب می

دهد و مشکلی جهت تدبیر و تعلق نفس ناطقه بدان وجود انجام می بدن افعال خویش را صحیحا 

دهد و  انجام میء بدنی  اعضا  واسطهبهندارد. به بیان دیگر نفس ناطقه افعال جسمانی خویش را  

ناطقه   این هنگام نفس  ناطقه قرار دارند. در  نیز تحت سلطه و حیطه نفس    باارادهاعضاء بدنی 

 دارد.  دهد یا اینکه آنها را در سکون نگه میخویش اعضاء بدنی را حرکت می
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عضالت بدنی به    دادنحرکت سینا رعشه به دلیل عاجز گشتن قوه محرکه از  از دیدگاه ابن

شود. زیرا که مانع داخلی در بدن انسان، مانع حرکت اعضاء بدنی  ل و منظم حاصل میگونه متص

 داشتن نگهاعضاء بدنی یا ثابت    یرارادیغ گردد و در نتیجه حرکات ارادی نفسانی با حرکات  می

با حرکات   اعضاء بدن  اختالط می  یرارادیغ ارادی  و  بنابراگردنداعضاء بدنی؛ دچار تعارض   ن ی؛ 

چنین نقصان    1. (329:  2، ج2005سینا،  )ابن   از نقص و بیماری در قوه محرکه انسان استرعشه ناشی  

حرکتی در اعضاء بدن انسان ]یا همان رعشه[ یا ناشی از قوای نفسانی و ادراکات آنها، اعصاب و  

با    رابطه نفس ناطقه  شدنفیضعباشد که هر یک از این امور منجر به  اختالل در اعضاء بدنی می

گردد. به بیان دیگر در این موارد رابطه تدبیری نفس ناطقه با اعضاء بدنی  عضو یا اعضاء بدنی می 

   گردد.یابد و یا ضعیف میکاهش می

آید که به هر دلیلی رابطه منظم  اختالل در حرکات اعضاء بدنی، زمانی به وجود می  ن،یبنابرا

افتد که  چنین حالتی بیشتر در زمانی اتفاق مینفس ناطقه با اعضاء بدنی مختل و نامنظم گردد. 

نماید  گردند یا اینکه نفس ناطقه توجه خویش را مصروف به امور دیگری میاعضاء بدنی ضعیف می

ترین حاالتی که رعشه عارض  شود. مهمسینا پرداخته میکه در ادامه به بررسی آنها از دیدگاه ابن

. با نظر به این عوامل،  (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  باشدمی  الذکرفوق گردد، سه مورد  اعضاء بدنی می

رعشه ممکن است در تمام اعضاء بدنی به وجود آید یا اینکه برخی از اعضاء بدنی مانند دست، پا  

از شدت و ضعف    سینا مراتبیاز دیدگاه ابن  رعشه  2. (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  یا سر چنین گردند 

آن   نوع  بدنی حرکت    مشاهده قابلدارد که شدیدترین  اعضاء  از  این صورت عضوی  در  و  است 

توان گفت که با نظر به عواملی که  . از سوی دیگر می (112-111: 3، ج2005سینا،  )ابن  دارد  یرارادیغ 

 
سبینا،  )ابن گرددگونه که خمر سببب به وجود آمدن نقص و آفتی در قوای احسباسبی و ادراکات محسبوس می. همان1

گردد. زیرا  (. بنابراین مسبت بودن در قوای ادراکی انسبان منجر به رعشبه در اعضباء بدن انسبان می329: 2، ج2005

 گردد. حالت نامتعادل بدن، رابطه نفس ناطقه با آن نامنظم و مختل میکه در این حالت نیز به دلیل 

تر از رعشبه عارض به  تر و مشبکلگردد، سبختای که به اعضباء سبمت چب بدن عارض میسبینا رعشبه. از دیدگاه ابن2

(. زیرا  329: 2، ج2005سبینا،  )ابن های پیر نیز قابل درمان نیسبتباشبد. رعشبه انسباناعضباء سبمت راسبت بدن می

تر و یابد و به موازات آن بدن نیز ضبعیفگذارد نفس ناطقه او فعلیت بیشبتری میانسبان هنگامی که به پیری قدم می

گردد. به بیان دیگر از شبدت و اسبتحکام تعلق نفس ناطقه به بدن به دلیل ضبعیف گشبتن آن کاسبته  تر میناتوان

 .  گرددشود. لذا درمان رعشه نیز امکان پذیر نمیمی
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  اعضاء آن دارد.   دارد، نوع رعشه بستگی به چگونگی رابطه نفس ناطقه با بدن و سینا بیان می ابن

سینا در پرتو رابطه نفس ناطقه  در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رعشه از دیدگاه ابن  درهرحال

 شود.  با بدن پرداخته می

 ضعیف گشتن اعضاء بدنی به جهت عوامل نفسانی. 1

بدن   واسطهبهبا بدن دارد و    سینا نفس ناطقه ارتباط تدبیری وثیقیبیان گردید که از دیدگاه ابن

، هر یک از نفس ناطقه و بدن در جهتنیبددهد.  و اعضاء بدنی افعال جسمانی خود را انجام می

م از صورتؤدیگری  برخی  بدن،  ناطقه در  نفس  تأثیرگذاری  به  نظر  با  و  ثر هستند.  علمی  های 

سبب   نفسانی  می  وجودآمدنبهعوامل  انسان  بدن  اعضاء  در  اسباب   سیالرئخیش  گردند. رعشه 

که در این قسمت  (329: 2، ج2005سینا، )ابن  شماردبه رعشه در این زمینه بر می ابتالچندی را در 

 شود.  به بررسی آنها پرداخته می

 ترس:   . 1.  1

ای  رسد که ترس و ادراک آن بدیهی باشد. زیرا که هر انسانی در درون ذات خوش پارهبه نظر می

نماید که ممکن است عوامل مختلفی منجر بدان  از چیزی یا کسی میاز اوقات احساس ترس  

که عارض روح بخاری   (109: 1371سینا،  )ابن  گردند. به بیان دیگر ترس از جمله معانی وهمی است

سینا،  )ابن  گذاردتأثیراتی را مانند سایر معانی نفسانی در نفس ناطقه و بدن می  گردد و لزوما  می

، در هنگام ترس جهتنیبدکه در مواردی ممکن است این تأثیرات بسیار شدید باشند.    ( 226:  تابی

شود و لذا از امور دیگری  یک چیزی منصرف می  یسوبه شدید همه توجه و همت نفس ناطقه  

شود که نفس احساس گرسنگی نکند یا غضب سبب انصراف ترس باعث می  مثال نماید. غفلت می

موارد به دلیل   گونهنیا. در نتیجه در  (371:  1379سینا،  )ابن  شودرس می نفس ناطقه از توجه به ت

مثال     د؛ ی نماکند یا توجه اندکی بدان میغلبه داشتن ادراکی،  نفس ناطقه امور دیگر را ادراک نمی

 .   (489: 1383، )اسفراینى نیشابورى هنگام ترس از لذت خوردن غذا غافل استدر 

م از  ترس  است.  بیان گردید که  انسانی حاصل    جهتنیبدعانی وهمی  نفسانی  تصورات  از 

بوست یترس داشتن بر برودت و    گذارد. اصوال گردد و تأثیرات خاص خودش را در بدن نیز میمی

برودت شدیدی در بدن و روح    وجودآمدنبه. ترس سبب  (218:  تاسینا، بی)ابن   نماید قلب داللت می
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:  1363سینا،  )ابن  حتی ممکن است منجر به مرگ و هالکت گرددای که  گردد به گونهبخاری می

ضعیف    دائما  یا    موقتا  . بدین نظر رابطه تدبیری نفس ناطقه با اعضاء بدنی یا برخی از آنها  (120

 گردد.  گردد و از حالت اعتدال خارج میمی

و سبب  گردد  حاصل اینکه ترس سبب اشتغال و غفلت نفس ناطقه از سایر امور ادراکی می

هاى  شود: »طبیبان حرکتمی  روح بخاری  بیش از اندازهو در برخی موارد انبساط    شدید  انقباض

کنند که  دهند، زیرا مشاهده مىنسبت مى  ]= روح بخاری[  را به این نیرو  و خشم  ناشى از ترس

  دد« گرمنتسب به این نیروى مى   عارض بر روح  این حاالت باعث بروز حرکت انبساط و انقباض

افعال  یابد و  روح بخاری به بدن تعلق می   واسطهبه. از سوی دیگر نفس ناطقه  (547:  1386سینا،  )ابن

آن منجر به تداخل و   ضانبساط یا انقبا  ؛ لذادهدروح بخاری انجام می  واسطهبهبدنی خویش را  

زیرا که اختالل یا ضعف روح  گردد.  تعارض حرکت نفسانی با حرکت اعضاء بدنی و لذا رعشه می 

 گردد.  این رابطه می شدنفیضعبخاری، منجر به اختالل رابطه نفس ناطقه با بدن یا 

تغییراتی در روح بخاری و لذا اختالل در رابطه   وجودآمدنبهنتیجه اینکه ترس شدید باعث  

ز اعضاء بدنی  گردد. بدین لحاظ از احاطه و تسلط نفس ناطقه بر برخی انفس ناطقه با بدن می 

گردد.  کاسته شده و به بیان دیگر رابطه تدبیری و تصرفی نفس ناطقه با آن عضو دچار اختالل می

یا سکون عضو خاص بدنی تعارض    رون یازا با حرکت  ناطقه  اراده نفس  و    دادهرخحرکات مورد 

 داشت.   افتد. به بیان دیگر نفس ناطقه رابطه تدبیری کاملی با بدن نخواهدرعشه اتفاق می

 : شادی و غم  .2.  1

سینا هستند و به دلیل وجدانی بودن این دو، ادراک آنها شادی و غم کیفیات نفسانی از دیدگاه ابن 

کند. بدیهی است. زیرا که هر شخصی در درون ذات و نفس خویش چنین حاالتی را ادراک می 

انفعاالتی هستند که بر روح بخاری در قلبجهتن ی بد  ]روح بخاری قلبی[ عارض   ، شادی و غم 

شوند. هنگامی که انسان بسیار مورد ادراک واقع می   سانن ی بد و    (227-226:  تا سینا، بی )ابن  شوندمی 

شدید نیز عارض   انقباض گردد، انفعاالت متناسب با این دو یعنی انبساط یا  شادمان یا غمناک می 

گردد و در هنگام بخاری منبسط می  ای که در هنگام شادمانی، روح گردد. به گونه روح بخاری می

شود. با نظر به اینکه روح بخاری واسطه میان غمناک بودن روح بخاری دچار انبساط شدیدی می 
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را تدبیر  روح بخاری در بدن تصرف کرده و آن واسطهبهباشد و نفس ناطقه ناطقه با بدن مینفس 

 رونیازاگردد.  نفس ناطقه با بدن می  نماید؛ اعتدال نداشتن روح بخاری سبب اختالل در رابطهمی

در هنگام شادی و غم شدید، نفس ناطقه به نیکی توان تدبیر و تصرف در اعضاء بدنی را نخواهد  

در حرکت یا سکون اعضاء بدنی با مقتضای طبیعت   مقتضای اراده نفس ناطقه  نی؛ بنابراداشت

 گردد.  یابد و در نتیجه شخص دچار رعشه در عضو یا اعضاء بدنی خویش میاعضاء بدنی تعارض می

 :وحشتناک بسیار  روی دادن اتفاق  . 3.  1

می  روی  اتفاقاتی  اوقات  از  انسان    وجودآمدنبهدهد که سبب  برخی  در  بسیاری  حالت وحشت 

به  می آن گونهگردد  ادراک  و  شیء  همان  به  معطوف  ناطقه  نفس  ادراک  و  توجه  تمام  که  ای 

گونه  نماید یا اینکه حتی در اینگردد و لذا از تدبیر و تصرف در اعضاء بدنی خویش غفلت میمی

توان به حاالت توانائی الزم جهت تدبیر و تصرف نمودن در آنها را ندارد. از جمله این موارد می

با فردی    گفتنسخنبر روی دیواری بسیار بلند،    رفتنراهپایین،    یسوبهز مکانی بلند  ا  کردننگاه

 .  ( 329: 2، ج2005سینا، )ابن  دارای عظمت، حشمت یا ترسناک و مخوف اشاره نمود

و به دلیل توجه نفس ناطقه به   ابدی یمشدیدی  انقباضموارد روح بخاری حالت  گونهنیادر 

و از ادراکات دیگر    گرددیمآن منصرف و منقبض    یسوبه ادراکی خاصی، روح بخاری نیز    شیء

اینکه نفس و ادراکات آن از حالت تعادل و اعتدال داشتن در امور تدبیری    ژهیوبه. دی نمایمغفلت  

و تصرفی بدن خارج شده است. در نتیجه به دلیل عوامل گفته شده، نفس ناطقه از تدبیر و تصرف  

از بدن غافل  در   اتفاق    گرددیم عضو یا اعضائی  . به بیان دیگر حرکات عضو یا  افتد یمو رعشه 

 اعضائی از بدن در تحت حیطه و تسلط کامل نفس ناطقه نیست.

 : غضبناک شدن.  4.  1

گفت ادراک آن بدیهی    توانیمکه    استغضب نیز از حاالت نفسانی و وجدانی ذات و نفس انسان  

یابد که برخی از اوقات حالت خشم و غضب نسبت  در درون ذات خویش می  یهرکساست. زیرا که  

اصوال  دارد.  یا چیزی  بر دیگری  به کسی  غلبه  و    (417:  1418سینا،  )ابن  انسان غضبناک خواهان 

ای خارجی  باشد. به بیان دیگر چنین شخصی به دلیل مادهمی  ( 462:  1418سینا،  )ابن  پیروزی بر او

. در حقیقت غضب از فروعات قوه شهوی (89: 1404 سینا،)ابن حالت غضب بر او عارض گشته است
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. در  ( 310:  1400سینا،  )ابن   باشدیا خواستن چیزی می  دادنانجامدر انسان و لذا تمایل شدید به  

و لذا    (121:  2، ج1953سینا،  )ابن  آید ی نیز به حرکت در میچنین حالتی قوای محرکه و اعضاء بدن

  لزوما  نماید و  نفس ناطقه همه توجه ادراکی و فعلی خویش را معطوف به امر یا امور خاصی می

گردد. در نتیجه توجه از تدبیری و تصرفی نفس ناطقه از برخی  می   ها بدانروح بخاری نیز منقبض  

 گردند.  آنها دچار رعشه می  شود و از اعضاء بدنی کاسته می

 نزدیکی جنسی بسیار در زمان پر بودن شکم و سیری:   .5.  1

سینا غرض اصلی از لذت جماع، دفع نمودن مواد اضافی منی موجود در بدن انسان  از دیدگاه ابن

که لذت بسیاری را نیز به همراه دارد. به دلیل دفع شدن مواد زائد بدنی، جماع الزمه    است مذکر  

. لذت جماع به دلیل انفعالی است که عارض روح  ( 428:  1418سینا،  )ابن  و سالمت بدنی استصحت  

لذت جماع    نی؛ بنابرا(354:  1371سینا،  )ابن   را نیز به همراه دارد  و اعتدال آن  شودیمبخاری قلبی  

،  1404سینا،  )ابن  دلیل حرکت روح بخاری استبلکه به    ست؛ینبه دلیل انزال و دفع مایع منی    صرفا 

های بسیاری از جمله جماع نمودن بعد از تناول طعام و سیری شکم منجر به بیماری.  (397:  3ج

گردد. همه این موارد به دلیل هضم  می ...  و   آن، درد مفاصل  یها رگنقرس، مسدود شدن کبد و  

خون و کبد به  هنگامی که غذا هضم نگردد، روح بخاری که از .  ( 76: تارشد، بی)ابن  نشدن غذا است

رابطه تدبیری و تصرفی    جهتنیبد .  شودیم گردد، دچار نقصان و کاستی  و تقویت می  دیآیموجود  

شود و لذا منجر به دردهای استخوانی و مفاصل  نفس ناطقه با اعضاء بدنی به طور کامل برقرار نمی

نیز  شده و در نهایت رعشه به وجود می اتفاقی  اختالل در کارکرد روح  آید. دلیل اصلی چنین 

باشد. مسلم است که با اختالل روح بخاری  کارکرد خون و کبد می   شدنمختلبخاری به دلیل  

 گردد.  رابطه نفس و بدن نیز مختل می 

از نظر مالصدرا نفس ناطقه انسانی حدوث جسمانی دارد و بدن با حرکت جوهری به مرحله 

باشد. از سوی دیگر نفس  نفس ناطقه با بدن ذاتی میرابطه    نی؛ بنابراگردد تجرد و نطقی واصل می

در صورت بروز هر مشکلی در رابطه روح    نی؛ بنابراروح بخاری به بدن تعلق دارد  واسطهبهناطقه  

. یعنی اینکه رابطه نفس ناطقه با  ( 233:  1361)مالصدرا،    افتدبخاری و نفس ناطقه، رعشه اتفاق می
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از اعضای بدن طبیعی دچار اشک گردد و مقتضای طبیعت عضو بدنی با مقتضای  ال میعضوی 

 گردد.  عارض میلذا رعشه  کند؛یم تحت تسخیر بودن تحت اراده نفس تعارض پیدا 

سینا در این قسمت جزئیات اسباب و علل رعشه را از دیدگاه طب و  با نظر به نکات فوق ابن

از دیدگاه    صرفا مالصدرا    ید؛ ولدهفلسفه یا بهتر است گفته شده فلسفه طب مورد بررسی قرار می

له ئبررسی کرده است. به بیان دیگر از نظر مالصدرا جزئیات این مس  آن را  یطورکلبهفلسفی و  

 فلسفی نبوده و طبی است.  

 اعصاب در اعضاء بدنی  شدنسست. 2

تدبیر و تصرفی که نفس    واسطهبهسینا حرکات ارادی اعضاء بدنی  ابندیدگاه    ازبیان گردید که  

انجام می   هابدانناطقه   با بدن  دارد،  ناطقه  از سوی دیگر روح بخاری واسطه میان نفس  گیرد. 

شود که چنین تقسیمی با نظر  باشد. روح بخاری به سه نوع قلبی، دماغی و کبدی تقسیم میمی

اعضاء   از  عضوی  به  بخاری  روح  داشتن  تعلق  و  بخاری  روح  جایگاه  و  میبه محل  باشد.  اصلی 

می  جهتنیبد مغز  در  آن  جایگاه  که  دماغی  بخاری  به    یهارشته   واسطهبهباشد،  روح  عصبی 

از بافتى نرم و لطیف  عصب    ی دارد؛ ولگردد. زیرا که استخوان بافتى سخت  ها مرتبط میاستخوان

امیده  شوند که »عقب و رباط« نها روییده میاعصاب از استخوان  جهتنیبدساخته شده است.  

دهند. منشأ اعصاب،  شوند. این اعصاب به هم پیچیده هستند و جسم واحدی را تشکیل میمى

 1یابندباشد که از آنجا به سایر اعضاء و قوای بدنی سرایت میمغز و روح بخاری مستقر در آن می

 دادنحرکتبسیار نازک هستند، برای محافظت از آنها و    ییهارشته ولی به دلیل اینکه اعصاب  

 .  (436-435:  1386سینا، )ابن شونداعضاء بدنی آنها گوشت و ماهیچه محافظت می

و این اعصاب نقش اصلی در  است با نظر به نکته فوق، روح بخاری منشأ اعصاب در بدن انسان  

، 1384)رازی،    ت حسی به حس مشترک دارد بسیاری از کارکردهای بدن انسانی مانند انتقال ادراکا 

هر یک از اعضاء بدنی متناسب با کارکرد خاص خودش، اعصاب مختص خویش   جهت ن ی ازا .  ( 260:  2ج 

 
آلته الثانية و آلة الدماغ االولى و كما   كذلك فى الحركة فانّ الدماغ آلته االولى فيها و العصبب گوید: »...سببینا می. ابن1

  ...أنّ الدماغ تنفذ منه فى عصبةة وادد  وى  متتففة فى أنّ ععهبها داّباوبة و ععهبها محرّكة و الحاّباوبة ععهبها لا  ة مثاً

   (.94: 1363سینا،  ابن) «
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ی نقش دارند در جرم زبان مفروش ی اعصابی که در حس چشا مثال .  ( 342:  2، ج 1375)طوسی،  را دارد

. (60- 59:  2007سینا،  )ابن   در ادراک حسی در سراسر پوست بدن قرار دارند   مؤثر و اعصاب    اند شده 

دست   دادن دارند؛ مثال  در حرکت حاصل اینکه اعصاب نقش اساسی در حس و حرکت اعضاء بدنی  

اگر اعصاب بدن انسانی به هر جهتی دچار   جهت ن ی ازا .  (46:  تا رشد، بی )ابن  یی ی و چشا ی یا ادراک بویا

روح بخاری اعضاء بدن انسان را تدبیر و تصرف نماید.   واسطهبه تواند  نفس ناطقه نمی   ، 1سستی گردند

سینا، )ابن  گردندی م ، برخی از اعضاء بدنی از حیطه و تصرف حرکتی نفس ناطقه خارج  جهت ن ی ازا 

عضوی از اعضاء بدنی با مقتضای   دادن حرکت مقتضای اراده نفس ناطقه در    ؛ لذا( 329:  2، ج 2005

 آید. گردد و رعشه به وجود می آن ناسازگار می   عت ی طب 

رعشه ممکن است در تمام یا برخی از اعضاء بدنی به وجود    نایسابنبیان گردید که از دیدگاه  

به وجود آید.    رعشه تنها در سر یا دست یا دو دست  گاهی از اوقات ممکن است  جهتنیبد آید.  

باشد. یا اینکه ممکن است به دلیل  امر به جهت اعصابی است که از نخاع در دست می  دلیل این

بخاری و اعصاب هر دو ضعیف  برخی از عوامل خارجی روح بخاری موجود در اعضاء یا اینکه روح 

 . (330-329: 2، ج2005سینا، )ابن  گردند

سینا، نوشیدن بسیار زیاد آب، نوشیدن زیاد مشروبات الکی، نوشیدن زیاد آب  از دیدگاه ابن

...    اول صبح و قبل از تناول صبحانه[، ورزش نکردن و   مثال  ]  های نامناسب در زمان  ژهیوبهسرد  

،  2005سینا،  )ابن   گردد اعصاب بدنی، عدم کارکرد صحیح آنها و لذا رعشه می  شدنسستمنجر به  

سبب نامتعادل شدن حرارت غریزی  ها نوضیح این عوامل بایستی بیان نمود که ایدر ت. (329: 2ج

ناطقه    کهیدرحالشوند.  موجود در بدن انسان می روح بخاری به تعدیل حرارت   واسطهبهنفس 

  مزاج آن  داشتننگهو معتدل    پردازد که چنین امری نقش حیاتی در سالمتی بدن غریزی بدن می 

 نماید.  می  فایا

 
سبینا سبسبت شبدن اعصباب اگر خیلی زیاد بوده و شبدید گردد، به فلع شبدن عضبو بدنی منجر . البته از دیدگاه ابن1

 (. 329: 2، ج2005سینا،  )ابن  شودمی
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اعصاب بدنی به دلیل اینکه منجر به اختالل در کارکرد روح بخاری    شدنسست ه اینکه  نتیج

 .1شود ، منجر به رعشه در برخی از اعضاء بدنی میگرددیمو لذا رابطه نفس ناطقه با بدن  

در مورد   بیان گردید  ابن  شدنسست نکاتی که  این،  با وجود  بود.  بدنی  اعصاب  سینا  خود 

نماید. بدین بیان که اگر موضوع رعشه از جهت موضوع و ماده اعصاب را نیز تحلیل می دادنیرو

ای که اعصاب بدنی در آن جریان دارد، به روند معمولی و طبیعی از اعصاب متأثر باشد،  و ماده

ب بدنی خواهد  اعضاء  نیکی محرک  به  ناطقه  و  نفس  انفعال  قابلیت  یا موضوع  ماده  اگر  ولی  ود. 

مانع جریان اعصاب یا اینکه اعضاء    یطورکلبهاندکی از اعصاب داشته باشد یا اینکه    یریرپذیتأث

بدنی دچار خشکی و رخوت شده باشد، اعصاب توانائی به حرکت درآوردن صحیح اعضاء بدنی و  

ناطقه   از نفس  :  2، ج2005سینا،  )ابن  ری نخواهد داشتروح بخا  واسطهبه لذا مطاوعت نمودن 

دهند و لذا  انجام می یدرستبه. در واقع در این موارد اعصاب و روح بخاری نقش خویش را (329

بدنی به دلیل نقصان و کاستی در  اعضاء  ی است؛ ولرابطه تدبیری و تصرف نفس ناطقه نیز کامل 

ه حرکت اعضاء با حرکت مورد اراده نفس  کنند. در نتیجنمی  ی رویپ انفعال، از اراده نفس ناطقه  

 افتد. گردد و رعشه اتفاق میناطقه دچار تعارض می

گردند:  آن به دو قسم تقسیم می   مبدئتسینا اعضاء بدنی از جهت اعصاب و  از دیدگاه ابن

و گاهی نیز    استگاهی منشأ حس و حرکت در اعضاى حسى و حرکتى بدن، تنها یک عصب  

به    نی؛ بنابرا(377:  1386سینا،  )ابن  ای هستندمنشأ حس و حرکت اعضاء بدنی اعصاب جداگانه

جهت تفاوت وجود عصب یا اعصاب در اعضاء بدنی و مطالب گفته شده، شدت و ضعف رعشه در 

به    اعضاء بدنی، تعلق نفس ناطقه نیز  دنیدب یآسگردد. زیرا که به میزان  اعضاء بدنی مشخص می

 شود.  آن اعضاء بدنی کاسته می

دارد این است که در رعشه رابطه نفس سینا در این قسمت بیان می خالصه مطالبی که ابن 

را با نظر جزئیات آن  س ی الرئ خ یش ناطقه و بدن به دلیل اختالل در روح بخاری مختل شده است که 

بودن روح بخاری میان نفس   سطه وا به نماید. در مقابل مالصدرا معتقد  به مبانی طبی تشریح می

 
. به دلیل اینکه دماغ منشبأ اعصباب در اعضباء بدنی اسبت، اختالت ذهنی و ادراکات آن منجر به گرم شبدن مزاج  1

(. بنابراین در چنین صبورتی نیز اختالل در اعصباب 58: 4، ج2005سبینا،  )ابن گرددعشبه میاعصباب بدنی و لذا ر

 شود.منجر به خروج از اعتدال مزاج و لذا نامنظمی رابطه نفس ناطقه با بدن می
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باشد. رعشه در روح بخاری نیز باشد که تصرف بدون واسطه نفس ناطقه در آن می ناطقه و بدن می

گردد، در عضوی از اعضاء که رابطه نفس ناطقه با روح بخاری مختل می   یدهد؛ بلکه هنگام روی نمی 

ا بدن به طور وثیق و کامل برقرار گردد. به بیان دیگر رابطه نفس ناطقه ببدنی رعشه عارض می

. مسلم است که جزئیات و تفصیل اختالل در روح بخاری بایستی در ( 88:  1360)مالصدرا،    گرددنمی 

قرار   بررسی  مورد  ابن از    یول   رد؛ ی گ طب  جزء دیدگاه  و  طب  فلسفه  واقع  در  بحثی  چنین  سینا 

 گیرد. مختلف مورد بررسی قرار میباشد که از جهات گوناگون در علوم  موضوعات مشترک می

 اختلل حرکتی اعضاء بدنی به دلیل عوامل مادی خارجی. 3

سینا، در برخی از اوقات به دلیل علل و عوامل خارجی برخی از اعضاء بدن انسان  از دیدگاه ابن

آسیب می رعشه میدچار  لذا دچار  و  این  گردند  در  موارد مذکور  است که  توجه  شوند. شایان 

ممکن است هم زمان با موارد پیشین باشد و هر دو با هم رخ دهند یا اینکه این موارد   قسمت

.  (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  قبلی گردد  ی هاقسمتهر یک از موارد گفته شده در    وجودآمدنبهسبب  

سینا در پرتو  رعشه از دیدگاه ابن  وجودآمدنبهدر این قسمت به بررسی و تحلیل عوامل خارجی  

 شود:  رابطه نفس ناطقه با بدن پرداخته می

 سرمای زیاد:.  1.  3

روح بخاری که    از نظر طب و حکمت سینوی دو نوع حرارت در بدن انسان وجود دارد: غریزی

یابد و غریبی که روح بخاری طبیعی به آن تعلق دارد. حرارت غریبی بدن  حیوانی به آن تعلق می

افعال خویش را با   انسان در تغذیه کردن، رشد نمودن و تکوّن اعضاء بدنی نقش اصلی دارد و 

های پیشین اشاره شد  در قسمت  .( 224:  2، ج1404سینا،  )ابن   دهد مساعدت حرارت غریزی انجام می 

آید و نقش اساسی در سالمت  که حرارت غریزی از مزاج و روح بخاری در بدن انسان به وجود می

حرارت غریزی در بدن    شدنخاموش.  (10:  1332سینا،  )ابن   دماغ دارد  ژه یوبهعتدال بدن انسانی  و ا

 گردد که به اقتضاى مزاج اولیه هر شخصی متفاوت از دیگری استانسان منجر به مرگ او می

نماید،  (326:  1386سینا،  )ابن اصابت  انسان  بدن  از  اعضائی  یا  به عضو  اگر سرمای شدیدی  . حال 

روح بخاری   واسطهبهگراید و در نتیجه نفس ناطقه  رت درونی و غریزی آن عضو به سردی میحرا
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توانائی الزم جهت تدبیر و تصرف در آن را نخواهد داشت. بدین لحاظ حرکت ارادی نفس ناطقه  

 افتد.  گردد و رعشه اتفاق مییا سکون آن با مقتضای طبیعت آن جسم متعارض می 

 گزیده شدن:.  2.  3

 ی سو به ... منجر به تب، عرق سرد، فساد پوست    حیواناتی مانند مار و  واسطهبه گزیده شدن انسان  

. بدین نظر عضوی ( 330:  4، ج 2005سینا،  )ابن  گردد... می  سکسکه و  تهوع،  حالت  رنگ سبزی، سرگیجه،

نکه مزاج نقش یابد. به دلیل ای مزاج آن تغییر می   عا ی سر گیرد،  از انسان که مورد گزیدگی قرار می 

و   اعتدال  در  انسان    وجودآمدنبه اساسی  بدن  در  بخاری  منجر می   فای ا روح  مزاج  تغییر  نماید، 

از رابطه تدبیری و تصرفی نفس ناطقه بدان   شدنکاسته روح بخاری موجود در آن عضو و    رفتن ن ی ازب 

نماید. از سوی آلوده می   آن را شود و  اینکه با گزیده شدن سموم وارد خون شخص می   مضافا  دارد.  

. ( 50:  1383سینا،  )ابن  شودآید و حفظ می قلب و از خون به وجود می   واسطه به دیگر روح بخاری قلبی  

باشد. در نتیجه به همین دلیل حیطه به همین جهت قلب فاعل حرارت غریزی در بدن انسان نیز می 

 آید. شود و رعشه به وجود می تسلط نفس ناطقه به عضو یا اعضائی از بدن کاسته می و  

 : (329: 2، ج2005سینا، )ابن   گرمای شدید.  3.  3

آید و مزاج نزدیک به اعتدال بهترین  در طب و حکمت سینوی، از ترکیب اخالط، مزاج به وجود می

روح بخاری حرارت غریزی و طبیعی بدن  باشد. هم چنین بیان گردید که  مزاج می  نیترکاملو  

بر صحت    بقا نقش اساسی و اصلی در سالمت بدن انسان و    جهتنیبدنماید و  انسان را حفظ می

که گرمای شدید یا حرارتی به عضوی از اعضاء بدنی اصابت نماید،    م یینماآن دارد. حال اگر فرض  

امری سبب   اعتدال آن عضو می  شدنخارج چنین  لذااز  ناطقه نمی  گردد و  تواند تدبیر و  نفس 

 آید.  تصرف خود را بر آن عضو به طور کامل حفظ نماید و لذا رعشه به وجود می

آید که به دلیل شدت گرما، عضو بدنی دچار سوختگی در زمانی پیش می   ژهی وبه این حالت  

در آن عضو جریان  ی درست به ... گردش خون    گردد. در این هنگام به دلیل سوزش اعصاب، پوست و

رابطه تدبیری   رو ن ی ازا بیند.  آسیب می   شدت به یابد و در نتیجه روح بخاری موجود در عضو مذکور  نمی 

 گردد. گردد و دچار رعشه میو تصرفی نفس ناطقه با آن عضو به طور کامل برقرار نمی 
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یا به تعبیر )  توان گفت که هرگاه عضوی از اعضاء بدنی، آسیب شدیدی ببیندمی  یطورکلبه

گردد. زیرا که در این هنگام  رعشه می  وجودآمدنبهسینا آفتی در آن به وجود آید(؛ سبب  ابن

نفس ناطقه از  واسطهبهعضو مذکور قابلیت تام و کامل خویش را در تدبیر شدن و تصرف گشتن 

اشکال یا    ]یعنی علّیت فاعلی نفس ناطقه[ دچار  موارد، فاعلیت فاعل  گونهنیادهد. در  دست می

قوای مادی و اعضاء بدنی دچار کاستی، اختالل و نقصان شده است.    تیبلکه قابل ست؛یناختاللی 

 شود.  و رعشه حادث می  بازماندهنفس ناطقه در تدبیر و تصرف کامل در آن عضو  رون یازا

باشد. به بیان  بیان گردید که از دیدگاه مالصدرا تعلق ذاتی نفس ناطقه به روح بخاری می

ذاتی می بخاری  روح  به  ناطقه  نفس  تعلق  به  دیگر  یا  بدن قسری  به  ناطقه  نفس  تعلق  و  باشد 

باشد. بدین نظر علل و عوامل مختلفی ممکن است منجر به رعشه گردد که تعبیری بالواسطه می

 . ( 98 :3ج، 1981)مالصدرا،   گرددنفس ناطقه به بدن تحلیل می باواسطهاز نظر مالصدرا با تعلق 

 ی ریگجه ینت

باشد که در راستای ترین مسائل مرتبط با رابطه نفس ناطقه با بدن میحدوث رعشه از یکی از مهم

است. بدین بیان که هر    یبررسقابلارتباط وثیق مسائل فلسفی و طبی در نظام حکمت سینوی  

سینا سه عامل  ابن  یک از عوامل نفسانی و بدنی ممکن است دچار اختالل رعشه گردند. در مجموع

  شدنسست،  ضعیف گشتن اعضاء بدنی به جهت عوامل نفسانیدارد:  کلی در این زمینه بیان می

از  اعصاب در اعضاء بدنی و اختالل حرکتی اعضاء بدنی به دلیل عوامل مادی خارجی . برخی  

تالل حرکتی  علمی و نفسانی منجر به اشتغال نفس ناطقه و لذا اخ  یهاصورتاند که  عوامل نفسانی

اعصاب و اختالل اعضاء بدنی نیز از جمله عوامل بدنی هستند که    شدنسستگردند.  رعشه می

 آید.  و لذا رعشه به وجود می ند ینمایمرابطه نفس ناطقه با بدن را دچار اختالل 
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