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 چکیده
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 مقدمه .9

اما در قرن ؛ بود ارسطوییهمان تعریف  قاًیدقتا اواخر قرن شانزدهم میالدی، تعریف نفس، 

رنه . های مختلفی به منصه ظهور رسیدهفدهم، پیرامون تعامل میان نفس و بدن نگرش

و یا به ( جسم)فرانسوی فلسفه دوآلیستی خود را بر تمایز میان نفس و بدن دکارت فیلسوف 

دانست و از طرفی دیگر، فکر را نیز او جسم را قادر به تفکر نمی. عبارتی فکر و امتداد بنا نهاد

 Discourse on) درروشدکارت در پنجمین بخش گفتار . نمودمادی تلقی میغیر کامالً

the Method)نموده و انسان حقیقی  تأکیدوم نفس، بدن و اتحاد بین این دو ، بر سه مفه

آید، اما عالقه گرچه دکارت در زمره فالسفه به شمار می. داندرا حاصل اتحاد نفس و بدن می

. او به فیزیولوژی انسان سبب گردید تا در بسیاری از آثارش شرح آناتومی مغز بیان گردد

-1691 های سالکه در  Excerpta anatomica)  (یعمده در رساله آناتومی تخصص طور به

های خارجی که گیرد؛ الیهاست، دکارت سه بخش برای مغز در نظر می شده نوشته 1692

های های داخلی یا سطح داخلی بطنشود، الیهکورتکس مغزی شناخته می عنوان بهامروزه 

از منظر دکارت . های داخلی و خارجی مغز استمغزی و همچنین ماده مغزی که میان الیه

، فهم آناتومی مغز نقش به سزایی در درک نحوه چگونگی حافظه، تخیالت و سایر 

تعامل نفس و بدن  مسئلهچالشی که همواره دکارت با آن مواجه بود، . کارکردهای مغز دارد

آن، روح و بدن با  مقری که در عنوان بهبرای حل این مشکل، او غده صنوبری را . باشدمی

غده صنوبری تنها غده یگانه در مغز است  چراکه. کنند، معرفی نمودیکدیگر تعامل برقرار می

برداشت دکارت از نحوه کارکرد . که مشابهی نداشته و جایگاه او در مرکز مغز قرار دارد

که با  مقری برای روح عنوان بهسیستم عصبی و همچنین جایگاه و نقش غده صنوبری 

های بسیاری در زمان حیات و بررسی موردنقدکند، حرکت آن روح حیوانی نیز حرکت می

است تا به بررسی جایگاه  بر آننوشتار حاضر  1.قرار گرفت تاکنوندکارت، پس از مرگ او و 

شکل  خألبدیهی است که این ایده در . و نقش غده صنوبری در فلسفه دکارت بپردازد

 نوشتار حاضر، لکن گردد بازمیستان و نظرات جالینوس حکیم نگرفته و بحث به دوران با

به بیانی این نوشتار درصدد تتبع پیرامون این  9.مجالی برای سخن پیرامون آن نیست

                                                 
های مدرن از نظریه دکارت را های وارد بر نظریه دکارت و همچنین خوانشای جداگانه برخی نقددر مقاله نگارنده .1

 .بیان داشته است

 .نقش غده صنوبری در تاریخ پرداخته است مجزا به بررسی یا مقالهدر  نگارنده .9
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  رابطه نفس و بدن را تبیین  غده صنوبریپرسش است که چگونه دکارت با استعانت از 

 الت به چه نحو است؟نماید؟ نقش غده صنوبری در ادراکات حسی، حافظه و تخیمی

 غده صنوبری.4

کوچک ای ، غدهو یا چشم سوم نیز معروف است آل نهیغده پفیز که به اپییا  غده صنوبری

به خارج از ماده  کهشکل کوچکی است   تودۀ بافتی مخروطی غده این. باشدمیسر  میاندر 

 مجرای سیلویوس از بطن سوم تا بطن چهارم، نزدیک کانال ورودیای  ساقه وسیلۀ بهمغز، 

(aqueduct of Sylvius)  شن و »)کلسیفیکاسیون  دربردارنده اغلب. گردیده استمتصل

 لیدل نیهم. دارد بر عهدهکلسیمی در مغز را  های سنگاست و نقش غربالگری  («ماسه مغز

  قابل راحتی بهنقطه مرجع  عنوان به، این غده از مغز-Xدر تصاویر اشعه  تا گردیدهسبب 

، اما امروزه، این غده هنوز مشخص نیست غده صنوبریکارکرد دقیق . باشد شناسایی

این . باشدو وظیفه آن تولید هورمون مالتونین می شده شناخته ریز درونای غده عنوان به

با چرخه روزانه مقادیر مختلف ترشح گردیده و  روزبههورمون در ساعات مختلف 

های اخیر پیرامون غده گرچه مطالب فوق برگرفته از کشف. باشد مرتبط می وبیداری خواب

شگرف پزشکان و فالسفه بوده و  موردتوجهپیش  ها مدتصنوبری است، اما کارکرد این غده 

 .اندنیز پیرامون عملکرد آن زده هایی گمانحدس و  رو ازاین

 غده صنوبری در فلسفه دکارت .8 

 که طوری بهآید، های دکارت به شمار میلمشغولیتوجه به آناتومی و کارکرد مغز همواره از د

 ( Mersenne ای که به مرسندر نامه. نموده استاو در بسیاری از آثار خویش به آن اشاره 

  نمود که بیشتر وقت خویش را به تشریح مغز حیوانات  تأکید در آننوشت،  1699در )

چگونگی تصورات و حافظه را شرح من سر حیوانات بسیاری را شکافتم تا بتوانم »گذراند؛ می

در دو  توانطور عمده میآراء دکارت پیرامون تعامل نفس و بدن را به. (XI:263) «دهم

های او در برخی نامه طور همینو  ای در باب انسان و انفعاالتکتاب معروف او یعنی رساله

ر فیزیک نودیوپتریک یا  کتاب در غده صنوبری درباره او اظهارات نخستین. جست

(Dioptrics)  خاص غده» مفهوم ،گفتار پنجم این کتاباو در . شودیافت می 1691در سال 

 sensus) حس مشترک کند که مقررا مطرح می «های مغزبطن میاندر  یکوچک

communis) است (AT VI: 129, not in CSM I). ششم، بخش  درروش گفتار رساله در

 :گرددبیان میادراک دیداری  در موردزیر  توجه جالبمشاهدات 
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، آن گرددمی واردبه داخل سر ما  [هادر چشم ایجادشده]زمانی که این تصویر  » 

اما . است گرفته نشأت ها آنکه از  ئی استبه اشیا ها شباهتهنوز حامل برخی تصویر 

است که هکه با استفاده از این شباهت کنیم، ما نباید فکر امهمانطورکه نشان داده

در مغز  یچشم دیگر بلکه. گرددمیادراک حسی ما از این اشیاء  علت شدهایجاد تصویر

حفظ کنیم که [ این مطلب را]باید ما  .نماییم کادریم اتوانما وجود دارد که ما با آن می

بدن  اتاکنون ب ست وما حاصل فعالیت نفسمستقیم  طور بهاین تصویر، منظم  حرکات

ی چنین احساس صورت بهآن را  گردیده تاطبیعت مقدر  ، توسطبوده استما متحد 

 .(AT VI: 130, CSM I: 167)«درآورد

این رساله نحوه . گویدبیشتر درباره مغز و کارکرد آن سخن می 1نای در باب انسارساله

گیری مفهوم شیء را در تخیالت و همچنین در حواس و ادراکات بیان داشته و متذکر شکل

اینکه چگونه این  تیدرنهاو  آورده شدهدر حافظه به یاد  مجدداًشود چگونه این مفاهیم می

این رساله به اهمیت و نقش غده . گردندهای مختلف بدن میمفاهیم سبب حرکت بخش

و متذکر  کرده اشاره، تصورات، حافظه و خاطرات (احساسات)صنوبری در سه حالت ادراکات 

نفس وجود دارد حاوی شکل خاصی است که در پاسخ به شود که مفاهیمی که در می

شود؛ شرایطی که ناشی از دمیدن روح حیوانی که در غده شرایط مختلف مغزی ایجاد می

های نامه طی ،1662در  دکارت .(Desmond, 2003: 81-83) باشدمیصنوبری قرار دارد، 

در این . نفس و بدن بود پیرامون تعاملافراد مختلف  سؤاالتبه  گوییپاسخ درصدد متعددی

 ,AT III: 19)ت صنوبری شناخیا غده ( conarion) عنوان بهرا غده کوچک  تنها نهاو ها، نامه

CSMK 143, 29 January 1640) ،انسان  ای در باببه رسالهنیز برخی نکات جالب  بلکه

عقالنی در نظر  نفسمقر اصلی  عنوان به این غده را، او توضیح داد چرا او نخست آنکه. فزودا

 .به آن اشاره نکرده بود انسان [در باب]ای که او در رساله اینکته ،گرفته است
که در  ی استو محل باشدنفس میمن این است که این غده مقر اصلی  دیدگاه» 

 این بخش، جز به که آن استامر  اینبردلیل اعتقاد من  .دنگیرافکار ما شکل می همه آن

را با دو  چیز یکما تنها  چراکه .که دو تا نباشد توانم بیایمنمیبخشی از مغز را  هیچمن 

 زمان یک، هرگز در آنکهو کوتاه  ویمشنمیبا دو گوش را  صدا یکبینیم، و تنها چشم می

                                                 
 1666تحت نام استعاری و در سال  1669آمد، در سال تحریر در به رشته 1691در سال  ای در باب انسانرساله .2

کاسپر  طور نیهم، زالیوس و اسیآندردکارت در این دوره به آثار جالینوس حکیم، . تحت نام خود دکارت چاپ گردید

 .(Malebranche, Ameriks, 1997: 12) داشته استتوجه  (Casper Bauhin) بوهین
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با دو چشم  که هایی برداشتباشد که  گونه اینباید  ضرورتاًپس  .نداریم بیش از یک فکر

قبل از  شوند ووارد بدن می ،سایر ادراکات به همین ترتیبو  یمدار و یا با دو گوش

یافتن  آنکهحال. گردندمتحد می با یکدیگر، گرفته شونددر نظر توسط نفس اینکه 

 .جز این غده غیرممکن استبه، [برقراری اتحاد منظور به]در تمامی سر [ واحد]مکانی 

. گردیده استترین محل ممکن برای این منظور، واقع در مناسب ، این غدهعالوه بر آن

از شریان کاروتید وچکی های کو توسط شاخه سوراخی در مغز قرارگرفته مرکزدر غده 

 ,AT III: 19-20) «شودو محافظت می شده احاطهآورند، می به مغزرا که ارواح 

CSMK 143, 29 January1640). 

 :نویسدمی گونه ایندکارت در اواخر آن سال  
باید مقر  لزوماً باشد، پسمیدر کل مغز  یگانه جامد بخش تنها این غده که ازآنجایی» 

چراکه برای یک نفر این ، مقر نفس درنتیجهفکر و مقر ، مثال عنوان به باشد؛ مشترک سح

 قادر نیست نفس گفته شود،تنها راه این است که لذا . باشند توانند از یکدیگر جدادو نمی

روح حیوانی که در  بلکه نفس به .گردداز بدن ملحق جامد قسمت  هیچبه  بالفاصله

به بدن است، ورود و خروج مداوم  در حالآب رودخانه  مانند ومغز قرار داشته  های سوراخ

 AT) «معنی به نظر آیدگرچه این حرف ممکن است بسیار مهمل و بی. گرددملحق می

III: 264, CSMK 162, 24 December 1640). 
 و کوچکاین غده دکارت، آن است که  منظر از آل نهیپیکی دیگر از ویژگی مهم غده 

 AT III: 20, CSMK 143,29 January )باشد حرکت میقابل  راحتی بهو بوده سبک 

گردیده، اما  واقع میانیو در خط بوده  نا شدهو تقسیم  کوچک هرچندغده هیپوفیز،  .(1640

 :AT III)است حرکت بی کامالًو  بودهخارج از مغز  غده هیپوفیز چراکه ،نیست مقر نفس

263, CSMK 162, 24 December 1640). 
در  پینه آلنوروسایکولوژی غده نوروفیزیولوژی و  دربارهدکارت  شرح مبسوط نظریات

در  که دکارت ی استآخرین کتاب این کتاب. شودیافت می ،(1662)نفس ت نفعاالا کتاب

ر انسان د [در باب]ای ادامه رساله عنوان به نفعاالت نفساکتاب . منتشر کردطول عمر خود 

. متفاوت استدر دو کتاب رویکرد این  گیری جهتشود، با این تفاوت که می نظر گرفته

 در بابکه  داردمیاعالم دکارت و  آغازشدهبدن  دربارهتوضیحاتی  انسان با در باب ایرساله

 .کندمی آغاز با انسانیعنی دیگر،  بُعدت، دکارت از نفعاالدر ا. کردخواهد گفتگو  بعداً نفس

امروزه  ها آنهای بود که برخی از در نظام فکری دکارت دارای ویژگی غده صنوبری

 صنوبریکرد که غده ، دکارت تصور می؛ برای مثالشده استو ابطال  قرارگرفته موردتردید
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 که جالینوس طور همانآنکه ، حالشده استمتصل  معلق صورت به یهای مغزبطن میاندر 

-شریان که روح حیوانی توسطکرد می گمان، دکارت دوم آنکه .، چنین نیستکرده اشارهنیز 

 به عبارتی ؛ وشوندآن وارد میبه  اند،کردهاحاطه را  غده صنوبریبسیاری که  های کوچک

 توسطبود، این غده  کرده اشارهجالینوس  که طور هماناما . پرشده استغده از روح حیوانی 

باد » عنوان به، دکارت این ارواح حیوانی را آنکه سوم. شده است احاطهها شریان و نهها رگ

 عنوان بهو یا  (AT XI: 129, CSM I: 100) «و خالص باروح، زنده و یا شعله بسیار خوب

گمان او  .(AT XI: 331, CSM I: 330) نموده بودتوصیف  «هوا یا باد بسیار خوب خاص»

و پُف  بادکرده ،توسط باد که هابادبان کشتی های مغز را مانندبطن این ارواحکرد که می

که  کرده بودکشف  (Massa)ماسا یک قرن قبل  آنکه قریب بهحال. کنندکند، باد میمی

 .نیستداخل آن هوا مانند  ایو ماده اند پرشده با مایع ی مغزهابطن

بیان  (The World) رساله جهان طور همینای در باب انسان و دکارت در کتاب رساله

توسط حواس، موجب آزاد شدن ارواح حیوانی که  ایجادشدهکه حرکات و تغییرات  دارد می

ها جریان داشته و به طریقی این ارواح در اطراف رگ. گرددوجود دارند، می غده صنوبریدر 

گوی اشکالی هستند مند پاسخسان آنان به طریقی نظامبدین. شوندمیخاص وارد اعصاب 

که  بدین معناستگویی پاسخ .(Desmond, 2006: 120-124)اند  شده تشکیلکه در شبکیه 

شکل، صورت و حالتی که توسط . خوانی و سازواری وجود داردوقایع هم نقطه به نقطهبین 

، چیزی که دکارت آن را ایده ایجادشده استبری ارواح حیوانی در هنگام خروج از غده صنو

و نمودارهای حاصل از ارواح  اشکال .)  (Broughton, 2002: 340-8نامد می( مفهوم)

این  رو نیازا. حیوانی در پاسخ به حواس گوناگون قادرند به تعداد خود حواس گوناگون باشند

که از طریق آن احساس  فراهم آورندها قادرند نوعی توازی را برای انسان و گونه ها مدل

ها، گرسنگی، حرکت، فاصله، رنگ، سایز، صدا، بو و سایر انفعاالت نفسانی نظیر درک لذت

نماید که این حاالت و می تأکیدعالوه بر آن او . پذیرد میها و نظایر آن صورت ناراحتی

بلکه آثار آن را باید  اند،حواس خارجی و یا سطح داخلی مغز حک نشده های انداممفاهیم در 

 در ارواحی که در غده صنوبری هستند، جایی که مقر تصورات و حس مشترک است، یافت

(Desmond, 2006: 120-4).  اشکال برگرفته از ارواح حیوانی که از غده صنوبری در پاسخ

 های لولهارواح وارد انتهای  ها آنشوند، با اشکالی که از طریق به اتساع اعصاب پدیدار می

ها و یا از خود از طریق ورود محرک نوبه بهاین ارواح نیز . شوند، سازوار هستندعصبی می

آن هنگام . گردندسازند، معین و مشخص میمی متأثرطریق شرایط گوناگونی که حواس را 
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اما . توان به حس مشترک نسبت دادکه آنان وابسته به حضور شیء هستند، آنان را می

را به تصورات نیز نسبت  ها آندیگری برای آن نیز متصور شده و  دالیلتوان می حال درعین

، شوند میبه عبارتی مفاهیمی که در غده صنوبری ایجاد . (AT XI: 177, W: 150)داد 

و یا آنکه توسط شرایط گوناگون مغز  ایجادشده اند نموده متأثرتوسط اشیائی که حواس را 

 .(Desmond, 2003: 78-81) افتند میتصورات اتفاق  ازجمله

 ای در باب انسان و انفعاالتسیر بحث دکارت در رساله .9-8

داند ای در باب انسان موجودات را مخلوق خدا و متشکل از نفس و بدن میدکارت در رساله

نفسه توضیح نفسه و سپس نفس را فیبر این ادعاست که در آغاز باید بدن را فی رو ازاینو 

 .چگونگی اتحاد این دو یعنی نفس و بدن را بیان داشتداد و درنهایت 
نفسه و سپس را فیمن باید بدن  نخست .اند شده تشکیلو بدن  نفس، از ها، یعنی ماانسان »

که چگونه این دو طبیعت  ممن باید نشان ده درنهایتنفسه توصیف نمایم؛ و نفس را البته فی

که به  هایی انساندهند،  ها را تشکیلانسان منظورگردند و بدین میپیوسته و متحد  به یکدیگر

 .(AT XI: 119, CSM I: 99)« ما شباهت دارند

محقَق نشده و تنها به بحث پیرامون  ها وعدهاین  همهرسد که در رساله نظر می اما به

بدن بسنده گردیده و بحث راجع به نفس و همچنین ارتباط نفس و بدن عقیم مانده و 

، او بدن آید برمیبر اساس آنچه از فحوای کالم دکارت  .است شده پرداختهبسیار گذرا به آن 

فراتر از امور  وریداند، منتها ماشینی که قادر به انجام امانسان را چیزی جز ماشین نمی

 .مکانیکی است
شده  ساخته خاکاز نیست که یک مجسمه یا ماشین  جزبدن چیزی که کنم گمان می»

« که تا آنجا که ممکن است شبیه ما باشند بنانهادهها را آشکار صورت باهدفیخدا  .است

(AT XI: 120, CSM I: 99) .....انتظار  ازآنچهتواند بیش می کار این وسیله مکانیکی

هضم »دهد؛ اموری نظیر توضیح امور زیر را  اموری نظیر قادر استچراکه او  .، باشدرودمی

 خواببه  غذا، ضربان قلب و عروق، تغذیه و رشد اندام، تنفس، از خواب بیدار شدن و

ها، ها، سلیقهنور، صداها، رایحه نظیر دریافت خارجی حواستوسط  دریافت ادراکات، رفتن

 حس« عنصر امور کیفی دراین  ثبت مفاهیمی از [عالوه بر آن]دیگر، ور کیفی امگرما و 

و  تمایالتداخلی حرکات  ،در حافظه مفاهیماین  تثبیتو تخیل، حفظ و یا  »مشترک 

 .(AT XI: 201, CSM I: 108) «ها اندام تمامخارجی  حرکات نهایتاًاحساسات، و 

است که بدن و ماشین حیوانی توسط آتشی که در قلب  سان بدیننحوه کار این ماشین 

حرکت . آید درمی، به حرکت کند میهای خونی ایجاد و فشار را در رگ است شده افروخته
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این . گیردهای درونی بدن از قبیل تنفس از طریق ارواح حیوانی صورت میاعضاء و ماهیچه

دکارت . گردددر عروق پخش می ای لطیف بوده که از طریق غده صنوبریروح حیوانی ماده

این ارواح از غده صنوبری خارج گردیده، . داندمحل صنوبری را در مرکز شیارهای مغزی می

های وارد لوله ازآنجاوارد خلل و فرج متعددی که در سطح این شیارها قرار دارند شده و 

ه و ماشین سبب تورم و حرکت این دستگا درنهایترود و ها میعصبی و به سمت ماهیچه

حاصل آنکه حرکت ماشین بدن به سه عامل بستگی ( Cottingham, 1996: 24-6. )گرددمی

-خلل و فرج مغزی که از خالل آن ارواح عبور می( 9آیند ارواحی که از قلب می( 1دارد؛ 

 & AT IX: 65-6)شوند طریقی که از آن ارواح در این خلل و فرج پخش می( 9کنند و 

CSM I: 242-3). 
که توسط  حرکتی نخست ؛بدن وجود دارد در کرد دو نوع حرکتگمان می دکارت

 پینه آلو نوع دوم حرکتی که هیچ ارتباطی با غده  شودایجاد می پینه آلحرکات غده 

نیروی »توسط  (1: )حرکت نمایدبه سه روش ممکن است  پینه آلغده از منظر او، . ندارد

تصادفی در  صورت به که ارواح توسط (9)در دستگاه وجود دارد،  در حالتیکه نفس، «نفس

 پینه آلنقش غده  .حسی های اندامتحریک  درنتیجه( 9)، و کنندمی چرخشهای مغز بطن

 برخی ینزدیک درممکن است  که آن استغده حرکت حاصل  .است در هر سه مورد مشابه

ها جریان دارند، بطن درمداوم  طور بهارواح که . ها باشدهای بطنها در دیوارهاز سوپاپ

های در بطنکه برخی از ارواح حیوانی  درنتیجه، بازکرده را ها دریچهفشار این با ممکن است 

، یعنی اعصاب توخالی ابزار ، با استفاده ازرهاشدهها از طریق این دریچهقرار دارند،  فشار تحت

که  یهای خاصی در عضالتدریچهدرنهایت  .جریان یابند عضالتدر  از روح، پرشده

انقباض یا  سبب ترتیب این بهو  شده بسته، باز و یا هستندتنش در آن عضالت  کننده کنترل

جریان روح حیوانی  برای مجدداًرا  «(مفهوم) ایده» واژهدکارت  .شوندمیشل شدن عضالت 

 حرکت یک عضو دربارهمفهومی و توجه داشته باشید که اگر ما »: کاربردبه  پینه آلاز غده 

 دهد کهبلکه تنها طریقی را نشان می، نیست چیز هیچ مشتمل بر مفهوم این، داشته باشیم

 .(AT XI: 181)« علت حرکت استخود  این مفهوم. یابندغده جریان میدر آن ارواح از 

نوع  ،است آلپینه  غدهناشی از حرکت  بوده و حرکات بدنکه شامل  ذکرشدهجدای از نوع 

در ارتباط با این  پینه آلغده . شودنامیده می نیز وجود دارد که رفلکس ی از حرکتدوم

-مبادالت مستقیم ارواح حیوانی بین کانال حاصل رفلکس. کندایفا نمیرا  یهیچ نقش مورد،

 هایرفلکس»که  دانستدکارت نمیرسد که به نظر می. باشدمیمغز  هاینیمکره های
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و همچنین توسط  شوندمفاهیم نمیمنجر به  لزوماً هااین رفلکس. دندار وجودنیز  «نخاعی

 .شوندهای غده صنوبری نیز آورده نمیحرکت

 حافظهو  ت، تخیالدراکات یا به عبارتی احساساتدر ا پینه آلغده  عالوه بر حرکت بدن،

که میان نفس و بدن تمایز قائل شده  طور هماندر کتاب انفعاالت، دکارت  .دخالت دارد نیز

اکتبر  6ای که به ملکه الیزابت در در نامه. شودبود، بین عمل و انفعال نیز تمییز قائل می

کند که برخی از افکار ما حاصل نفس ماست؛ برای مثال زمانی می تأکیدنویسد، می 1661

کار ما حاصل انفعاالت، اما بسیاری از اف؛ گیریم کاری را انجام دهیمکه ما تصمیم می

انفعالی پذیرای  طور بهاحساسات و ادراکات زمانی که . احساسات و یا ادراکات ما هستند

. باشند که ناشی از نفس هستندافکاری می ذهنی باشند، دالیلافزون بر  یلیدال تأثیرات

های لیتحاصل فعا ها آندلیل برخی از انفعاالت باشد، اما عمده  ییتنها بهنفس ممکن است 

و از طریق اعصاب به غده صنوبری و درنهایت به مغز  اند دشدهیتولها علَی هستند که در اندام

تقسیم  شاخه سهکنند به را ایجاد می ها آنکه  یلیدالاین ادراکات بسته به . اند افتهی انتقال

 ها آنشوند که به ادراکاتی که به اشیاء و یا وقایع خارجی ارجاع داده می -1: خواهند شد

دهیم و توسط ادراکاتی که ما به حاالت بدنی نسبت می -9. شوداحساسات گفته می

ادراکاتی که به نفس  -9. هستند؛ برای مثال گرسنگی و یا درد درک قابلاحساسات درونی 

بر اساس . شناسدبرای آن دلیل قریبی نمی معموالًشود که فرد نفسه نسبت داده میفی

ادراکات، احساسات و یا عواطف نفس که  عنوان بهاالت دکارت، این احساسات کتاب انفع

 96در بند  .(XI: 349) شده استشوند، نام برده مستقیم به خود نفس ارجاع داده می طور به

توسط  -1دارد که افکار در نفس ممکن است به دو طریق تحریک شوند؛ دکارت بیان می

از طریق حرکت تصادفی ارواح  -9یابند و یا از انتقال میادراکاتی که از طریق اعصاب 

 .سازندحیوانی که تصورات را پدیدار می

پرسش در اینجا نحوه پخش و چگونگی عملکرد ارواح در ادراکات، تخیالت و مهمترین 

) خاصیت روح ( 1حافظه است؟ نحوه پخش ارواح در خلل و فرج به سه عامل بستگی دارد؛ 

باز فعالیت حواس بر  تأثیرات( 9(است جانکاهبخش بوده و یا که آیا آن حیات ای گونه به

همچنین نحوه توزیع ارواح به شرایط کنونی آن . خاصیت ماده مغزی( 9ها و حفره کردن

-انگیز در این ماشین شده و آثاری که نشانهارواح فراوانی سبب حرکات هیجان. وابسته است

 (Desmond, 2006: 346) کنندشی دارند را در ما ایجاد میآزادمن هایی از عشق، بخشش و

گیرد که یک تک سان صورت میدهی ارواح نیز بدینچگونگی تحریک حواس در جهت. 
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چراکه تک رگ . نمایدعنوان موتور عملگر عمل میگر و هم بهحس عنوان بهرگ حسی هم 

باشد و از گر میحس رو ازاینحسی تا مغز کشیده شده و  های اندامحسی مانند یک سیم از 

موتور عملگر  سان بههای حسی جریان یافته و ها یا به عبارتی رگطرف دیگر، ارواح در لوله

به بیانی دیگر، انفعاالت حسی سبب تنش در فیبرها گشته و . نمایداقدام به انفعال می

ین خلل و فرج، با باز شدن ا. شودخلل و فرج سطح داخلی شیارهای مغزی باز می درنتیجه

بر موتور عملگر،  تأثیرجریان ارواح عالوه بر . یابندجریان می ها آنارواح از غده صنوبری در 

هایی که از طریق آن دیگری را نیز در بردارد؛ برای مثال ساختار مغز در اطراف لوله تأثیرات

رفتارهای حاصله از آن  هدرنتیجها و با این تغییر ویژگی. یابداند، تغییر میارواح جریان یافته

 .(Desmond, 2006: 346-8)یابد نیز تغییر می

دکارت نحوه انجام این جریان را از طریق تصویر معکوسی که در شبکیه چشم 

های بینایی بسیاری منتهی شده که به انتهای چشم به رگ. دارد، بیان میاست گرفته شکل

های عصبی تصویر هر شیء در شبکیه منعکس گردیده و از طریق رگ رو ازاینرسند، مغز می

های نازک و بلند نظریه او، مغز از تعداد زیادی لوله بر اساس. شودبه مغز متصل می

این . نمایندهای مختلف بدن را به مغز متصل میها بخشکه این لوله است شده تشکیل

 این. مرکزی آن مغز استخوان یا نخاع نام داردبوده که رشته  محور همهای ها شبیه کابللوله

که از یک سمت به سمت دیگر  هستند یکوچک هاییا بسته فیبرها یحاو ،توخالی هایلوله

مغز استخوان یا نخاع  هب ی راحس اندام هالولهاین . اند پرشده یبا ارواح حیوان یده شده وکش

های بطن های کوچک در دیوارهدریچهاز روح حیوانی است و از طریق نخاع به  پرشدهکه 

 بهرا  ها آنهایی از شود، بخشاندام حسی تحریک می که هنگامی. کنندمتصل می مغز

-می فیبرهای کوچک در اعصابسبب کشیده شدن این قطعات حرکت  .دارد می واحرکت 

 بازشده و  کشیده ، نیزکه با آن این الیاف به هم متصل هستند ایدریچه درنتیجه، شود

و  مغز خارج گردیده فشار تحت، در بطنموجود برخی از ارواح حیوانی  با این عمل. شودمی

 پینه آلمحرک حسی در سطح غده  فشار کم فضاینفرت دارد یک  خأل از طبیعت ازآنجاکه

و  ، دردقلقلکسفیدی، مانند احساس  «حسی اتادراک سبب» این حالت. گرددظاهر می

 .گرددنظایر آن می
و یا بر روی سطح داخلی مغز،  خارجیی حس اندامبر روی  شده حک نمودارهای ها این»

غده ) Hغده در روح بر روی سطح  شده ترسیم ها آن بلکه .اتخاذ گردند، نیستند که باید

 اینبه  (.قرار دارد «مشترک» حستخیل و  جایگاه محلی که در آن)باشند می (صنوبری
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ها و یا تصاویر شکل عنوان بهها تنها نمودارهایی هستند که اینگوییم، میاست که  دلیل

مستقیم  طور به ،این دستگاه ابمتحد شده عقالنی  نفسکه تصاویری . باید اتخاذ گردند

« آوردمی در نظرحواس  توسط ها آنهنگام ادراک و یا  اشیاءتصور برخی را هنگام  ها آن
(AT XI: 176, CSM I: 106). 

که پاهای او  کشد میبرای تقریب به ذهن دکارت انسان را مانند ماشینی به تصویر 

تا  گردد میو سبب  دهد میحرارت برخاسته از آتش پوست پا را حرکت . نزدیک آتش است

عصبی از پا تا خلل و فرج مغز کشیده شده و ارواح از غده صنوبری به سمت خلل  های رشته

نگرد و از آن به سمت چشم و سر رفته و این منظره را می و فرج مغز جاری گشته و برخی

ای که در پا قرار دارد، حرکت کرده و پا و کل بدن را برخی دیگر از ارواح به سمت ماهیچه

مطالب،  باوجودایناما ؛ (AT XI 124, CSM I:102)کنند برای حفاظت از آتش دور می

دکارت تصویری واضح از نحوه و چگونگی ارتباط بین حواس بینایی و تصویری که در غده 

او  گریبان گیرهای بسیاری سان چالشو بدین ننموده استشود، ارائه صنوبری ایجاد می

 .(Cottinghan, 1996: 15) گردیده است

آنکه به اشیاء د، حالداندکارت عواطف را افکاری مشابه احساسات می 96و  99در بند 

از دیدگاه . گرددبه نفس برمی مستقیماًخارجی و یا حاالت بدنی ارجاع داده نشده، بلکه 

عشق  بااحساسشود دکارتی ترس ما از حیوان وحشی و انفعاالتی که از این ترس ناشی می

تبیین این مطلب و نحوه وقوع عواطف به دمیدن ارواح حیوانی . و یا عصبانیت متفاوت است

در انفعاالت، دکارت بین شرایط فیزیکی غده صنوبری . گردد بازمیو خم شدن غده صنوبری 

به عبارتی در اثر حرکات . (AT XI: 354) سازدو افکار در نفس پاسخ متناظر برقرار می

 .(Desmond, 2003: 130)گوناگون غده صنوبری، نفس ادراکات گوناگونی خواهد داشت 

دکارت معتقد است که ارتباط و تعامل بین یک فکر و یک احساس از همان تجارب 

دکارت مثال تعامل بچه با غذایی که مطلوب نظر اوست را بیان . گیردنخستین شکل می

 العمل عکسکه نسبت به طعم غذایی شناخت داشته باشد، با دیدن آن  ای بچهدارد؛ می

این ارتباط بین احساسات، . آن غذاست دوست داشتنمثبت نشان داده که بیانگر احساس 

حاصل آنکه نفس چیزی شبیه بدن . نسبت به آن عاملی درونی است العمل عکسعواطف و 

 که درحالیبر بدن عمل نموده  استقادر ت خاصی است که قدر آنسدوم نیست بلکه به

سان بخشی از بدن تصور غده صنوبری را نباید به طور همین. ماندمشاهده ناپذیر باقی می
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نمود که بدن تسلیم آن است، بلکه بخشی از بدن است که از طریق آن عملکرد بدن صورت 

 .(Desmond, 2003: 228) ردیپذمی

به  1669ژانویه  12که دکارت در  ای نامهاز فحوای  توان میچگونگی عملکرد حافظه را 

قوای تصور و احساس به نفس نسبت داده . ، استحصال نمودنویسد می (Gibieuf) ژبیوف

تفکرات مختلف حاصل طرق گوناگونی است . ای از تفکر هستندگونه ها آن چراکهشود، می

مدرک اکنون توسط حواس درک  ء شیکه نتیجه اشکال مغزی است، حال ممکن است که 

شده و همان سبب این نحو تفکر گردد و یا آنکه تحت شرایط خاص مغزی حاصل گردیده 

گرچه حافظه و تصور حاصل حضور مستقیم شیء نیستند، اما هر دو محلی از مغز را . باشد

ن طرق مختلفی از آ بهدرک مستقیم از شیء در وهله اول اشغال نموده و  سازی ذخیرهبرای 

 آوری جمعتفاوت حافظه و تخیالت در این است که حافظه برای . کنندها استفاده میذخیره

خالقانه  طور بهتخیالت و تصورات  آنکه حالدارای محدودیت است،  شده ذخیرهاطالعات 

عملکرد آن بدین طریق صورت  .(Desmond, 2003: 81)متعددی بسازند  مفاهیمقادرند 

این خروج . کندکه تصویر شبکیه، خروج ارواح از غده صنوبری را تحریک می پذیرد می

اند، توسط حاصل آن است که طریقی که در آن اعصاب به پرده شبکیه و به مغز متصل بوده

ها وارد خلل و فرج بین ارواح پس از خروج از غده صنوبری از طریق لوله. شوندنور باز می

قوی  قدر آنبناست که این ارواح  .سازندصی را در مغز میهای مغزی شده و بخش خارشته

طرق . بازتر نموده و فیبرها را به طرق مختلف خم کنند راکمیباشند که خلل و فرج 

 بنا برکنند، را باز می ها آنهایی که ارواح کنند و یا راهگوناگونی که ارواح در آن حرکت می

چراکه ارواح در پاسخ به حضور . شودطریقه پاسخگویی آنان به اشیاء گوناگون مشخص می

حرکت ارواح در آغاز . گذارندو بقایای خویش را باز می گرفته پیشاشیاء طرق مختلفی را در 

و  تر قویمداوم این حرکت  طور بهحرکت در غده صنوبری نیست، اما  خوبی بهو  راحتی به

محو  سادگی بهود و به همین دلیل است که در طی زمان طوالنی این بقایا شمی تر طوالنی

دوباره بدون حضور شیء غده صنوبری  ها مدتو بعد از  شده حفظبلکه این طرق . شوندنمی

دکارت در  .(XI: 177-178; W: 150)است باشد و این همان حافظه قادر به خروج ارواح می

دهد، زمانی که ای در باب انسان شرح میمشابه رساله انفعاالت، نحوه و چگونگی حافظه را

و  ایجادشدهای بین اراده ما و غده صنوبری کنیم چیزی را به خاطر آوریم، رابطهما سعی می

ن گردد تا اینکه با راهی که بقایایی از ای، غده صنوبری به جهات مختلفی خم میرو ازاین

کند مواجه شود و این همان چیزی است که ما دوست داریم به خاطره را در آن مشاهده می
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در خلل و  ایجادشدهرسد که این بقایای به نظر می. (CSM I: 107, AT XI: 360) یادآوریم

دکارت این . (Desmond, 2003: 105) باشد ها آنفرج مغز ناشی از عبور روح حیوانی از 

نظریه را گسترش داد بدون آنکه پرسشی از حقیقت ارواح حیوانی نموده و یا آنکه قادر به 

 .سازندنقاط کوچکی باشد که از طریق آن ارواح حیوانی مفاهیم را می رؤیت

توسط اجسام  که آنجز  کنند،عمل می اتادراکطریق به همان ت و تصورات نیز تخیال

 .دنشوخارجی ایجاد نمی

. پذیردصورت میتصور یا درک توسط حواس : مگویو توجه داشته باشید که من می… 

که در  هایی برداشتتمام  رایکلی بطور به (مفهوم) « دهیا»واژه  ازم من مایل بدین منظور

نمایند، قادرند دریافت را ترک می( غده صنوبری) H غده که[ آن هنگامدر ]ارواح  آن

 [به عبارتی]، نسبت داد «مشترک حس»به  توانموضوع را میاین  .نمایم استفادهکنند، 

بسیاری علل  از گرچه ممکن است .وابسته هستندحضور اشیاء  به[ ارواح] ها آنزمانی که 

را باید به  ارواح همچنین، و (خواهم دادتوضیح  بعداًکه من ) .باشند گرفته نشأتنیز  دیگر

 .(AT XI: 177, CSM I: 106) دادنسبت  نیز تخیل

دکارت در این  «(مفهوم) ایده»از اصطالح  گرایانه مادی یتفسیرآنکه  توجه قابلنکته 

که در آن دکارت از این واژه استفاده  موردی نیستاما این تنها  صورت پذیرفته،زمینه 

    سخن  ها آنهای مکانیکی بدن الگو جای بههای حقیقی انسان ازاو  وقتی: استنموده 

تخیل مادی  کند که شاملاشاره می «(مفهوم نفس ناب) نابایده ذهن »، او به گویدمی

SEP). شودنمی
1
) 

توضیحات دکارت درباره کارکرد نفس در دو کتاب رساله و انفعاالت بسیار مشابه هم 

 [در باب]ای ، برخی مطالب جدیدی وجود دارند که مشابهی در رسالهحال باایناما ؛ هستند

بین  معموالًتعارضاتی که  »برای مثال در فصلی که درباره . یافت توان مین ها آنانسان برای 

غده  »خوانیم که چنین می، ما این«افتدهای تحتانی و بخش فوقانی نفس اتفاق میبخش

قرار دارد، توسط نفس به یک سمت و توسط ارواح حیوانی به سمت  مغز میانکوچکی که در 

نیرویی است که با آن ارواحِ  «اراده ناشی از تعارض بین تعارضات در. شوددیگر هل داده می

از ]گردد که نفس به چیزی تمایل داشته باشد و سبب می درنتیجهو  شده دادهغده هل 

کند، این نیرو غده را در اش با آن مقابله میکه نفس از طریق اراده نیرویی[ طرف دیگر

 .(AT XI: 364, CSM I: 345) دهدجهت مخالف هل می

                                                 
1.Stanford Encyclopedia of Philosophy 
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جاندار را به حرکت  پینه آلجان قادر نیست که غده بعدها با این مطلب که اراده بی

دکارت  که ازآنجاییاما ؛ درآورد، مخالفت شد، چراکه این قانون مغایر اصل بقای انرژی بود

هایی را ، او چالشوجود بااین. دانست، با چنین مشکلی نیز مواجه نبوداین قانون را نمی

چراکه زمانی که دکارت قانون سوم حرکت را بیان نمود، وجود این . بودکرده بینی پیش

علل خاص تغییرات که »: شودکه این قانون در این موارد اعمال نمی باز گذاشتامکان را 

یا الاقل آنکه قانون تمام این  قرارگرفتهاندام تحت نظارت آن هستند، تحت قانون سوم 

من اینجا به خاطر پرسش از . که همگی جاندار هستنددهد؛ تغییراتی تغییرات را پوشش می

هایی که توسط اذهان اندام. ، نیستمدارد میرا به حرکت وا ها انداموجود یا ماهیت قدرتی که 

 .(AT VIII: 65, CSM I: 242) «اندبشر یا اذهان فرشتگان به تصرف درآمده

 مالک يک عملکرد نفس است يا بدن؟ .4-8

آنکه متعلق به نفس یا بوده و تعلق به بدن م یک عملکردتعیین اینکه آیا دکارت برای  معیار

 .بیان گردیده است به شرح زیراست در کتاب انفعاالت 
که ما همچنین چیزی ، و کنیممی تجربه وجودی که در ماست، عنوان بهما  آنچههر » 

جان وجود داشته باشد، باید تنها به بدن بی کامالً های اندامدر  قادر استکه بینیم می

 آن راقادر نیستیم  وجه هیچ بهما  ودر ما است  آنچهاز سوی دیگر، هر . شودنسبت داده 

نفس به آن را باید [ ناچار به] کنیمتصور ، رادار استتعلق به بدن قدرت  آنکه عنوان به

در و ] ،نداشتهفکر ت عنوان بهبدن مفهوم از  یتصور ،وجه هیچ بهبنابراین، ما . نسبت دهیم

متعلق  گرددحاصل می ماکه در  یفکرتکه هر نوع  نداین باور بر داریم که یلیدال [عوض

 اندازه بهند که وجود دار یجانبی های اندامکه  نداریمشک  طور همینو . است نفسبه 

اندازه یا به همان  و، بودهحرکت  های ما اگر نگوییم بیشتر، به طرق مختلف قادر بهبدن

و  حرارت یکه تمام قبول کنیمباید  [ناچار به] ماپس ، ]...[دارای حرارت هستند، بیشتر 

 AT) «دنتنها به بدن تعلق دارنیستند، تفکر  متعلق به آنجا کهتا  که در ماست حرکاتی

XI: 329, CSM I: 329). 

امروزه تفاسیر رسد، اما این پاسخ گرچه در ظاهر واضح و خالی از شبهه به نظر می

غده راجع به دکارت برای اولین بار پیش از آنکه . داشت ای را در پیگرایانه مکانیکی و مادی

 :است بدن ملحق شده کل به نفسکه  کرده بود تأکید، سخن بگویدصنوبری 
همچنین الزم است بدانیم  .گردیده است بدن ملحق کل به واقعاً نفس الزم است بدانیم»

شته تا آن را از ز بدن وجود دانفس در کدام بخش ابگویم که یم تواننمی درستی بهکه ما 

به یک معنا  و بدن یک کل واحد بوده چراکه .های بدن جدا کنیمقسمت سایر
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به  هااندام این .بخشدنظم می را یشخو های اندام، چراکه بدن تمامی است ناپذیر تقسیم

و  .گرداندمی و ناتمام کل بدن را ناقص ها آنحذف هر یک از  و بودهمربوط  یکدیگر

 خواصاز  کدام هیچدر و یا ی وجه هیچ بهنسبتی،  گونه هیچکه  است چنان آنماهیت نفس 

مربوط به  صرفاً نفس. ، بین نفس و بدن وجود ندارداست شده تشکیلماده که بدن از آن 

از  سوم یکو یا  از نفسی تصور نیم از درکتوانی ما نا. بدن است های انداممجموعه کل 

اگر ما بخشی از بدن را قطع . است ، پرواضحگیرد در برمی نفس آن راکه آنچه و یا  آن

را درهم شکنیم، بدن  ی مجموعهزمانی که ما  آنکه حال .شودنمی کوچکتر کنیم، نفس

 .(AT XI: 351, CSM I: 339)«گرددمیجدا  کامالً نفس از بدن

اما پل ارتباطی نفس با بدن، غده صنوبری است،  گردیدهبدن ملحق  کل به نفس چهاگر

 .است
وجود ندارد که عملکرد نفس بیش از سایر خاصی از بدن  بخش مطلب باوجودایناما »

عملکرد خویش را مستقیم  طور به نفسبخشی از بدن که . گردداعمال ها در آن اندام

بخش درونی ، در در عوض. قلب و یا حتی تمامی مغز نیست وجه هیچ بهنماید، اعمال می

 قرارگرفتهمعلق  صورت بهگذرگاه  بر باالی یغده بسیار کوچک ،در وسط ماده مغز، مغز

ارتباط خلفی های حفره با ارواح درقدامی مغز  هایارواح در حفرهاز طریق این غده . است

بسیار  تغییر، غده ممکن استکوچکترین حرکات در بخشی از این . کنندبرقرار می

که در ارواح جزئی  هرچندتغییر،  هرگونهدر مقابل  طور همینو  شدیدی برای ارواح باشد

 ,AT XI: 351) «تغییر شدیدی را اعمال نماید غده در حرکاتتواند می، افتد میاتفاق 

CSM I: 340). 

و  آگوستینباشد، در آثار میبدن متصل  نفس به آن بر اساسکه  البته این دیدگاه

 بدنکل  درروح کل  یبدن در هر» آگوستین بر این باورست که. شودآکویناس نیز یافت می

توماس  ((On the Trinity, book 6, Ch. 6« .کامل است طور بهو در هر بخشی از آن  است

کامل در هر بخش از بدن  طور به نفس«: دهدشرح می گونه ایناین دیدگاه را  نیز آکویناس

کامل در هر بخش از سطح  طور بهخاص،  که در حالتی سفیدیحاضر است، درست مانند 

 ها اندامبرخی از  که کندمیاضافه  توماسارسطو،  برخالف. گرددمشخص مییک ورق کاغذ 

بقیه تر از هایی که نفس در آن جریان دارد، مهمنسبت به سایر اندام( قلب مثال عنوان به)

 ( . Summa Theologica, Part 1, Question 76)هستند 

گرچه نظریه اتصال نفس به بدن ابداع خود دکارت نبود، اما وجه افتراق آگوستین و 

اصل  عنوان به نفسآگوستین و آکویناس شود که از منظر آکویناس با دکارت آنجا ظاهر می
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 طور بهای از بدن هر بخش زندهدر  بخش،حیاتاصل . شودمیدر نظر گرفته  بخش حیات

او . دانستنمی بخشحیاتاصل  عنوان به نفس را، دکارت حال باایناما  .حضور دارد کامل

مقصود دکارت از این اظهارات چه  راستی بهاما . نمودفکر محسوب میتاصل  عنوان به نفس را

دهد؟ ممکن است این تواند انجام و انگشتان پا چه می ها استخواناصل تفکر در . بوده است

-تصور حاصل آید که دکارت غده صنوبری را تنها اندامی که نفس بالفاصله بدان ملحق می

گردد، بلکه به متصل نمی غیرمستقیمدیگر  های اندامنفس به  آنکه حالدانست، گردد، می

این اما دکارت .شودهای عصبی و ارواحی که در اعصاب جریان دارند، متصل میکمک طناب

محصور و ای در غده نفسکنم که نمی گمانمن »: دیدواسطه نمیاتصال را پیوستی بی

به  دقیقاً یاستفاده از چیزکمک به . دیگر نتواند عمل کند درجایی که طوری بهزندانی باشد 

 (July 1640 in SEP 30)«معنای الحاق و اتحاد با آن چیز نیست

سال پیش از کتاب انفعاالت نفس نوشت،  ای که دکارت چنددر قطعه این معما حل راه

 :نمودسنگینی یا ثقل بدن مقایسه در این قطعه او نفس را با . شودیافت می

، است مانده باقیبدن  یبا سنگین حدودوثغورهم  گرانشنیروی  که درحالیکه  دریافتممن  

. داعمال نمای نیز تواند تمام نیروی خود را در هر قسمت از بدنمی[ حال درعین]

به هر بخشی از تواند طناب می که درحالیآویزان شود  یبدن از طناب اگر که  سان نیبد

اینکه  درست مانند .کشدبه سمت پایین می بدن با تمام نیرو طناب را، باشد متصل بدن

 جای بهدر بخشی که به طناب متصل است، وجود دارد،  واقعاًتمام نیروی ثقل، [ گویی]

 من آن لهیوس بهکه است همان روشی  دقیقاًاین . باشدپراکنده  ها بخش در تماماینکه 

کل و  شود؛ کل نفس در کل بدنمی حدودوثغور با بدن هم که چگونه نفس یابم درمی

به  اتششم از اعتراض دستهپاسخ به ) 1[وجود دارد]بدن در هر یک از اجزاء نفس 

 .(AT VII: 441, CSM II: 297) ،(تأمالت

                                                 
 

 :باشد یم سان نیبدتوسط آقای دکتر افضلی  ها پاسخترجمه کتاب اعتراضات و  .1

تواند نیروی است، می مانده یباقکه این سنگینی هم امتداد با جسم سنگین  حال نیدرعاین را فهمیدم که  درواقع»

و جسم را ]ند، زیرا اگر به هر یک از نقاط جسم ریسمانی متصل کنیم کخویش را بر هر یک از نقاط جسم اعمال 

به ]ریسمان را با همه وزن خود  [سنگینی]این [ کنیم کهاین ریسمان از آن نقطه آویزان کنیم، مشاهده می لهیوس به

ای قرار دارد که به ریسمان متصل است و در سایر فقط در همان نقطه گویی این سنگینی قاًیدق. کشدمی [سمت پایین

این تنها راهی است که اکنون از طریق آن فهم که گستره نفس و بدن یکی است و کل  درواقع. نقاط پخش نشده است

 (128: 1986 ،دکارت) «[.وجود دارد]نفس در کل بدن و کل نفس در هر یک از اجزاء بدن 
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. گراستاند که دکارت تعاملاستنتاج نموده گونه اینبا توجه به مطلب فوق، برخی 

افتد و وقایعی که تعامل علّی بین وقایعی که در بدن اتفاق می بهابازارتاو بر این 

های دکارت به اما با کنار هم نهادن گفته؛ دهد، وجود داردکه در نفس روی می

ارائه نکرده  وضوح بهآید که او نظر نهایی خویش درباره این موضوع را هرگز نظر می

رسد که خود او نیز در اواخر عمر به این امر پی برد که پروژهحتی به نظر می. است

، با موفقیت به پایان نرسانده و ای در باب انسان آغاز کردهای را که در رساله

در برخی موارد نیز گاه . بدن ارائه دهد -ای جامع درباره نفسنتوانسته نظریه

 ها آننموده و او درصدد پاسخگویی به  یادآوریدیگران این مطلب را به او 

آید ، اما نه به روشی متداول و در راستای اقامه استدالل، بلکه به نظر میآمد برمی

اگر نفس »در پاسخ به این پرسش که . نمودموضع تدافعی اتخاذ می یا گونه به

دارد؟ و یا اینکه چگونه بدن را به حرکت وامی مادی نیست، چگونه وجه هیچ به

ممکن است  »پاسخ داده است که  سان بدین «پذیرد؟ صورت اشیاء مادی را می

را  ها پرسشاز این قبیل  شماری بی سؤاالتسواد، در ربع ساعت ، مردم عامی بی

عمر با این قبیل  تمامدر عاقل ممکن است  یها انسان آنکه حالمطرح کنند 

 ها آنبه همین خاطر است که من از پاسخگویی به  ؛ وداشته باشند سروکار سؤاالت

به همراه بسیاری چیزهای دیگر، شرحی  سؤاالتبناست که این . شوماذیت نمی

 تاکنونمن [ ممکن است]که  یسؤاالتبین نفس و بدن باشد،  برای بیان اتحاد فیما

 (AT IX: 213, CSM II: 275, 12 January 1646) «.مواجه نشده باشم ها آنبا 

 .نمایددیگر، او به شکست خویش اقرار می درجایی
برای مثال گستره، شکل و )است؛ همچنین بدن  ادراک قابلنفس تنها توسط قوه عاقله 

قوه عاقله با قوای  که یدرصورتو  است شناسایی قابل ییتنها بهتوسط قوه عاقله ( حرکت آن

آنچه متعلق به  درنهایت[ ولیکن. ]تخیل و تصور کمک شود، بهتر قابل شناخت است

نیز همراه گردد،  و تصوراتحاد نفس و بدن است، توسط قوه عاقله حتی اگر با قوه تخیل 

. باشد یمشناخت آن توسط حواس بسیار واضح  آنکه حال. بسیار مبهم قابل شناخت است

] که ذهن بشر قادر به ایجاد تمایز مشخص بین این دو مفهوم باشد؛  دیآ یمنبه نظر من 

؛ چراکه برای انجام این کار ها آناتحاد [ همچنین]تمایز بین نفس و بدن و [ به عبارتی

تصور کنیم، که  چیز یک عنوان بهدو چیز و در همان حال  عنوان بهرا  ها آنالزم است تا 

 (AT III: 693, CSMK 227,1643, June 28). این کار نامعقول است
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 نتیجه

. مقاله حاضر تتبعی پیرامون جایگاه غده صنوبری و نقش آن در فلسفه دکارت است

فالسفه و دانشمندان  موردتوجههای عصبی همواره مطالعه پیرامون مغز و سیستم درگذشته

دنیای شناخت ما  گرفت؛ چراکه به نحوی از تعامل میان دنیای خارج وعلوم تجربی قرار می

. اما با ظهور علم مدرن شکاف عمیقی میان فیزیک و متافیزیک ایجاد گردید؛ گفتسخن می

علوم تجربی که بنا بود به کمک و استخدام بشر درآید تا امور متافیزیک و مابعدالطبیعه بهتر 

 رو نازایاصلی بیانگر حقیقت و  عنوان به شناخته گردد، غافل از خطاپذیری علوم تجربی،

خالصه به شرح زیر  طور بهتحقیق  یها افتهیدر مطلب فوق  تأملبا . صادق قلمداد گردید

 :باشدمی

در  (Dioptrics) کتاب فیزیک نور غده صنوبری در درباره دکارت اظهارات نخستین -1

 خاص غده» مفهوم ،گفتار پنجم این کتاباو در . شودیافت می( 1691)سال 

 .حس مشترک است کند که مقررا مطرح می «های مغز بطن میاندر  یکوچک

مفهوم شیء را در تخیالت و  گیری شکلدر باب انسان، دکارت نحوه  ای رسالهدر  -9

دهد که چگونه این همچنین او شرح می. داردهمچنین در حواس و ادراکات بیان می

اینکه چگونه این مفاهیم  درنهایتدر حافظه به یاد آورده شده و  مجدداًمفاهیم 

او در این رساله به اهمیت و نقش . گردندهای مختلف بدن میسبب حرکت بخش

یعنی، تصورات، حافظه و خاطرات ( احساسات)غده صنوبری در سه حالت ادراکات 

شود که مفاهیمی که در نفس وجود دارند، حاوی اشکال و متذکر می کرده اشاره

شوند؛ شرایطی که شرایط مختلف مغزی ایجاد میخاصی هستند که در پاسخ به 

 .ناشی از دمیدن روح حیوانی که در غده صنوبری است

پیرامون تعامل نفس و بدن افراد مختلف  سؤاالتبه  ییها نامه طی ،1662دکارت در  -9

 این غده راچرا  دهد کهصنوبری را معرفی نموده و توضیح میغده  او. دهدپاسخ می

 .است عقالنی در نظر گرفته نفسمقر اصلی  عنوان به

 در پینه آلنوروسایکولوژی غده نوروفیزیولوژی و درباره دکارت  شرح مبسوط نظریات -6

 .شودیافت می ،(1662)نفس ت نفعاالا کتاب
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شود، می ر نظر گرفتهانسان د [در باب]ای ادامه رساله عنوان به نفعاالت نفساکتاب  -1

 .متفاوت استدر دو کتاب رویکرد این  گیری جهتبا این تفاوت که 

آید که او نظر نهایی های دکارت به نظر میبا کنار هم نهادن گفته آنکهنهایت کالم  -6

رسد حتی به نظر می .ارائه نکرده است وضوح بهخویش درباره این موضوع را هرگز 

در باب ای ای را که در رسالهکه خود او نیز در اواخر عمر به این امر پی برد که پروژه

 -ای جامع درباره نفسانسان آغاز کرده، با موفقیت به پایان نرسانده و نتوانسته نظریه

 .بدن ارائه دهد
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