
 

 

 

 

 
 
 

 یافته و لوازم آنذهن بسط ۀتحلیل نظری

  1 پورقاسم شادهی احمد

 2 رضا اکبری 
 امیر عباس علی زمانی3

 چكيده

باا کییاه بار مباانی  ،اندی کالرک و دیوید چالمرز 1991در سال  را یافتهذهن بسط ۀنظری

. متفیارا  ایان نظریاه، باا حفال اراول کردناد مطار  ،ذهان ماارار ۀجدیدی در فلسف

شاااوند. یرایااای فااااال میت ااا  میبرو یرایااای در ماتاااوا باااه ساااارتاریرایانه، از برو 

یرایای کارکردیرایی، ار  ییپارچگی علّای سسیساتم ییپارچاها، ارا  براباری و برو 

-بساط ۀیاافتگی ذهان بار پایاهای ارلی این نظریه هستید. در این نظریاه بساطفاال مؤلفه

شود. پذیرش ییپارچگی زبا  و ذهن، بازکاریف ن ا  حافظاه یافتگی شیارت اثبات می
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یافتاه، پاذیرش ییپاارچگی شیاسای بساطمفهوم مارفت ۀبازنمایی به ن   رالقانه، ارائاز 

ذهن باا بررای ابرارهاای الیترونییای، پاذیرش ییپاارچگی عیارار فرهیگای باا ذهان و 

یافتاه ذهان بساط ۀشده در پی کأثیر از نظریاازجمله نظریات ارائه ،پذیرش شیارت جمای

ابااد مختلف ایان نظریاه و لاوازم آ  را کوضاید داده  ،با روشی کالیلی ،هستید. این م اله

 است.

ارا   ،یرایای فااالبرو  ،یافتاهشایارت بساط ،یافتاهذهان بساط ،ذهن: واژگان کليدی

 سیستم ییپارچه ،برابری
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 مقدمه .2

در  ،فیلساوفا  ۀساالیام 21 ۀای است که اولاین باار در شامارنام م اله 1«یافتهذهن بسط»

میتشر شد. نویسایدیا  م الاه کاه یویاا راود در میارا  اعت ااد باه نظریاه باا  ،1991 سال

رأی نیستید، نام رود را براساس میارا  اعت ااد باه نظریاه در ذیا  م الاه در  ییدیگر هم

عیوا  طارا  و مادافا ارالی ایان استاد دانشاگاه واشایگتن، باه 2،کیید. اندی کالرکمی

  و اایرچاه از مواف ا ،آریروناا. چاالمرز دانشاگاه ۀاساتاد فلساف 3،نظریه و دیوید چاالمرز

 ؛آیاد  این نظریه است، اما همچو  کالرک مدافا ارلی این نظریه به حساا  نمیامؤلف

 شود.ارلی نیر به این مطلب اشاره می ۀکا حدی که حتی در م ال

هان ذ ۀایییاه ماادود ۀذهان درباار ۀهای مختلاف فلسافنظریاه 1991کاا قبا  از ساال 

ذهان را چیاری فراکار از  ۀکه مادود 4،یراییدرو  :یاصر به دو نظریه استکجاست، م

 ۀکاه از ماادود 5،یرایایداناد و برو آنچه دار  جمجه و یاا پوسات انساا  اسات نمی

رو حااتت ازایان اسات؛ جمجه فراکر رفته و مرزهای بد  انسا  را باه بیارو  ساریا  داده

کاه  یجدیاد ۀداند. با مارفای نظریابیرونی میذهیی و باورهای انسا  را وابسته به شرایط 

ذهان  ۀپرسا  کاه ماادودایان ، کردنادمطار  آ  را اندی کالرک و دیویاد چاالمرز 

 آ  را یرایای کاه  نویسایدیا  ایان م الاهناوعی از برو  :یافات ایکجاست، پاسخ کاازه

و بر ن   دوطرفه و فاال امور بیرونی و ذهان انساا  کأکیاد  اندنامیده 1«یرایی فاالبرو »

 دارد.

                                                           
1 - The Extended Mind 

2 - Andy Clark, Department of Philosophy, Washington University 

3 - David J. Chalmers, Department of Philosophy, University of Arizona 

4 - Internalism 

5 - Externalism 

1 - Active Externalism 



 8931 ، بهار و تابستان 81 تأمالت فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو  14

 

 

یافتااه درالاات داشاات، مطالاااات ذهاان بسااط ۀییاای از مباااحهی کااه در انا اااد نظریاا

بر رابطاه و کیتارل شود که شیاسی به مطالااکی یفته میبود. مطالاات فرما  1شیاسیفرما 

ییبساو  در ساال  2.کأکیاد داردها و موجاودات جانادار رودکار یک سیستم بین ماشاین

ها ماصول اکاااد فااال باین انساا  و ماایط نشا  داد که چطور حس بییایی انسا  1999

ها را در رشاد فرهیاو و آیااهی ، دونالد ن   زبا  عمومی انساا 1991در سال  3.است

 را، های ابتداییامیا  ایجاد حافظه 1994کرش و مایلیو نیر در سال  4کرد.انسا  بررسی 

ن ا   ههاچییر ب ،یک سال باد 5کردند.مطالاه ، های درونی مغر ندارندکه نیازی به بخ 

دنت نیر یاک ساال بااد از آ  نشاا   1.اجتماعی در مسیریابی اشاره کرد-عوام  فرهیگی

هاای ذهیای ماا یاک کوانیاد باا کواناییمی ،ازجملاه زباا  ،داد که چطور ابرارهایی راص

–ذهیای ۀکالش او مسیر کالرک در طر  سیستم ییپارچ 9.شیارتی را کشیی  دهید ۀشبی

 ساال در کاا شد این به میجر که است مطالااکی موارد این کمامی. کرد هموارکر را رارجی

 درآورند. کاریر رشتۀ به را یافتهبسط ذهن م الۀ چالمرز و کالرک 1991

و در پی  دهیممییافته را کوضید ذهن بسط ۀهای ارلی نظریما در این م اله ابتدا مؤلفه

آ  ار  نظریه را کالی  رواهیم کرد. کالی  این نظریه به ما اجازه رواهد داد کاه لاوازم 

                                                           
1 - Cybernetic 

2 - see: Norbert Wiener: "Cybernetics: Or Control and Communication in the 

Animal and the Machine" 

 
3 - see: Gibson, J.J. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: 

Houghton Mifflin, 1979 
4 - see: Donald, Merlin 1991: Origins of the Modern Mind: Three Stages in the 

Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 

1991 
5 - see: Kirsh, David, and Maglio, P. “On Distinguishing Epistemic from 

Pragmatic Action.” Cognitive Science 18 (1994): 513-549 
1 - Hutchins, Edwin. Cognition in the Wild. Cambridge, MA: MIT Press, 1995 

9 - Dennett, Daniel, C. Kinds of Minds. New York: Basic Books, 1996 
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این نظریه را در فضای ماارر بررسی کییم. این مطلب در بخ  پایاانی م الاه ارائاه شاده 

 است.

ناماه، یو  پایا مالاوم شاد کاه کااک ،هاای اطالعااکیه در پایگاهیافتاانجامبا جستجوی 

کاوا  نخساتین نوشته نشده است و این م اله را می این موضوع ای دررساله، کتا  و م اله

 کا یق به زبا  فارسی در مارفی این نظریه قلمداد کرد.

 یافتهذهن بسط ۀهای نظریمؤلفه .2

هایی دسات یافات کاه ایرچاه بیشاتر کوا  به مؤلفهیافته میذهن بسط ۀدر کالی  نظری

یافتاه بادو  ذهان بساط ۀاماا فهام نظریا اند،یردهنویسیدیا  این نظریه کصرید ن را هاآ 

 ها غیرممین است.درک درست آ 

 8یافتهکارکردگرایی بسط .8.1

 ،هااهای ذهیی ررفاً براساس ن   کاارکردی آ کارکردیرایا  مات دند که وضایت

سیساورهای  ۀواساطهاایی کاه بههای ذهیای، دادهها با دیگر وضاایتعلّی آ  ۀیایی رابط

شوند و نه میاا  ر  شوند و همچیین بروندادهای رفتاری کایین میمغری به ذهن داده می

  .(Block, 1996, p. 1) هاداد  آ 

یاک کرموساتات اکومبیا  را در نظار  کاوا می ،کارکردیرایی ۀبرای فهم درست نظری

شاود. عملیارد کرموساتات ای راص، باز و یاا بساته مییرفت که با رسید  دما به درجه

ررفاً بسته به دمای آ  است نه امور دیگری کاه در کولیاد ایان دماا اثریاذار هساتید. در 

ک کاوا  باه کاارکرد یامی ،ذهن نیر فارغ از ایییه ماتوای ذهیی چه چیاری اسات ۀفلسف

سمسالین   حالت ذهیی کوجه داشت و براساس آ  کارکرد، فراییدهای ذهیی را کبیین کرد

انساا   ۀدهد که چگونه سیستم مااسابنشا  می 1994. ویلسو  در سال ا254  ص. 1311

                                                           
1 - Functionalism 
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ای ذهان . کوریف او از عدم نیاز فراییدهای مااسبهدرنیازی به مرزهای سیتی شیارت ندا

 یافتاه قارار یرفاتهای باا  ذهان بساطییای از ساتو  1991جه در ساال جمبه فضای 

(Wilson, 1994). از نااوعی  2010و ویلاار در سااال  2001  1در سااال کااالرک

ذهان را  ۀکارکردیرایی در فلسافآورند که رصوریات کارکردیرایی سخن به میا  می

 ,Wheeler)کیاد  ررف فراییدهای درونی و بیولاویییی باد  انساا  مارکبط نمایبه

2010). 

جای کأکید بر ماتوای ذهیای، فراییادی کاه طای به عبارت دیگر در کارکردیرایی به

های کاه مادلرو هیگامی. ازاینییردکوجه قرار می شود موردآ  ذهن به شیارت نائ  می

ییارد، فاارغ از ایییاه ماتاوای ذهیای چاه چیاری مطالاه قارار می کامپیوکری ذهن مورد

هایی کاه میجار باه کولیاد شایارت کواند باشد، از عملیرد، چگونگی مااسبه و پروسهمی

 2شود.د با  مییردمی

 یكپارچگی علّی(اصل ) كپارچهیسيستم  .1.1

کاوا  از آ  میا  ذهن و عالم کأثیر و کأثر وجود دارد کاه می ،چالمرزازنظر کالرک و 

ای دوسویه یاد کرد. این رابطه نوعی یگانگی و ییپارچگی را بین ماایط و با عیوا  رابطه

کیاد و ای کاه ن شای علّای را در فراییاد شایارت ایفاا مییونهبه ؛آوردذهن به وجود می

ء بیرونای باا ذهان باه ت کل ی کرد. ییپاارچگی شایکوا  آ  را بخشی از فرایید شیارمی

های که بخشی از شیارتها را از ییدیگر جدا کرد. هیگامیکوا  آ ناوی است که نمی

ییرد و ایییه هر دو طرف این کاام  بااهم از ذهن و مایط شی  می ۀما در کاام  دوطرف

                                                           
1 - see: Clark, Andy. Supersizing the Mind: Embodiment, Action and Cognitive 

Extension. Oxford: Oxford 

University Press, 2008 
2 - see: Block, N., 1980b. “Troubles With Functionalism”, in Block 1980a, 268–

305. 
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-کاوا  از بساطمی دهیاد،و درنتیجه سیستمی واحد را شای  می هستید حی  علّی مرکبط

 سخن به میا  آورد. ،یافتگی شیارت به بیرو 

مصایوعی  ۀرونادپی  ۀشابی»در فهم درست این سیستم ییپارچه، ریچارد میری مهال 

، داده هاا باه در ایان شابیه .(Menary, 2010, p. 12) کیادرا ذکار می« عصابی

هاای ، از ناورو های مخفایداده شده و پس از رابطه با نورو های عصبی ورودی نورو 

های مخفای ، نور های ورودی، بین نورو ین شبیه. در اشوندعصبی رروجی رار  می

  .اطالعاکی وجود ندارد ۀیونه چررهای رروجی هیچمیانی و نورو 

 
ف اط  هااعصبی، اطالعات و داده ۀطور که در کصویر مشخص است، در این شبیهما 

یایای رارفاً از یاک  ؛کیید و هیچگاه حرکتای دوطرفاه ندارنادبه یک سمت حرکت می

پیهاانی  ۀورودی باا تیا ۀشاوند. در ایان مهاال تیاسمت وارد و از سمت دیگر رار  می

د و این اکااد و ییپارچگی بین این دو تیاه، آ  دو را دهمیسیستمی ییپارچه را کشیی  

  هاست.ارلی داده ۀدهد که هما  شبیمی کری قراربررگ ۀبخشی از شبی

ییپارچگی بخ  درونی مغر و مایط اطراف به ایان مایاا نیسات کاه ماایط اطاراف 

بار ایان اسااس بایاد .  (Menary, 2010, p. 12) بخشی از قاوای شایارتی ماسات

 Xچارا یافته درردد اثبات آ  است این مطلب است که کوجه داشت که آنچه ذهن بسط

یوناه باا ییادیگر ای بسیار نردیک و متادرارجیا، رابطه ءسمایط و یا شی Yا و ذهنس

وجاود آماد  رفتارهاای ه نیار باعا  با  Zکه ایان  کییدرا ایجاد می  Zدارند که سارتار 

کاری در نظار باررگ ۀرا باید در میظوما Yو  Xبین  ۀشود. بر این اساس، رابطدیگری می

 .یرفت
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ء رارجی و ذهن را دو چیار فارک کارد و ساپس ازنظر کالرک و چالمرز، نباید شی

رساد کاه بلیه به نظار می ؛ها ییپارچه هستیدکه این یفت این دو را با هم کرکیب کرد و

ت و ها اروتً ذهن یایی امری ییپارچه کاه یاک بخا  آ  درو  جمجماه اساازنظر آ 

 را کاالرک و چاالمرز ایان نتیجاهایرچاه بخ  دیگر آ  راار  از جمجماه قارار دارد. 

اماا در ماوارد مختلاف باه آ  اشااره شاده اسات.  اناد،یاردهرورت مسات یم کصارید نبه

یافته، همواره از عبارات مختلفای ذهن بسط ۀنظریبه کالرک در پاسخ به ن دهای مختلف 

ارالی ذهان بساط  ۀکید، استفاده کرده است. در م الامیروبی بیا  که این مضمو  را به

هاای یاک میباا ء راارجیا بخ ها سذهن و شایاین»شود: یافته نیر این عبارت دیده می

 1«.کیمها را دنیای هرروزی کل ی میشیارتی هستید که من آ 

 1اصل برابری .9.1

های ز مؤلفاهکاه رارفاً ا ،مدعای ار  برابری چیین است: ایار یاک فراییاد شایارتی

های کرکیبای کاه از مؤلفاه ،درو  ذهن بهره جسته است، باا یاک فراییاد شایارتی دیگار

 کولیاد باه میجر فرایید دو هر و باشید داشته ییسانی کارکرد آمده، به وجود رار –ذهن

ییادیگر متفااوت بادانیم و بارای  با  دو فرایید را آ که ندارد وجود دلیلی شود، شیارت

های متفاوکی بییدیشیم. به عبارت دیگر ایر در فرایید شیارتی نخست، سارتار ها کبیینآ 

و نتایج شیارت هما  چیری است که در فرایید شیارتی دوم است، پاس ایان دو ییساا  

 و عملیردی ییسا  دارند. هستید

-عیوا  عواما  باهاز مغار باه هااییطور کاه بخ کالرک و چاالمرز مات دناد هماا 

هاای درونای کیید، از کرکیب شیء رارجی و بخ شیارت ایفای ن   می ۀوجودآورند

ایان شایارت حیایات از  ،شاود. بیاا بار ارا  براباریمغر نیر شیارتی ییسا  حار  می

                                                           
1 - (Clark & Chalmers, 1998, p. 31) 

 
2 - Parity Principle 
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 هاای بیرونای داردهاای درونای راود و یاا بخ کارکرد ییسا  مغر در استفاده از بخ 

(Clark & Chalmers, 1998, p. 60) .ۀکالرک درک براباری ایان دو نااو 

 ،داند و لذا مات د است که باید در مفهوم سیتی ذهانفرایید شیارتی را درکی شهودی می

  .(Clark, 2005, p. 5) د، کجدیدنظر شوددیردکارکی بازمی ۀکه به فلسف

 گرایی فعالبرون .2.1

، ا133  ص. Putnam, 1975سیرایاای در ماتااوا در م ابا  کفیاار ساایتی از برو 

ذهان و ماایط بار ییادیگر در یاک فراییاد  ۀیرایی فاال بار ن ا  فااال و دوطرفابرو 

آزماای   1«مایاای مایاا» ۀیرایای، در م الادر کوضاید برو  ،شیارتی کأکیاد دارد. پااکیم

 ، جهاانی مشاابه ماایکیاد. براسااس ایان آزرا مطار  می 2«جها  دوقلوی زمین» ریفی

باا رصورایات مشاابه  3شود که در آ  مایای شبیه آ  ساما نه راود آ ازمین فرک می

آ  جهااا  ت. حااال فااردی کااه در سااا XYZامااا فرمااول شاایمیایی آ   ؛آ  وجااود دارد

، دگویسخن ب« چیری که رافا عط  است»رواهد از د، دقی اً زمانی که میکیزندیی می

در فاردی کاه در زماین از  ،«شاودآنچه باع  رفا عطا  می»مدلول  د.کیاز آ  یاد می

آورد باا فاردی کاه در جهاا  هماراد زماین از آ  ساخن رفا عط  ساخن باه میاا  مای

 امایا»کیاد کاه ساس ایان آزماای  فیاری، او ادعاا مییوید کامالً متفاوت است. برامی

ایر مایا دار  فضای جمجمه باود، باا کوجاه باه  .وابسته به بیرو  از فضای جمجمه است

بایاد کلماات  ،ایییه شرایط این دو فرد با دو جها  متفاوت اما شبیه به هام ییساا  اسات

                                                           
1 - The meaning of “Meaning” 

2 - Twin Earth 

تزم است در اییجا فرق بین ستارۀ شامگاهی و ستارۀ رباگاهی، که به با  مایا و مدلول فریه بازیشت دارد،  -3

مشخص شود. در مهال فریه، ستارۀ شامگاهی و ستارۀ رباگاهی هر دو به یک مدلول رارجی بازیشت داشت؛ 

 ا ییدیگر متفاوت هستید. ر.ک:ایرچه رصوریات مشابهی دارند، اما ب XYZو  H2Oکه در این مهال درحالی

Putnam, H. (1975) .The Meaning of Meaning .Philosophical Papers. 
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رارجی ءیش ذهن  

رفعالیغگرایی برون  

  متفاااوت اسااتهااا کااامالًامااا مایااای کلمااات آ  ؛هااا مایااایی ییسااا  داشااته باشاادآ 

 .ا135  ص. Putnam, 1975س

کشایی   1ء راارجی و ذهان انساا  یاک سیساتم ییپارچاهیرایی فااال، شایدر برو 

مادام بار ییادیگر کاأثیر  2ء راارجی و ذهان همانیاد یاک حل اهدهید که در آ  شایمی

ء راارجی در انتهاای شایارت یرایی غیرفاال پاکیم، شیکه در برو درحالی ؛یذارندمی

 کید.و ن شی ایفا نمی است انسا  قرار یرفته

 د دادرا نشاا  رواها یرایای غیرفااالیرایای فااال و برو برو  ۀدو شی  زیر م ایس 

 :اClark & Chalmers, The Extended Mind, 1998س

 یرایی غیرفاال پاکیم:برو 

 

 

 

 

 

 یرایی فاال کالرک و چالمرز:برو 

 
 

 

                                                           
1 - Coupling System 

2 - Loop 

ذهن

شی ء رارجی 

گرایی فعالنبرو  

ارچهسیستم یکپ  
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دیگار بار ایان اسااس اسات کاه  ۀازنظر کالرک و چالمرز کرجید یک نظریه بر نظری

کر نیار باشاد. قبلی ساده ۀکر از یک فرایید، از نظریکوجیه کام  ۀجدید عالوه بر ارائ ۀنظری

یرایای غیرفااال کری نسبت باه برو کر و سادهیرایی فاال کوضید طبیایازنظر آنا  برو 

 دهاد و باه هماین دلیا  بار آ  کارجید دارددر رابطه با فراییاد شایارتی ماا باه دسات می

(Clark & Chalmers, 1998, p. 4). 

 یافتهذهن بسط ۀتوضيح تحليلی نظری .3

براسااس  هیافتاه، کوضاید کالیلای نظریاهای ارالی ذهان بساطپس از کوضاید مؤلفاه

دهاد کاه درک به ما این امیا  را می ،های متاددی که فرایید شیارتی ییسا  دارندمهال

 درستی نسبت به این نظریه داشته باشیم.

 فرایند شناختی .8.9

آ  فراییاد باه شایارت نائا   ۀواسطفراییدی است که فرد به 1م صود از فرایید شیارتی

بخشی از فرایید  ،دهدشود. هرآنچه در یک فرایید شیارتی به انسا  امیا  شیارت میمی

یاک فراییاد  ۀدهیدآید. فیلسوفا  ذهن در ایییه م وماات شای شیارت او به حسا  می

نظر دارند. یروهای مانیاد آدامار و آیاراوا در کوانید باشید ارتالفشیارتی چه اموری می

شود ما بتوانیم یاک فراییاد مات دند که آنچه باع  می ،«2دفاع از مرزهای شیارت» ۀم ال

ها اموری کاه های درونی مغر است. ازنظر آ ذهیی را فراییدی شیارتی کل ی کییم، مؤلفه

 رسانید بخشی از فراییاد شایارتی ماا نیساتیداز مغر در کولید شیارت به ما یاری می بیرو 

(Adams & Aisawa, Defending the Bounds of Cognition, 

2010, p. 70). هیافتذهان بساط نشاا  انت اام:»ۀ  ، انادی کاالرک در م الا ابادر م ،

                                                           
1 - cognitive Process 

2 - Defending the Bounds of Cognition 
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یافتاه، بیاا  ذهان بساط ۀپاسخ به انت ادهای آدامر و آیاراوا باه نظریا، در 1«است یافتهبسط

 بیاورنادذهیی یک باور باه وجاود ذهیی و برو کید امیا  ایییه عوام  کرکیبی درو می

ذهیی دقی ااً هماا  ن شای را ایفاا کییاد کاه عواما  شرطی که عوام  برو به ؛وجود دارد

بااه کااارکردیرایی دارد.  ایدوباااره ۀاشااارد. در اییجااا کااالرک یااکیذهیاای ایفااا میدرو 

ذهیی و کارکرد ایجااد هماا  که کارکرد ایجاد یک شیارت با عوام  ررفاً درو ازآنجا

شاود کاه در کا اق ست، مالاوم می  اذهیی ییساشیارت با عوام  کرکیبی ذهیی و برو 

 رت، فرایید شیارتی ییسانی حاکم است.شیا

متوجه رواهیم شاد کاه  ،که عملیرد ذهن در کولید شیارت را در نظر بگیریمهیگامی 

های درو  جمجماه و یاا از کرکیاب فرایید شایارتی  فراییادی اسات کاه رارفاً از مؤلفاه

 .(Clark, 2010, p. 47) بردبهره می های درو  جمجمه و بیرو  از آ مؤلفه

 یافتگی شناختبسط .1.9

 در نظر بگیرید: را یافته، سه موقایت فرضیذهن بسط ۀدر کوضید نظری

  مورد اول کوریف فردی است که م اب  یک کاامپیوکر نشساته اسات و ااشایال

کاا  هیدروامیکید. از وی هایی را مالحظه میهیدسی راری مانید مربا، دایره و مستطی 

کواند مطاابق ای بسیجد و کایین کید که کدام شی  میاین ااشیال را با سوکت و یا حفره

ایییاه  ۀها در ذهن رود و مااسبفرد باید با چرراند  شی  آ  حفره باشد. در این حالت

 له را به سرانجام برساند.ئانطباق است، مسیک از این اشیال با آ  حفره قاب کدام

 ؛رد دیگری است که شرایطی همانید شرایط مهال باات داردمورد دوم کوریف ف 

شایال هیدسای، کلیادی در کاامپیوکر وی طراحای شاده با این فرق که برای چرراناد  اا

ارزیاابی کیاد و پاساخ را  بچرراناد،، این اشایال را د  آ کواند با فشار دامی او است که

بلیه باا  ؛دهدبدریابد. در اییجا وی نیازی ندارد کا کمامی مااسبات را در ذهن رود انجام 
                                                           

1 - Memento’s Revenge: The Extended Mind, Extended 



 23 احمد پورقاسم شادهی ،رضا اکبری / یافته و لوازم آنذهن بسط ۀتحليل نظری

 

 

ورطااا، اشاایال کوانااد حتاای بادو  مااساابه و باا آزمو اساتفاده از کلیااد کاامپیوکری، می

 های مرکبط در نظر بگیرد.هیدسی را با سوکت

 در  ،کاامپیوکری ۀعیوا  یاک قطااباه ،رمورد سوم حالتی است که هما  کلید نی

کاامپیوکری کاه در مغار او  ۀذهن فرد نصب شود و کماامی فراییاد مااسابات در آ  قطاا

هاای کاوا  در فیلمهاای بسایاری از ایان ناوع را مید. مهالییارانجاام  ،نصب شاده اسات

ه ورزش جای ایییاقهرماا  فایلم، باه 2،دید. در این فیلم، لیاو 1،همانید ماکرییس ،هالیوود

هاای ای سچیاری شابیه کاب واقای بگذراند، وسایله هایکالسجوجیتسو را با استاد و در 

USB شود که عالوه بر فرساتاد  اطالعاات موردنیااز ایان امروزیا به مغر او متص  می

 کید.های ورزش را نیر در ذهن او باریذاری میهای نظری آ ، مهارتورزش و کیییک

ناو شهودی دریافت کاه شایارت انساا  میاصار باه کوا  به میهای باتبا کالی  مهال

د و در ییارمایمغار انجاام  ۀواسطجمجمه نیست. در مهال اول، فرایید شیارتی به ۀمادود

های شیمیایی است که به فارد ایان های عصبی و فاالیتها، نورو ح ی ت این مغر، سلول

نمای  یاک کاامپیوکر که در رافاه دهد که با کغییر موقایت اشیال هیدسیامیا  را می

در  هآنچا ۀهای مغری و همبیابراین سلول .ها را با سوکت مطاب ت دهدمی بیید، بتواند آ 

آورد، بخشای از فراییاد شایارتی اوسات. در مهاال مغر او این امیا  را برای او فراهم می

شابیه ییادیگر و  کوا  هر دو فراییاد راوضو  میله به همین میوال است و بهئسوم نیر مس

فرد نصب شاده اسات  ۀکامپیوکری که در مغر و در دار  جمج 3ییسا  دانست. چیپست

آورد و های مغری وی، امیا  شیارت را برای فرد فراهم مایدقی اً مانید هما  نورو  ،نیر

اما در  ،رسدرو بخشی از فرایید شیارتی اوست. مهال دوم، ایرچه به نظر متفاوت میازاین

                                                           
1 - Matrix (1999) 

2 - Leo 

3 - Chipset 
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 ،آوردآ  چیری که امیا  کطابق آ  اشیال هیدسی را بارای فارد باه وجاود مایح ی ت 

شاده طورکه آ  چیپست نصبهما  کلیدی است که در بیرو  مغر اوست. بیابراین هما 

آورد و بخشی از فرایید شایارتی اوسات، در مغر فرد، امیا  شیارت را برای او فراهم می

 ید شیارتی اوست.در مهال دوم نیر آ  کلید بخشی از فرای

 ۀکوا  دریافت که شیارت انسا  رارفاً باه ماادودهایی که ذکر شد، میبراساس مهال

انسا  و عوام  درونی مغری ارتصااص نادارد و کرکیاب اجارای درونای مغار و  مۀجمج

کواناد کولیادات شایارتی ییساانی را در یاک فراییاد شایارتی اجرای بیرو  از آ  نیر می

 ۀیارت انسا  را به بیرو  از فضای مغری انسا  بساط دهاد. نیتاییسا  به دست دهد و ش

یافتاه، ذهان بساط ۀیافتگی شیارت در نظریاحائر اهمیت در این بخ  این است که بسط

 یافتگی ذهن انسا  است.قدم نخست در اثبات بسط

 یافتگی ذهنیافتگی شناخت به بسطانتقال از بسط .9.9

است امیا  ایییه بخشی از باورهای انسا  به بیارو  یافتگی ذهن تزم برای اثبات بسط

 ، به دو مهال زیر کوجه فرمایید:ذهن بسط یابد بررسی شود. برای این میظور ۀاز مادود

 ۀشایود ماوزکییاد کاه از ییای از دوساتا  راود می فرکفردی به نام آرزو را  -الف

این موزه بازدیاد کیاد و ییرد که از قرار دارد. وی کصمیم می 53شیاسی در ریابا  انسا 

اسات  53رود در به یادآورد  آدرس موزه، به ایییه موزه در ریاباا   ۀبا استفاده از حافظ

 باور دارد.

ها فردی به نام آرش را فرک کیید که آلرایمر دارد و مجبور است کمامی آدرس -  

موزه برود،  رواهد بهکه آرش میبیابراین هیگامییادداشت رود ثبت کید.  ۀرا در دفترچ

 پیدا کرد  آدرس مالحظه کید. براییادداشت رود را  ۀتزم است دفترچ

با ایان  ؛قرار دارد 53شیاسی در ریابا  انسا  ۀدر هر دو مورد باور بر این است که موز

کاه در ماورد درحالی ؛کیداوست که به او کمک می ۀحافظ این فرق که در مورد آرزو،

یادداشت اوست. ممیان اسات یفتاه شاود کاه بااور  ۀرچاو درح ی ت دفت ۀآرش، حافظ

 ۀچراکه باور آرش باوری است به دفترچا ؛آرش در م ایسه با باور آرزو ارالً باور نیست
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اسات. از  53که باور آرزو، باور به قرار داشاتن ماوزه در ریاباا  درحالی ؛یادداشت رود

وی همیشاه باا اوسات. او باور اول ایییه  :سوی دیگر باور آرزو دو رصوریت مهم دارد

جر مغار برای ایییه باور رود را همیشه با رود داشته باشد، تزم نیسات شایء دیگاری باه

یوناه نیسات. بااور آرش کاه درباارۀ آرش اینرود را همراه رود داشاته باشاد؛ درحالی

کاه درحالی باور آرزو همیشه در دساترس اوسات؛دوم ایییه  او نیست.-با-باوری همیشه

 آرش همراه او نباشد، درح ی ت او هیچ باوری نخواهد داشت. ۀرچوقتی دفت

این اسات کاه  ۀمیرلیادداشت آرش، به ۀایر بگوییم در دسترس نبود  دفترچدر پاسخ 

نادارد، درسات مانیاد ایان اسات  53وی هیچ باوری نسبت به قرار داشتن موزه در ریابا  

یوناه بااوری راود نادارد، هیچکه بگوییم وقتی آرزو روا  است و یا کوجهی باه بااور 

که قرارداشاتن حافظاه در درراورکی ؛نادارد 53نسبت باه قارار داشاتن ماوزه در ریاباا  

باه هماین  .ها ندارداو و یا بیرو  از فضای جمجمه، هیچ کأثیری بر باور داشتن آ  ۀجمجم

ایان  کواند یاهی موردکوجه واقا نشود ومی ،آرزو ۀهمانید حافظ ،آرش نیر ۀمیوال دفترچ

 یونه باوری ندارد.مایای این نیست که وی هیچبه

کید که بخشای از باورهاای انساا  میاو  باه ن ا  فااال ذهان این دو مهال روشن می

ء راارجی اسات. ازنظار کاالرک و یادداشت در مورد آرشا و شای ۀساستفاده از دفترچ

  در باورمیدی فارد آید، چوکه از باورهایی از این قبی  سخن به میا  میچالمرز هیگامی

د، ذهان انساا  دهامیء رارجی سیستمی ییپارچه را شای  به یک امر، ذهن انسا  با شی

 کید.نیر به بیرو  بسط پیدا می

یاافتگی آیااهی باه بیارو  را کواناد بساطی اسات کاه میعوامل کرینزبا  ییی از مهم

که یروهی از افراد در کیاار . هیگامیاClark & Chalmers, 1998سیادآور شود 

کاه یاک و یاا هیگامی  دهیادکییاد و نظار مایچیری فیر می ۀاند و دربارییدیگر نشسته

، درح ی ات کیادنوشتن مطالب روی کاغذ، کفیرات رود را دقیق مای ۀواسطفیلسوف به

ی ما با ییپارچه شد    مایاست که آیاهه آو این ب نداات رود را رشد دادهنظراین افراد 

 ت. س ، به بیرو  بسط پیدا کرده ازبابا 
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و باا  کواند به بیرو  بساط پیادا کیادنمی ،شیارت و درنتیجه ذهنیروهی مات دند که 

 ۀفرک ایییه بتوا  شیارت و فرایید شیارت را به بیارو  کساری و بساط داد، قطاااً درباار

برطباق  . (Adams & Aisawa, 2010) کاوا  داشاتآیااهی چیاین ادعاایی نمی

کاوا  چیاین ادعاا کارد کاه شایارت باه کیها میهن، نهۀ کدیدیاه کارکردیرایی در فلسف

کوا  ادعاا کارد آنچاه بیارو  از ذهان ، بلیه میکیدبیرو  از فضای جمجمه بسط پیدا می

باا  ،زیرا فرایید کولیاد شایارت ؛ییری آیاهی استفرایید شی  ازدهد نیر بخشی ر  می

یاه ایی باا فارک ،با فرایید کولید شایارت ،های آ  در ذهن باشدفرک ایییه کمامی مؤلفه

ییساا  اسات. آیااهی رارفاً اماری  ،در ذهن و برری در رار  باشاید هابرری از مؤلفه

باه شارایط ییساا  کولیاد وجاه بلیاه باا ک ،نیست که به درو  ذهن ارتصاص داشته باشاد

د، این ادعا کاه شورار  کولید می-هایی که از کرکیب ذهنذهیی با آیاهیآیاهی درو 

 . درسامری میط ی به نظر می کیدآیاهی به بیرو  بسط پیدا می

 یافتهذهن بسط ۀلوازم نظری .2

علاوم شایارتی و همچیاین بار  دریافته کأثیری شگرف بر مفاهیم رایج ذهن بسط ۀنظری

 کییم.علوم دیگر داشته است. در این قسمت به برری از آثار این نظریه اشاره می

 زبان و فكر .8.2

بساط حافظاه و قاوای  ۀهای زباانی زمییایافته، عالئم و نشانهذهن بسط ۀبا کوجه به نظری

 نشاا  داد کاه چگوناه 1، بویسان1991طور مهال در ساال کید. بهاستدتلی ما را فراهم می

-اساتفاده مایهایی شبیه آنچاه در زباا  در استفاده از عالئم و نشانه راها شامپانره کوا می

نشاا  داد کاه  2001. کاالرک نیار در ساال (Boysen, 1996) ، آماوزش دادشاود

 .  (Clark, 2006)کواند شیارت را میت   کید چگونه زبا  می

شااوند کااه براساااس فراییااد می متااذکرو  نیاار نااوعی از یااادییری را کااالرک و ثورکاا

ء رارجی را بازی کید، به وقوع که در اییجا ن   شی ،ضبط اطالعات ۀواسطیادییری به

                                                           
1 - Sarah Boysen 
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، درسات 1999کار آنیاه در ساال مهم. (Clark & Thornton, 1997) پیوناددمی

ناام ه ها با اساتادادی باثابت کرد که انسا  1یافته، دیینسطذهن ب ۀیک سال پی  از م ال

انسا  با ماایط  ۀمواجه بابلیه این فهم در طی زما  و  ؛آییداستاداد فهم زبانی به دنیا نمی

کید که اثبات می 2ما  سال، یودیر ه. د(Deacon, 1997) آیدبیرو  به دست می

د باشاا یکوانااد ییاای از ابرارهااای ارکباااطهااای نوشااتاری در زبااا  میچطااور مهارت

(Goody, 1977) یااد شاایارتی، دو اماار مجاارا کل اای رایدر یااک ف ،. ذهاان و زبااا

 کیید. می افکولید شیارت ن   مهمی ایی دوجانبه، در اادبلیه در اک ؛شوندنمی

 مفهوم حافظه. 1.2

جای آنیاه رارفاً یافته نسبت به حافظه یادآور آ  است که حافظه بهدیدیاه ذهن بسط

ن شی بازنمایانه داشاته باشاد، ن شای اساتیباطی و رالقاناه دارد. بار ایان اسااس انباشاتگی 

بلیاه اطالعاات  یسات؛ری نهای کاامپیوکاطالعات در حافظاه، چیاری شابیه هارددیساک

 ذهن با مایط است.  ۀیرفته در حافظه، حار  ارکبا  و اکااد رالقانشی 

-ذهیی و بارو متشی  از فراییدهای درو  ۀاز دیدیاه برری از دانشمیدا  ذهن، حافظ

در نظار شود که با . این ع یده هیگامی مطر  می(Rowlands, 1999) ذهیی نیست

ها ییساا  ی، ن   حافظه در انسا  با ن   هارددیسکوکرهای کامپییرفتن هارددیسک

فتاه رارفاً راوان  یاذهان بساط ۀ. ن   حافظه در نظری(Clark, 2010) پیداشته شود

بار کیید که حافظاه عاالوه ناو شهودی درک میها بهانسا  ۀهم چراکه ؛اطالعات نیست

کوضید مطلب ایییه ارد. ددرک و فهم اطالعات را نیر بر عهده  ۀعات، وظیفطالروان  ا

عیوا  بخشی که یک کراشۀ کامپیوکری، که حاوی م اتت متادد است، در مغر بههیگامی

ای را باازروانی کواند با رجوع به آ  حافظۀ الیترییی، م الهاز حافظه نصب شود، فرد می

ارجاع دهد و از اطالعات آ  م الاه اساتفاده کیاد. ایان فراییاد حتای در کید، به آ  م اله 

                                                           
1 -Terence Deacon 

2 - Jack Goody 
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مااوقایتی کااه آ  م الااه بااه زبااا  دیگااری نیاار، کااه فاارد بااه آ  زبااا  آشاایا نیساات، باشااد 

یاوییم، وظیفاۀ آ  که ما از حافظۀ انسا  سخن میهمین میوال هیگامیپذیراست. بهامیا 

. بر ایان اسااس (Dartnall, 2004, p. 136) دانیمرا ررفاً بازروانی اطالعات نمی

 باازروانیکیاد، باا ایان که انسا  مطلبی را از حافظۀ بیولاویییی راود بازروانی هیگامی

اماری اسات کاه در درک « دانساتن»داناد. کواند ادعاا کیاد کاه آ  مطلاب را نیار میمی

حافظاه و  ۀرسد ن   رالقانابه نظر می کید. درنتیجهیکارکرد حافظه ن شی اساسی ایفا م

یافتاه ذهن بساط ۀروییردی است که پس از نظری ،ذهییهمچیین اکااد آ  با عوام  برو 

 ه است.تشی  یرف

 آگاهی، خود. 9.2

ای اسات کاه شایارت یافتاه نظریاهذهان بساط ۀزعم برری از فیلسوفا  ذهان، نظریابه

یافتگی شایارت ، بسطحالتو در بهترین  دهدمیبا  قرار  غیرمرکبط با آیاهی را مورد

کااوا  بااه آیااراوا اشاااره کاارد می ا ایاان میت ااد ۀکیااد. ازجملااغیرآیاهانااه را اثبااات می

(Aizawa, 2010)دهاد ه است که نشاا  مییرفت  ، کا ی ات بسیاری انجام اب. در م

 ،  ایان نظریاه اساتااز مادافا کید. سوزا  هارلی کهمی آیاهی انسا  به بیرو  بسط پیدا

، 2005نیار در ساال  1د. نئاوزپاردامی مطلببه اثبات این « آیاهی در م ام عم » ۀدر م ال

باراهین بسایاری را در دفااع از   2009در ساال  1و کالرک 2009در سال  3و راس 2پرییر

                                                           
1 - See: Noë, Alva. Out of our Heads: Why You Are Not Your Brain, and Other 

Lessons from the Biology of Consciousness. New York: Hill & Wang, 2009. 

Noë, Alva. “Experience Without the Head.” In John Hawthorne and Tamar Szabo 

Gendler (Eds.) 

Perceptual Experience. Oxford: Oxford University Press, 2006 
2 - See: Prinz, Jesse. “Is Consciousness Embodied?” In Philip Robbins & Murat 

Aydede Eds. The 

Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2009 
3 - See: Ross, Don, Spurrett, David, Kincaid, Harold, and Lynn Stephens, G. 

(Eds.) Distributed Cognition 
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یافتگی آیاهی نارد پذیرش بسطشود ید. آنچه باع  مییکیافتگی آیاهی مطر  میبسط

، هاا آت. ازنظار سانگارش دکاارکی باه مفهاوم ذهان ا ،این نظریه مشی  باشاد ا مخالف

، ذهن مرکر کیتارل شایارت (Preston, 2010) کیدطور که پرستو  اشاره میهما 

از نظار وی، ساخن  .دیکیاست و مفاهیمی چو  شیارت و آیاهی به بیرو  بسط پیدا نمی

 .ذهن است ۀ، بازکاریف واییا  متاارف فلسفیافتگی اموری مانید آیاهیاز بسط

دنبال ایجاد فضایی یافته بهباید در نظر داشت که کالرک و چالمرز با با  ذهن بسط 

-یافتاه در پرکاو مطالااات جدیاد ذهانذهن بساط ۀتید. آنچه نظریسذهن ه ۀکازه در فلسف

ذهان  ۀنگرش دکارکی غالب بر فضای فلسافباید در این است که  ،کیدمیشیاسا  کوریه 

 شود. ماارر بازنگری

 شناسیمعرفتیافته بر تأثير ذهن بسط .2.2

ن ا  ایان  ،یافته مطر  کاردکوا  در با  ذهن بسطکرین مباحهی که میییی از مهم

کاأثیر شایارت  آیاشیاسی است. سخن در آ  است که نظریه در مواجهه با مباح  مارفت

 ۀمیرلابه ،مرکبط بود  با عوام  بیرونای ۀواسطییری آ  بهانسا  از مایط رارجی و شی 

 یافتگی فرایید شیارتی انسا  است؟بسط

میتشار  2012که در سال  ،«یافتهشیاسی و شیارت بسطمارفت ۀمواجه» ۀآیراوا در م ال

شایارت از ماایط پیراماو  و  ای باین کأثیرپاذیریکرده است، مات د است که هیچ رابطه

یافتاه هایچ ارکبااطی باا ازنظر او ذهن بساط .یافتگی فرایید شیارتی انسا  وجود نداردبسط

او در حاالی میتشار  ۀم الا .(Adams, 2012) کیادشیاسانه پیدا نمیهای مارفتبا 

نشا  داده بود که چگوناه کماامی باورهاای انساا    2رگو، یلدبا شد که دو سال پی  از

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
and the Will: Individual Cognition and Social Context. MIT Press, 2007 
1 - See: Clark, Andy. “Spreading the Joy: Why the Machinery of Consciousness is 

(Probably) Still in the 

Head.” Mind 118.472 (2009): 963-993 
2 - S.Goldberg 
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یافته ساخن شیاسی بسطمارفت ۀدربار 2در هما  سال پریچارد 1ت.به امور دیگر وابسته اس

کوا  با استفاده از با  پدید آماد  اساتاداد شایارتی ت. وی نشا  داد که چگونه میفی

ای ساخن یافتاهبساط شیاسایاز مارفت ،تساشیاسای اکه ییی از مباحا  مارفت ،انسا 

. ازنظار (Pritchard, 2010) وجود آماده اسات یافته بهیفت که در پرکو ذهن بسط

آ   ۀمیرلاو ایان به دکاربررسای  یرایانه و یروهیناو انسجامباید به را او باورهای انسا 

 .است نیر وابسته ،وغیر از ذهن ا ،است که باورهای انسا  به امور دیگری

نشاا   4«شایارت علمای» الاۀدر م  3یاراوا، ییارآ ۀزما  با انتشاار م الاباد، همل دو سا

یارد. ییافته شی  میدهد که چگونه دان  علمی انسا  با کییه بر فرایید شیارتی بسطمی

اناد از دیگر دانشمیدانی که در مخالفت با آیاراوا م ااتکی را در هماا  ساال میتشار کرده

همانید پارارد، باا اشااره باه اساتاداد  ،کرد. میری نیر و میری اشاره 5هترییگتو کوا  به می

ایان  ۀیافته را از سر یرفت. آنچه در کاالش هماشیارت بسط دربارۀبا   ،شیارتی انسا 

 ت. سا شیاسییافته بر مباح  مارفتکأثیرات بسیار ذهن بسط ،شوده میدانشمیدا  مشاهد

 یافته بر تكنولوژیتأثير ذهن بسط .4.2

یافته، نشا  داد که چگونه ارلی ذهن بسط ۀپس از انتشار م ال ،2003کالرک در سال 

باا  ،2001چالمرز نیر در ساال  6.دهیدبکوانید ذهن انسا  را بسط ابرارهای الیترونییی می

                                                           
1 - see : Goldberg, S. 2010. Relying on others: an essay in epistemology. Oxford, 

UK: Oxford University Press. 
2 - Duncan Pritchard 

3 - Ronal N Giere 

4 See: Giere, N. Ronald. (2012). “Scientific cognition: human centered but not 

human bound”. 

Philosophical Explorations 15 (2): 199-206 
5 - Stephen Hetherington 

See: Hetherington, Stephen. (2012). “The Extended Knower”. Philosophical 

Explorations 15 (2): 207-18. 
1 - See: Clark, A. (2003). ‘Natural Born-Cyborgs: Minds, Technologies, and the 

Future of Human 
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دهاد کاه و کوضاید میکیاد را کاما  می مباا ایان  ،های آیفاو یوشای دربارۀبا  

 ،2010. در ساال ها را بساط بدهیادهای هوشمید ذهان انساا چگونه ممین است یوشی

کییولااویی و بااا کوجااه بااه رشااد  ،کاادام در م اااتت مجااراهر 3و نااورمن 2هااالپین 2،تنیاار

ها با کوجه باه کاأثیرات آورند. آ به میا  مییافتگی ذهن سخن از بسط ،ابرارهای مختلف

یافتگی ذهان بار ییادیگر دارناد، نگارا  باه مت ابلی که ذهن و کییولویی در فرایید بسط

 .ها هستیدانسا « رودِ انسانی»فراموشی سپرده شد  

 فرهنگیافته بر تأثير ذهن بسط .1.2

کاوا  یاسای و فرهیاو میششیاسای، انسا باستا  ۀدر حوز را اریر یهاهای سالکالش

شیاسای، روا  ۀباا مطالاا 4، دونالاد2000یافته دانست. در ساال ذهن بسط ۀمؤیدی بر نظری

ها را با کوجاه شیاسی، با  رشد ذهن انسا شیاسی و همچیین باستا شیاسی، انسا عصب

دهد. در هما  سال، با کوجه به با  کیاما  کأثیر و کأثر بین ذهن و فرهیو کوضید می هب

آ  که دونالاد  ،فرهیو و ذهن بر ییدیگر را ۀبیولویییی، یریفی  و استاکر ن   دوجانب

 ید، کورکا  نشاا  داد کاه چگوناه اشایاهفات ساال باا 5.کردند رد ،ده بودکرمطر  را 

رتی برای ما داشاته باشاید و ماا را حتای باه یذشاته رباط د کارکردی شیایکوانبیرونی می

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Intelligence. Oxford, UK: Oxford University Press 
1 - See: Lanier, Jaron. You Are Not a Gadget: A Manifesto. Alfred A. Knopf, 2010 

2 - See: Halpin, Harry, Clark, Andy, & Wheeler, Michael. (2010). “Towards a 

Philosophy of the Web 
3 - Norman, Donald. Living with Complexity. Cambridge, MA: MIT Press, 2010 

4 -Donald, Merlin. (2000) “The central role of culture in cognitive evolution: a 

reflection on the myth of the isolated mind”. In L. Nucci, (Eds). Culture, Thought 

and Development,(pp.19-38). Lawrence Erlbaum Associates 
5 - Griffiths, Paul & Stotz, Karola. (2000). “How the mind grows: A 

developmental perspective on the biology of cognition”. Synthese 122: 1-2, pp. 

29-51. 
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یافتاه، آ  را در ذهان بساط ۀضامن دفااع از نظریا 2،نیر دی کاروز 2001در سال  1.دهیدب

. ازنظر او اساتاداد رااص انساا  در کیدمطالاه و بررسی می شیاسیشیاسی و مردمعصب

ییارات شاگرف در راود باعا  باه وجاود آماد  کغ ،کارییری عواما  بیارو  از ذهانهب

. باه نظار (De Cruz, 2008)شاود های فرهیگای و همچیاین در مغار انساا  میسازه

ی، با ذهن انساا  اسشیی، عیارر فرهیگی و حتی باستا رترسد که طی یک فرایید شیامی

ضامن کولیاد  ،در طول کاریخ سیستمی ییپارچاه را کشایی  داده و ایان سیساتم ییپارچاه

 .ستجا یذاشته ا از رود به ،، آثاری ازجمله فرهیوا نآشیارت برای 

 یافته بر شناخت گروهی و اجتماعیتأثير ذهن بسط .4.2

 ،شاود. اجتمااع نیاررورت ییجا در نظر یرفته میشیارت یروهی و اجتماعی یاه به

حرکات باشاد. سامت اهاداف رارای در  کواند کصمیم بگیارد و باهمی ،همانید یک فرد

عیوا  ذهان در علاوم کواناد باهسخن در این است که آیاا ذهان یروهای و اجتمااعی می

کاوا  باه ذهن را می ۀیونه باشد، کمامی مباح  فلسفشیارتی در نظر یرفته شود؟ ایر این

یافتاه اسات. ایان مباحا ، ذهان بساط ۀشیارت یروهی و اجتماعی نیر نسبت داد. ازجمل

با  شیارت جمای را مطر  کرده و مات د است  ،یافتهذهن بسط ۀیدر دفاع از نظر 3ثییر

نظر جماای ماطاوف کواند باه چیاری فراکار از اکفااقهای شیارتی اجتماع، میکه کوانایی

دهیااد کااه سااارتارهای اجتماااعی، فرهیگاای و نیاار نشااا  می 4باشااد. یاااتیر و کریرافاای

-هاا نیار ناوعی از بساطحتای راود آ  بلیه ،یافته اشاره داردکیها به ذهن بسطاقتصادی نه

                                                           
1 - See : Turkle, Sherry (Ed.). Evocative Objects: Things we Think With. 

Cambridge, MA: MIT Press, 2007 
2 - Helena De Cruz 

3 - See: Theiner, Georg, Allen, Colin & Goldstone, Robert. (2010). “Recognizing 

group cognition”. 

Cognitive Systems Research, 11, pp. 378-395. 
4 - Gallagher, Shaun, & Crisafi, Anthony. (2009). “Mental Institutions”. Topoi, 28, 

pp. 45-51 
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اداماه  2011کساانی کاه ایان باا  را در ساال  ۀیافتگی شیارت اجتماعی است. ازجملا

 اشاره کرد که نظری مشابه یاتیر دارند. 2و کرویر 1کوا  به روپرتمی ،اندداده

 گيرینتيجه

 ،یرایای فااالباه ناام برو  ،یرایینوع دیگری از برو  ،یافتهذهن بسط ۀبراساس نظری

یرایای کری نسابت باه برو یرایی امیا  این را دارد کا کبیین سادهارائه شد. این نوع برو 

کیها در انتهاای فراییاد شایارتی ء رارجی نهیرایی فاال شیدهد. در برو بدر ماتوا ارائه 

 بلیه بخشی از فرایید شیارتی اوست. ،انسا  نیست

بار  ،یرایای فااالبرو  ۀبر مؤلفیافته عالوهذهن بسط ۀت که نظریاین م اله مالوم سار

ها، و سیستم ییپارچه کییه دارد. با اساتفاده از ایان مؤلفاه هایی همچو  ار  برابریمؤلفه

دارد شود. این نظریاه مالاوم ماییافتگی شیارت بررسی میفرایید شیارتی کاریف و بسط

و مفاهیمی همچو   یستن پذیرفتیی ،یشت داردکه به دکارت باز ،که کل ی سیتی از ذهن

حافظه و باور نیر نیاز به بازکاریف دارد. در این کل ی، ذهن امری است کاه در اکاااد باین 

 ییرد.اجرای مغری و درونی انسا  با مایط پیرامو  شی  می

چااه از سااوی  ،یافتااهذهاان بسااط ۀهمچیااین مطالااب ایاان م الااه روشاان کاارد کااه نظریاا

کاوا  باه باا اشایاتکی مواجاه اسات. ازجملاه می ،کییدیا  و چاه از ساوی دیگارا ارائه

اشیاتت آدامر و آیراوا، جا  پرستو ، کری دارکیال و دیگارا  اشااره کارد کاه کوضاید 

 .دیگری است ۀها نیازمید م الآ 

  

                                                           
1 - See: Rupert, Robert. (2011).”Empirical Arguments for Group Minds: a Critical 

Appraisal”. Philosophy Compass, 6/9, pp.630-639 

 
2 - See: Krueger Joel. (2011). “Extended Cognition and the Space of Social 

Interaction”. Consciousness and Cognition, 20, pp. 643.657 
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