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.متأثرند یه ذهن از آراي هايدگر و مرلوپونتهاي جديد در فلسفظريهن  
ما یذهن بسط يافته فعال برون سرها  

یمهگل جابر انصار  

 

 

 

اختی شنپذيرد؟ سازوکارهای شناخت تا کجا مربوط به واقعيت زيستشناخت چيست؟ چگونه صورت می

 توضيح داد؟ ذهن چيست؟ آيا واقعيتیها را آن لیاستدال با نظرورزیتوان شوند و تا کجا میانسان می

به جسم و به جهان محسوس ارتباط مستقل از جسم است يا امتداد آن يا سازوکار انسجام آن؟ چگونه 

د ه شاياست ک هايیها پرسشاين گذارد؟ها تاثير میشود و چگونه بر آنیيابد، چگونه از آن متاثر ممی

های فتشرپيگوناگون وجود داشته است و انسان مطابق با  از ابتدای تاريخ پيدايش بشر هوشمند به انحای

چنين به گاه اينها داده است، اما هيچبه آن های درخور و نامربوطیپاسخ ورزیو قدرت استدالل علمی

ه و ... در فلسف یشناس، عصبیشناسعلوم به ويژه در زمينه زيست یهارفتبا پيش سوو هم طور جدی

هاي جدي و مهم فلسفه تحليلي هدف اي که فلسفه ذهن به عنوان يکي از شاخهاند. به گونهمطرح نبوده

ديگر علوم شناختي از ميانه سده خود را تا حدودي روشن ساختن اين موضوع کرده است و از سوي 

اند، ساز و کار ذهن يا شناخت را توضيح دهند. عصر چهارشنبه چهارم خردادماه، مهگل بيستم کوشيده

شناسي در کوشيد با ارائه موضوع رساله کارشناسي جابر انصاري دانشجوي دوره دکتراي فلسفه زيست

هاي جديدي به توضيح يکي از نظريه« سرهاي ما ذهن بسط يافته فعال برون»ارشدش تحت عنوان 

 بپردازد که در اين رشته نو و در عين حال قديمي سر بر آورده است.
 

 

 

خانم دکتر انصاري نخست توضيحاتي پيرامون اشتباهي که در مورد عنوان رخ داده ارائه کرد و گفت: 

شنيده  inactive فعال است که به صورتبه معناي آغازگر فعاليت يا بسيار  enactive در مورد واژه

شده که به معناي غير فعال است. بنابراين موضوع اين سخنراني ذهن فعال بسط يافته برون سرهاي 

 ماست.
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تفاده هاي انگليسي اسنکته دوم آن است که من تا جايي که توانستم کوشيدم که از واژه  وي در ادامه گفت: 

گويند. اين تئوري مي e يا چهار 4Eجديدي در مورد ذهن و آگاهي وجود دارد که به آن نسبتا  نکنم. نظريه

مطرح شده و تا به امروز در مورد آن بحث شده است، اما هنوز در فلسفه ذهن جا نيافتاده  0991در دهه 

شناسان، عصبان، زيستشناساي و نظرات زيستهاي فيلسوفان قارهاست. زيرا بيشتر بر پايه انديشه

شود و هسته اين نظريه چهار خصوصيت را براي ذهن قائل مي  روانشناسان و دانشمندان علوم است.

اصلي آن اين است که آگاهي و ذهن و ادراک داراي اين چهار خصوصيت هستند و بر اين اساس عمل 

سط بدن احاطه شده است، دوم اين که آگاهي امري کنند: نخست اين که آگاهي امري در بدن است و تومي

عجين شده با دنياست، سوم اين که آگاهي امري فعال است و غير فعال نيست و چهارم اين که آگاهي 

 امري بسط يافته است.

ر و اي از جمله هايدگهاي برخي فيلسوفان قارهدکتر انصاري فهم سخنراني را منوط به آشنايي با انديشه

رلوپونتي خواند و گفت: در بدن بودن آگاهي يعني تجسم يافته بودن آگاهي در بدن و تحت احاطه آن م

گوييم ذهن يا آگاهي در بدن هستند، يعني فرآيندهاي آگاهي فراتر از قرار گرفتن است. وقتي مي

يا آگاهي يا ادراک هاي مغزي صرف هستند. با اين که مغز قسمت مهمي از بدن است، اما ذهن مکانيسم

هاي معيني از دنياي اطراف دارد. به عبارت به واسطه بودن در بدني با ساختار و کارکرد معين، تجربه

دهد. به طور هاي ما از دنياي اطراف را شکل ميديگر بدن به علت ساختار و کارکردي که دارد، تجربه

توانيم جدا از بدن و به صورت فرازمان يا فرامکان در نظر خالصه ما ذهن يا آگاهي يا ادراک را نمي

 بگيريم.

اي بر ذهن دکارتي که امري منتزع از جسم و بدن است، خواند و گفت: دکتر انصاري اين انديشه را رديه

ها شنويم، وابسته به موقعيت و شکل گوشمثال آشکار اين امر حس شنوايي است، اين که ما صدا را مي

و نحوه طراحي و مهندسي گوش بيروني و گوش دروني است و ما اگر گوش ديگري مثل گوش خفاش 

کرديم. در واقع بدن يک محدوديت نرم براي شنيديم و تجربه مياي ديگر ميداشتيم، صدا را به گونه

فرم و ماده خام بدن مخابره نشده  اي که اطالعاتي که به وسيلهآورد به گونهسيستم عصبي به وجود مي

از  شود نيز،توانند فرآوري شوند و فرمان حرکتي که توسط مغز صادر ميباشند، توسط ذهن نيز نمي

هن هاي ما و در سطح باالتر ذتواند براي بدن غير ممکن باشد. بنابراين ادراک و تجربهنظر فيزيکي نمي

شود، از ديدگاه بدني است که ها گفته ميچه در مورد آن آنمادي است و هر آنو آگاهي، وابسته به بدن 

 res در زمان و مکان خاص قرار گرفته است. بنابراين ذهن، شيء انديشنده انتزاعي دکارتي يا

cogitan  نيست. به عالوه فرايندهاي فيزيکي و شيميايي صرف مغزي نيز نيست، بلکه آگاهي در بدني

شناسد و دنيا را از فيلتر بدني که داريم و هاي مشخص است و دنياي اطراف را طبق آن ميبا قابليت

 سازد.توانيم انجام دهيم، بر ما آشکار ميکارهايي که مي

 

 

 

ند تدکتر انصاري در ادامه به بيان مثالي از مرلوپونتي در اين زمينه پرداخت و گفت: کساني که بينا هس

ا دريابند. توانند اين تجربه رهايشان ميکنند با بستن چشمخواهند به تجربه فرد کور راه يابند، فکر ميو مي

در حالي که دنياي يک فرد کور کامال متفاوت است و عصايي که در دستان ماست، براي فرد کور در 

 بدن است، گويي با عصا بدن او بسط يافته است.حکم چشم است. در واقع عصا براي فرد کور جزيي از 
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 دکتر انصاري سپس به توضيح ويژگي عجين شدگي آگاهي با جهان پرداخت و گفت: اگر ويژگي نخست

(embodiment به معناي مکان ) دار بودن ذهن و ادراک ودر بدن بودن است، عجين شدگي به معناي

تواند به ما در فهم مطلب ياري برساند. ن است. در اينجا تمثيلي ميدار بودن بدن از حيث در دنيا بودمکان

« در»گوييم آب در ليوان است، يا رنگ در قوطي است، کنيم، مثال مياستفاده مي« در»وقتي از واژه 

در اينجا به معناي بودن و قرار گرفتن جسمي از پيش داده شده در جسم از پيش داده شده ديگري است 

را به معناي بودن ريشه در خاک به کار ببريم يا « در»ولي هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست. اما اگر 

توان به سادگي اين دو از هم جدا کرد. زيرا ريشه بودن ريشه و دنياست، ديگر نمي« در»بگوييم بدن 

گري معنا يا بخشي از خاک بودن خاک به دليل تبادالتي است که ميان اين دو است و بدون هر يکي دي

 دهد.معناي خود را از دست مي

بودن يا فعال بودن آگاهي خواند و گفت: ذهن و آگاهي  enactive دکتر انصاري سومين ويژگي آگاهي را

دن هاي بوابسته به فعاليت و ارتباط ما در دنياي اطراف است، که با فيلتر بدن و در محدوده قابليت

گويد که ذهن از نظر مکاني در بدن و بدن از نظر مکاني در در واقع اين نظريه مي گيرد.صورت مي

 هاي حسي و حرکتي است.ها و کنشدنيا قرار گرفته است و ارتباط ذهن با دنيا از طريق بدن و فعاليت

ها اليتط با دنيا، اين فعهاي حسي و حرکتي در ارتبااين جريان دو طرفه است. يعني در اثر تکرار فعاليت

گذارند و الگوهاي شناختي و ذهن در اثر اوال روي دنيا، ثانيا روي بدن و ثالثا بر ذهن و آگاهي اثر مي

گيرند. مثال خوب در اين زمينه حس بينايي است. به صورت تکرار الگوهاي حسي حرکتي شکل مي

د و با کنفعل است که محرک بينايي به چشمش بر خورد ميشد که انسان موجودي منکالسيک گفته مي

شود ما آن جسم شود که باعث ميگيرد و فرماني صادر ميها صورت ميهاي مغز کاري روي آنفعاليت

سمتي قرا ببينيم. اما مطابق اين نظريه اگرچه اين فرايند چنان که توضيحش آمد وجود دارد، اما اين تنها 

حرکتي و -هاي حسيکوچک از فعاليت ذهن است و جريان عکس آن هم وجود دارد، يعني اگر قاعده

 بينيم.حرکت و کنش و توجه وجود نداشته باشد، ما چيزي نمي

 

 

 

دکتر انصاري در ادامه به توضيح ويژگي بسط يافتگي ذهن و آگاهي پرداخت و گفت: اين نظريه در واقع 

اين « ذهن منبسط»با عنوان  0999اي در سال توسط چالمرز و کالرک عنوان شد که در مقالهابتدا 

نظريه را طرح کردند. هسته اصلي اين مقاله اين است که آنچه به صورت کالسيک به عنوان مرز ميان 

 ن حد فاصل ما و دنياتواند به عنواشد، يعني ميان پوست بدن و جمجمه مغز، نميبيرون و درون بيان مي

شناختي ما يعني سر يا پوست بدن، جايي نيست که ذهن متوقف شود و ساير تلقي شود. يعني مرز زيست

رسد و دنيا آغاز پرسند که کجا ذهن به پايان ميدنيا از آنجا آغاز شود. ايشان در ابتداي اين مقاله مي

گويند که دچار آلزايمر است و براي يادآوري از ت کسي سخن ميشود؟ ايشان در اين مقاله از وضعيمي

هاي مغز خواند. بنابراين توان دفترچه را جزوي از مکانيسمگيرد. در اين صورت ميدفترچه کمک مي
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 شود. ايشان همچنين در مورد نقشمنظور ايشان از بسط يافتن ذهن آن است که ذهن به بدن محدود نمي

وار ميان ذهن، بدن و محيط ناشي کنند و معتقدند که شناخت از همکاري حلقهمحيط بسيار تاکيد مي

 شود.مي

چه در ميان همه اين پيوسته خواند و گفت: آنها را به همدکتر انصاري پس از بيان اين چهار ويژگي آن

آگاهي بيرون از بدن ادامه دارد و مربوط به دنياي درون چهار ويژگي مشترک است آن است که ذهن و 

شود. اما در مورد اين که ارتباط اين چهار ويژگي و ارتباط آگاهي با جهان چگونه است، هنوز نمي

 شود.هاي اين نظريه يافت ميبنديهاي دکارتي هنوز در برخي صورتاختالف هست و رگه

لسوفاني پردازهاي اين نظريه از فيفلسفي اين انديشه پرداخت و گفت: بيشتر نظريه وي سپس به تاريخچه

چون جان ديويي، مارتين هايدگر، موريس مرلوپونتي، لودويگ ويتگنشتاين، ويليام جيمز، جورج هربرت 

، کساني دتراند و از ميان فيلسوفان جديميد، هانس گئورگ گادامر، هانس يوناس، پل ريکور تاثر گرفته

 پردازان تاثيرچون اندي کالرک، اوا تامپسون هستند. ولي کساني که بيش از بقيه روي اين نظريه

اند، هايدگر و مرلوپونتي هستند. همه اين فيلسوفان به نوعي طرفدار يک نظريه شناختي تحت گذاشته

ترين مثال براي اين نظريه، ديمييا شناخت وابسته به موقعيت هستند. ق situated cognition عنوان

مثال فرونسيس يا حکمت عملي يا بصيرت عملي ارسطو است. اين شناختي است که وابسته به يک 

ست، بلکه شده نيوضعيت خاص در موقعيتي مشخص است و به کارگيري يک سري قوانين از پيش تعيين

پردازان اين است که هر کدام به شکلي به ريهکند. وجه مشترک همه اين نظدر هر وضعيت تفاوت مي

گرفتند، اعتراض گيري غالب فلسفه زمان خودشان که ذهن را امري بدون زمان و مکان در نظر ميجهت

گري چون دکارت و الک و هيوم و کانت و ... دارند. ايشان در واقع واکنشي نسبت به فيلسوفان روشن

چنين از کوشند از ذهن دکارتي يا حتي افالطوني فاصله بگيرند، همدر واقع مي هستند. اين فيلسوفان

کنند. مايکل پوالني با استفاده از فرونسيس کند، انتقاد ميآگاهي متعالي که هوسرل از آن صحبت مي

 گذارد: نخستميميان دو نوع دانستن تفاوت « دانش شخصي»مند در کتاب ارسطو يا شناخت موقعيت

دانستن اين که »( مثال آب از چه عناصري تشکيل شده است و دوم know that) «دانستن آن که»

( مثال شنا کنم يا تعادل را روي دوچرخه حفظ کنم. اين دانستي است که know how) «چگونه

(است. دانستن precognitive) شناختي( نيست، بلکه بدني يا پيشpropositionalاي)گزاره

ن را توان آگيرد و آگاهانه است و مياي، در سطح باالتري قرار ميشناختي بر خالف دانستن گزارهپيش

 بندي کرد.صورت

هاي هايدگر و مرلوپونتي پرداخت و گفت: هايدگر در دکتر انصاري سپس به توضيحاتي پيرامون انديشه

واند تپرسد که ماهيت وجودي که بتواند تفکري خارج از موقعيت داشته باشد، چه ميهستي و زمان، مي

رسد که دقيقا انسان چنين موجودي نيست. بلکه انسان به خاطر باشد؟ او با تحليل دازاين به اين نتيجه مي

 باره چيزي استاش همواره آگاهي از چيزي يا در( که دارد، آگاهيintentionality) وجه التفاتي

(consciousness of sth or consciousness about sth به اين ترتيب آگاهي اتصالي ناگسستني .)

تواند شناختي بدون دنيا نميتواند خودش را از دنيا جدا کند. چنين وجودي از نظر هستيبا دنيا دارد و نمي

د که الزاما توسط دنيا در نظر گرفته شده است. جان ديويي پردازباشد. هايدگر سپس به تحليل انساني مي

عيت سري موقها در يکبرند، بدان معني است که آنگويد اين جمله که افراد در يک دنيا به سر مينيز مي

 ها در جيبشود، سکهمتفاوت است از وقتي که گفته مي« در»کنند. در اينجا معناي کلمه زندگي مي

ها در حال صورت گرفتن است. دو مفهوم موقعيت هستند. در بدين معناست که تبادل ميان اشيا و انسان

 ناپذيرند.ديگر جداييو تبادل از يک

دکتر انصاري در ادامه به مفهوم دنيا نزد اين فيلسوفان پرداخت و گفت: دنيا نزد اين فيلسوفان به معناي 

اي است اي از اشياي از قبل موجود نيست که توسط ذهن بررسي و مطالعه شود، بلکه مجموعهمجموعه

که ما در ارتباط با آن هستيم. ما در درجه اول به صورت ابتدايي براي شناخت دنياي اطراف به صورت 

وعي کنيم و اين نوع ارتباط نيها مکنيم. بلکه شروع به استفاده از آنتئوريک به اشياي اطراف فکر نمي

شناخت عملي است که بر شناخت نظري مقدم است. اين شناخت ناشي از کنش و واکنش ما با دنياست. 

شود. بنابراين از نظر هايدگر، شناخت نوعي در دنيا بودن است و در رابطه نظري اين شناخت قطع مي
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قعيت ترين تفکر هم در نوعي موترين و علميحتي تئوريکبه ارتباط اوليه و عملي با اشيا بستگي دارد. 

هاي پذيرد. اين مشابه همان نظري است که تامس کوهن در مورد افرادي که در پارادايمصورت مي

د و زپرداگويد هر دانشمندي تحت يک پارادايم به فعاليت علمي ميکند و ميگويند، مطرح ميعلمي مي

 متاثر از فرهنگ و تاريخ و سنتي خاص است.

 

 

 

توانيم ديدگاهي از ناکجا داشته باشيم. و آنچنان در دکتر انصاري گفت: به اعتقاد توماس نايجل ما نمي

توانيم پا از آن بيرون بگذاريم. اين وضعيتي است که هايدگر آن را موقعيت هرمنوتيک دنياييم که نمي

توانيم خود را آيد. به نظر هايدگر ما هرگز نمي. يعني معني از يک وضعيت خاص بيرون ميخواندمي

ها بدون دنيا و جد از دنيا به صورت کامال ايزوله در نظر بگيريم. به عالوه خود را جدا از ساير انسان

وري بودن با ساير افراد است که تصتوانيم در نظر بگيريم. زيرا صرف قرار گرفتن در موقعيت نيز نمي

ها انساني مثل ما هستند يا نه، بلکه کنيم که آندهد. ما در مواجهه با ساير افراد فکر نميمن از جدا مي

اين شناختي پنهان است که از پيش وجود دارد. از نظر هايدگر يا مرلوپونتي مسئله ديگر اذهان اصال 

پرسيم که آيا او وجود دارد شويم، از خودمان نميبا يک انسان ديگر مواجه ميوجود ندارد، زيرا وقتي 

د رسد که نوزااند و به نظر ميشناسان نيز آزمايش کردهيا خير يا همان قصد را دارد يا خير. اين را روان

ند کا دارد. يعني نوزاد اوال که فکر نميکند، همين حالت ردر مورد مادرش يا کسي که از او مراقبت مي

اين مادر من است يا ذهنش شبيه من است يا خير، ثانيا در آزمايشات نشان داده شده که وقتي نوزاد به 

شناسد و بعدا به تدريج خودش آيد، قبل از آن که تصوري از خودش داشته باشد، ابتدا مادرش ميدنيا مي

هاي تهنوشهايش را از برگسون و برخي دستکند. مرلوپونتي انديشهر بازشناسي ميرا در تقابل با ماد

گويد، نخست بدن دکارتي يا ابژکتيو منتشرنشده هوسرل اقتباس کرده است. هوسرل از دو بدن سخن مي

 ن بدن زنده است. ما توسط بدنکند و هماشود يا احساس مييا بدن فيزيکي و ديگري بدني که تجربه مي

کنيم. بنابراين هوسرل جمله کوگيتو ارگو سوم کنيم و تجربه کسب ميکننده است که عمل ميتجربه

 کند. يعني در واقع هوسرل معتقد استتبديل مي« توانم پس هستممي»انديشم پس هستم(دکارت را به )مي

د شناسد. مرلوپونتي معتقکند و آن را ميت حرکتي و کنشي با دنيا برخورد ميکه انسان با تمام امکانا

يابد و مشغول انجام کاري است، يک هوشياري است که وقتي انسان با تمام حواس با دنيا ارتباط مي

و با  دهدآشکار يا مفهومي از خود و بدنش ندارد، بدن در يک موقعيت آشکار خودش را تشخيص مي

گر در ها را در ذهن بياورم. در واقع يک من مشاهدهيابد، بدون اين که من مشخصا آناشيا ارتباط مي

رود و اين اتفاق هم در من وجود ندارد که به اشياي اطراف من نگاه کند. در اينجا آگاهي من از بين مي

گيرد. مثال در باز کردن در، شناختي تلويحي صورت مي( action) ( و هم در کنشperception) ادراک

گيرد که با شناخت يک مسئله رياضي متفاوت است. طبق نظر مرلوپونتي اين که ما افراد صورت مي

ديگر را به صورت اتوماتيک و زيرسطح آگاهي به صورت فردي مثل خودمان و با حيث التفاتي 

است. يعني ارتباطي ميان بدن من و بدن شخص ديگر وجود دارد. مثال  شناسيم به علت در بدن بودنمي

 اين قضيه همان نوزاد و مادر است که تفکر نظري يا مفهومي وجود ندارد.

( در اين زمينه اشاره کرد و گفت: امروز  neuroscience) هاي علوم عصبيدکتر انصاري به پيشرفت

شود، تند که وقتي مثال به خودش آسيبي وارد کند، بخشي از مغز فعال مياي هسهاي آيينهدر مورد نورون
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شود. بنابراين به نظر ها فعال ميولي اگر اين کار را در روي دست ديگري انجام دهيم، باز همان نورون

ا به عنوان جايگاهي ها وجود دارد. يعني يک بدن بدن ديگر ررسد يک تعادل و همراهي بدني ميان بدنمي

شناسد. بنابراين از نظر مرلوپونتي شناخت در موقعيت است و در ارتباط زند ميکه رفتاري از آن سر مي

 گيرد.عملي با اشيا و افراد شکل مي

ن نظريه يگرايي تاکيد کرد: اگيري علوم شناختي و پديد آمدن نظريه رايانهانصاري با اشاره به تاريخ شکل

4e  پردازان به مطرح شد، يعني چند مسئله در علوم شناختي وجود داشت که اين نظريه 0991در دهه

اي که به وجود آمد و نخستين نظريه 0991سمت اين پارادايم حرکت کنند. خود علوم شناختي در دهه 

بود که  computationalist گروي( يا رايانهcognitivist) گراييخيلي طرفدار داشت، نظريه شناخت

شد ( در نظر گرفته ميsymbolکننده نمادها)در آن مغز يا ذهن به صورت يک رايانه يا ماشين هدايت

کند و توسط مغز هاي نمادين تبديل ميهاي حسي که از اطراف هستند و غيرنمادين را به دادهکه داده

ولي مشکلي که وجود دارد، اين فرآوري نمادها يا فرآيندهاي مغزي و ذهني، در زير شوند. فرآوري مي

گاه وجود ندارد. در نتيجه اين مشکل به سطح آگاهي هستند و امکان اين که به سطح آگاهي برسند، هيچ

ه هاي ناآگاهانشود، يکي تجربه ذهني است و ديگري فرآيندآيد که ذهن به دو قسمت تقسيم ميوجود مي

اي ميان اين دو وجود دارد و چون پذيرد. فاصلهمغزي است که به صورت ناخودآگاهانه صورت مي

تواند وقت نميتواند به حالت آگاهي در آيد، بنابراين اين نظريه هيچگاه نميمغز هيچ processing عمل و

ويد که گداو مييد اهميت چنداني هم نداشته باشد. فردي به نام جکنفرآيند آگاهي را توضيح دهد. البته شا

در اين نظريه عالوه بر دوانگاري دکارتي، نوعي ديگر از دوانگاري نيز وجود دارد. يعني اگر در نزد 

د، اي ميان دو بخش ذهن نيز وجود داردکارت فقط دوگانه ذهن و بدن وجود داشت، در اين نظريه دوگانه

 کنيم. اين مشکلي است که چالمرزکننده يا پديدارشناختي جدا مياي را از از ذهن تجربهيعني ما ذهن رايانه

ين توان به اگاه نميها هيچگويد از فرآيندهاي فيزيکي و شيميايي ميان نورونکند و ميبه آن اشاره مي

شود زيرا اين دو از دو جنس مختلف هستند. بنابراين در نظريه د ميرسيد که تجربه چگونه تولي

نظريه  0991شود. اما در دهه گذرد محدود ميچه درون سر ميگرايي ذهن نيز تفکر يا ذهن به آنرايانه

عصبي هاي ( ارائه شد که بر اساس شبکهconnectionism) گراييديگري تحت عنوان ارتباط

هايي از هاي عصبي مصنوعي هستند که اليهها شبکهتعريف شده بود. اين neural networks يا

شوند و بعد شدت وزن وزن داده مي عصبي هستند. اين اتصاالت با شمارههاي شبهاتصاالت بابيت

ي از نظريه کند. اين نظريه کمفعاليت سيستم تغيير ميچه اتصاالت طبق قوانين يادگيري مختلف و تاريخ

دهيم هاي نوروني وجود دارد، و با کاري که انجام ميپذيرتر است، يعني اتصاالتي بين شبکهقبلي انعطاف

ند که تشوند. در اين نظريه فرآيندهاي شناختي الگوهايي هسکنيم، اين اتصاالت عوض مييا کاري که مي

اي پوياتر با محيط وجود شوند. در اين نظريه رابطهها ظاهر ميدر اثر فعاليت و يادگيري در اين شبکه

( از طريق problem solving) دارد، نسبت به نظريه قبلي. اما در هر دو نظريه شناخت حل مسئله

ها در هر دو نظريه ناشناخته و در درون سر هستند حلهاي از قبل موجود است. اين فرآيندها و راهحلراه

 ها وجود دارد.انگاري ذهن با ذهن در آنو دوگانه

هاي دانش رباتيک خواند رفترا پيش embodiment دکتر انصاري عامل ديگر طرح نظريه تجسد يا

اي ضمن بحث با جان نتي، در مقالهو گفت: هربرت دريفوس از متخصصان برجسته هايدگر و مرلوپو

داول معتقد است که به هر حال گويد شناخت بازنمايي امور در ذهن نيست؛ در حالي که مکداول ميمک

يادگيري يا فکر کردن يا عمل ذهن، عملي مفهومي است، يعني نياز به مفهوم داريم تا آگاهي داشته باشيم. 

علوم شناختي پا به عرصه وجود گذاشت و وعده شناسايي  0991وقتي در دهه نويسد: دريفوس مي

ساخت داده مند ميها را هوشها و رايانههاي صوري و نمادين که ذهنچگونگي هدايت منطقي بازنمايي

به مناسبت  0999در سال تي در يک نشريه آيدر دانشگاه ام AI بود، ماروين مينسکي، رئيس آزمايشگاه

هايي خواهيم ماشين 01: يک اوديسه فضايي اثر استنلي کوبريک اعالم کرد که ما در ظرف 1110فيلم 

بيني، من و مندي انسان خواهد بود. در آن دوره خوششان برابر با هوشمنديداشت که سطح هوش

خواست ادعا کنم که اين داديم و پاتنام حين نوشيدن قهوه از من مييتي درس مآيهيالري پاتنام در ام

ها آزمايشگاه مينسکي با يک مشکل مواجه شد. رايانه 0991ماشين تورينگ هستم. اوايل دهه 
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شنهاد داد ي پيشد،بفهمند. مينسکهايي را که توسط بچه چهارساله درک ميترين داستانتوانستند سادهنمي

( در رايانه، کافي است چندين ميليون فاکت در رايانه common sense) که براي ايجاد فهم مشترک

بازنمايي شوند. به نظر من مشکل ذخيره کردن چندين ميليون فاکت نيست، بلکه اين بود که کدام فاکت 

بود. اگر  frame هبه کدام وضعيت مربوط است. يک مشکلي که در اين زمينه وجود داشت، مسئل

اي يک حالت بازنمايي از حالت کنوني يا در لحظه دنياي خارج داشته باشد، و چيزي در آن عوض رايانه

شود، چگونه خواهد فهميد که کدام بازنمايي ثابت مانده است و کدام بايد به روز و عوض شود. مينسکي 

يک وضعيت رايج مثل رفتن به يک ميهماني را در نظر توصيفي از  AI نويساننهاد کرد که برنامهپيش

بندي کنند و در نتيجه ساختاري از وضعيت معلوم که فريم ناميده هاي آن را فهرست و ردهبگيرند و فاکت

نيستند. چگونه رايانه قادر خواهد بود که  situated ها در وضعيت ياشود به دست دهند. اما اين فريممي

هاي فاکتي خود دارد، مربوط به فريم مربوطه خواهد بود. ها فاکتي که در دادهبفهمد کدام يک از ميليون

 گونه بيانبراي من معلوم بود که اين پروژه با شکست مواجه خواهد شد. جري فودور اين مشکل را اين

باور کلي را بگيريم که روي موارد جزيي بايست ساختار يک سيستم کند. مشکل اين است که ميمي

اي نداريم که نشان دهد چگونه اين کار را کنيم و بندي رايانهتشکيل شدن باور عمل کند. ما هيچ صورت

شود. اگر کسي مثل دريفوس از ما بپرسد اي چگونه ايجاد ميبندياي هم نداريم که چنين صورتهيچ ايده

تي سازي فرآيندهاي شناخاي ديجيتال سازوکاري مناسب براي شبيهکنيم، رايانهحتي ما فکر ميکه چرا 

ي که ها فاکتفراگير است، جواب سکوت ما کرکننده خواهد بود. پس ما چگونه خودمان قادريم اين ميليون

مرتب کنيم و تشخيص دهيم که کدام دهند، را تشکيل مي know how در واقع همان دانش فهم عمومي يا

م توانيمربوط به وضعيت کنوني که در آن هستيم خواهد بود؟ جواب اين است که ما هم مثل رايانه نمي

بختانه ما احتياجي به اين کار نداريم، تنها زماني که ما عقب بايستيم و از درگير چنين کنيم، اما خوش

گر شويم. ااشيا از منظري نظري و منفصل نگاه کنيم، دچار مشکل فريم ميمان با دنياي اطراف و بودن

توانيم ( شروع کنيم، ارتباط با زمينه و سياق را نميcontext) هايي گسسته و منفصل از زمينهبا فاکت

ه قبل از هرچيزي در اند ما هموارطور که هايدگر و مرلوپونتي گفتهبختانه همانبه دست آوريم. خوش

ايم و بنابراين احتياج نيست که آگاهانه مان سامان دادهمان و احتياج و نفعدنيايي هستيم که بر حسب بدن

طور که شود. هماندار ميفکر کنيم که چگونه به دنياي اطراف مربوطيم و دنياي خارج براي ما معني

ام، اشياي ( گفتهwhat computers can’t to do?) «تواند بکند؟نميرايانه چه »من در کتاب 

کنيم، يک مدل از دنيا نيستند که در ذهن و مغز ما ذخيره شده ها زندگي ميداري که ما در بين آنمعني

ه تغييرات در داشتن ضبط شد( نگهembodied agents) مندباشند. بنابراين براي ما عاملين بدن

مان با جهان آن معضلي که براي هوش مصنوعي نمادين بود نيست، رادين هوکس جانشين مينسکي رابطه

اعالم کرده است که بهترين مدل براي دنيا خود دنياست. او به من)دريفوس(  تي به تازگيآيدر دانشگاه ام

اعتبار داده  0991کنند، در سال ها بر اساس آن کنش مياناي که انسبراي صحت نگرشم در مورد شيوه

 است.

دکتر انصاري مسئله ديگري را که در علوم شناختي وجود دارد، پارادوکس خود خواند و گفت: در اين 

هاي روزمره مطمئن هستيم که يک خود منسجم هستيم. ولي از سوي ديگر پارادوکس ما در تجربه

اي براي منسجم بودن خود نداريم. در اين مورد هاي گذرايي هستند که پايه منطقي يا تجربهحالتها تجربه

توانم خودم را به صورت ايزوله و گسسته، بدون اين که ادراکي داشته گاه نميهيوم گفته است که من هيچ

خود  شوند، پسي گذرايي هستند که بر ما واقف ميهاها حالتباشم، در نظر بگيرم. بنابراين اگر تجربه

تر در اين بسته توان به مني کوچکاي از احساسات است و نميکيست؟ از نظر هيوم البته خود بسته

کند. سوال فلسفه کالسيک اين بوده است که چه چيزي در من تجربه هست که ساير احساسات را درک مي

کند؟ از نظر دکارت جوهر انديشنده است و از نظر کانت من استعاليي است و از نظر سارتر و فکر مي

هايي که در علوم عصبي . به تازگي نيز بر اساس آزمايشself اي نداريم جز پذيرش يک من يانيز چاره

مثال در بيماراني  تر حاکي از آن است که يک من منسجم وجود ندارد.روي بيمارها صورت گرفته بيش

کردند و در نتيجه شکل هاي چپ و راست مغز را قطع ميکرهکه دچار صرع هستند، رابطه ميان نيم

شدند، در مغز پخش نشود. البته مشکل صرع هاي الکتريکي که باعث تشنج مينگرفتن ارتباط، پالس
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رسيد اين آدم دو تا خود دارد. کرد که به نظر ميديگري بروز مي شود، اما پديدهچنين تقريبا حل مياين

ه تقسيم کربنابراين پرسشي که پديد آمد اين بود که اين چه خودي است که با صرف قطع ارتباط دو نيم

ر گويد: اگکند و ميشود. دنيل دنت در اين زمينه امري که به عنوان تماشاخانه دکارتي است را نفي مي

شود، الزمه اين ها کار ميشوند و توسط آن بر روي آنها به ذهن وارد ميما بر اين نظر باشيم که داده

ها را نگاه کند. اين امر مثل مرکز ثقل فيزيکي امر آن است که کسي در مغز ما نشسته باشد که اين تجربه

توان آن را با آزمايش دريافت. او اسم اين تماشاگر تماشاخانه مياست که خودش وجود فيزيکي ندارد و ن

توان به آن رجوع کرد براي آن که داستاني در مورد خود خواند، جايي که ميرا مرکز ثقل روايي مي

به ها را بگوييم، اما در واقع يک خود منسجمي وجود ندارد و من در هر موقعيتي بر اساس حافظه داده

آفريند. بنابراين از ديد علمي نيازي به وجود يک خود يا يک آگاهي سازد و يک من ميهم مرتبط مي

هاي فيزيکي و شيميايي عصبي که در سطح زيرآگاهي وجود دارند، به خوبي و نيست، زيرا مکانيسم

 توانند کار خود را انجام دهند.بدون وجود اين دو مي

رفت از اين مشکل سخت را پيدا کردن روشي حل بروندر بخش ديگري از سخنانش راه دکتر انصاري

صبي هاي فيزيکي و شيميايي سيستم عشناسي و مکانيسمست و مبتني بر عصبدانست که نه کامال عيني

د. ما به کنست که مرلوپونتي پيدا ميحلي اآليستي باشد. اين همان راهانسان باشد و نه کامال ذهني و ايده

يابيم، مجموعه ارگانيسم محيط واسطه اين که در دنيا هستيم و با آن کنش داريم و خود را غير از آن نمي

 کند دريابيم.محيط را به عنوان واحدي که تجربه مي-بدن-يا ذهن

 

 

 

فرض کالسيک را در اين نظريه سه پيشرا بر همين اساس خواند و گفت:  4eدکتر انصاري نظريه 

کند. نخست اين که يک دنياي عيني از پيش داده شده وجود دارد که ما در آن مثل گرايي نفي ميشناخت

آب در ليوان هستيم، يعني هيچ ارتباطي ميان ما و دنيا وجود ندارد. البته اين به معناي آن نيست که وجود 

ياست؛ شناختي ميان ما و دنکند، بلکه به اين معناست که تعامل اساسي و هستيمي يک دنياي عيني را نفي

گيرد. اندي کالرک در فرض دوم آن است که شناخت ما از دنيا توسط بازنمايي دروني صورت ميپيش

است، رس مما و در دست پرسد: چرا وقتي که دنيا در برابرادينبورو و همکار چالمرز با استعاره بيان مي

فرض نيز اين است که يک خود مستقل وجود دارد که کارهايش را آن را بازنمايي کنيم؟ سومين پيش

 کند؟فرض را نيز نفي ميدهد. نظريه تجسد اين پيشانجام مي

نخست نظريه ضعيف و  توان به دو نظريه جدا تقسيم کرد.را مي enaction وي گفت: بر اين اساس

ديگري قوي. نظريه ضعيف الزم هست ولي کافي نيست، اما نظريه قوي هم الزم است و هم کافي. نظريه 

( توسط آلوا نوا و کوين ارگن ارائه dynamic sensory motor) ضعيف يا نظريه حسي حرکتي پويا

( و ديگري با نام out of our head) «برون سرهاي ما»شده است. نوا دو کتاب دارد يکي با عنوان 

(. ايشان توسط آزمايشاتي که در علوم عصبي و بر روي action in perception) «کنش در ادراک»
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گيرند که ديدن بازنمايي شي روي شبکيه نيست، بلکه ديدن انجام يک اند، نتيجه ميبيماران انجام شده

نند. ايشان معتقدند اگر انساني کامال فلج باشد، ککنش و کار است و آن را به لمس کردن تشبيه مي

گيرند که آگاهي کاري است که ما انجام تواند ببيند. ايشان از اين آزمايش نتيجه ميهايش هم نميچشم

دهيم و بازنمايي غير فعال نيست. ايشان آزمايشاتي روي نوزادان راسو کردند. با وصل کردن اعصاب مي

ان توانند با اعصاب بينايي بشنوند. ايشين حيوانات به شنوايي فهميدند که پس مدتي راسوها ميبينايي ا

بعد   گيرند کهاند. بلکه اعصاب بينايي ياد ميمعتقد بودند که اعصاب بينايي به اعصاب شنوايي تبديل نشده

است، سازگار شوند تا بتوانند به واسطه اي که مربوط به اعصاب شنوايي از چه مدتي چگونه با قاعده

شود اين است که چه چيزي عصبي را مربوط به شنوايي و چه چيزي آن بشنوند. سوالي که مطرح مي

ي ديگر هاکند؟ نظريه کالسيک بر اين اصل استوار بود که هر قسمتي از قسمترا مربوط به بينايي مي

 گويد که قواعد حرکتي مثال ديدن وجود داردتواند ببيند. اما اين نظريه ميجداست و عصب بينايي تنها مي

ن اين ها محدوديت دارد. بنابرايتواند ببيند. البته اين تواناييو هر قسمتي که اين قواعد را ياد بگيرد، مي

دن دارند. آزمايش ديگر براي هاي مختلف مغز، قابليت سازگار شرسد که قسمتنظريه به اين نتيجه مي

ردش دهد و با گگذارند که کار چشم را انجام ميتوانند ببينند. دوربيني روي سر ميافرادي است که نمي

تواند به کند و شخص از طريق اين ارتعاشات ميها ارتعاشاتي روي پوست ايجاد ميروي و ثبت داده

دهد که در اينجا نيز همان قواعد حرکتي که مربوط به حس بينايي وآ نشان ميصورت سه بعدي ببيند. ن

ها قابليت تبديل به دهند که عصبها ميپذيرند. اين آزمايشهستند، از طريق اعصاب المسه صورت مي

 مهارت از لحاظيکديگر را دارند و يا چيزهاي جديد ياد بگيرند و قدرت سازگاري مغز بر اساس کسب 

هاي توانند قابليتها اعصاب ميقواعد حسي و حرکتي است. بنابراين قواعدي وجود دارد که بنا به آن

دهند. مختلفي به دست آورند. ايشان براي نشان دادن اين که ديدن بازنمايي نيست، آزمايشاتي انجام مي

يده است که در هنگام ديدن، عکسي توسط ذهن از دنيا بر خالف نظريه بينايي کالسيک که بر اين عق

توانيم ببينيم. در حالي که در اين نظريه سه آزمايش ارائه شود و ما بر اساس آن عکس ميگرفته مي

 change) گيرد. آزمايش نخست تغيير کوريشود که ديدن ما به شکل کالسيک صورت نميمي

blindnessگويد اگر نظريه کالسيک درست باشد، يعني بينايي بر اساس عکاسي يش مي( است، اين آزما

تواند تغيير را احساس کند، حتي اگر متوجه اي در دايره ديد، فرد به سرعت ميباشد، با تغيير هر ابژه

د يک ( است که در آن اگر فرblind spot) آن نباشد، در حالي که چنين نيست. آزمايش بعدي نقطه کور

شود، چون يکي از ها غيب ميچشمش را بگيرد و در فاصله خاصي به دو نقطه نگاه کند، يکي از آن

بينيم، بنابراين افتد، لذا در ديدن عادي اموري در نقطه کور هستند که ما نميها روي نقطه کور ميآن

است که در آن فرد اگر به امري  attentive blindness بازنمايي وجود ندارد، سومين آزمايش نيز

گويد که ادراک يک کنش فعاالنه در محيط بيند. اين نظريه ميدهد، را نميتوجه نکند، اتفاقي که رخ مي

بيرون براي شناسايي آن است. بازنمايي وجود ندارد، بلکه ارتباط مستقيم با محيط است. حسن اين نظريه 

دهد. چون ادراک بر اساس کنشي که ميان من و محيط ه فرضيه هوموکلوس پاسخ مينيز اين است که ب

 گر که بخواهد فکر کند يا تجربه کند، نياز نيست.گيرد و به يک خود تجربهاست صورت مي

دکتر انصاري سپس به ايرادهاي نظريه اشاره کرد و گفت: اوال اين نظريه خيلي مکانيکي است و بسياري 

اند، و تفاوتش با آن اين است که در اين نظريه رفتار يا ادراک فعاالنه آن را مشابه رفتارگرايي خوانده

است و در رفتارگرايي رفتار امري منفعل است، دومين نقد به اين نظريه اين است که تجربه شخصي يا 

ت، گويند، همين تجربه پديدارشناسانه استواند توضيح دهد، البته ايشان در پاسخ ميپديدارشناختي را نمي

 گيرد ولي انتقاد به آن اين استيعني تجربه شخصي همين تبادلي است که ميان فرد و محيط صورت مي

تواند اين امر را توضيح دهد، با اين که خود اين نظريه اصرار دارد که آگاهي کاري است که در که نمي

گيرد. مثال بارز اين امر پول است يا سرعت ماشين. خص ديگر صورت ميفاصله من و محيط يا من و ش

اند، آگاهي نيز چنين است، پول يک تکه کاغذ است اما يک عده بر سر ارزشمند بودن آن توافق کرده

امري در وسط رابطه فرد با محيط است که به تنهايي قابل بازشناسي نيست، اما بر اساس آن عمل آگاهي 

 اما نقد  نفسه قابل اشاره نيست، اما وجود دارد.گيرد، مثل سرعت که در موتور ماشين فيمي صورت
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تواند آگاهي را توضيح دهد، زيرا براي سومي که به اين نظريه وارد است اين است که اين نظريه نمي

 هد.تواند انجام دراين از اينجا نميآن که فرد بتواند کنش را انجام دهد، بايد در درجه اول آگاه باشد، بناب

( پرداخت و گفت: strong enaction) دکتر انصاري در بخش پاياني سخن به نظريه شروع فعاليت قوي

هاي نظريه قبلي از جمله وجود به وجود آمدن الگوهاي شناختي بر اساس تکرار اين نظريه تمام ايده

و اين که شناخت به عمل در آوردن يک مهارت بدني است و اين  آيندالگوهاي حسي حرکتي به وجود مي

کند که اگر که بازنمايي هم در ادراک وجود ندارد را قبول دارد، ضمن آن که به آن نظريه اضافه مي

بخواهيم تجربه شخصي را توضيح دهيم، بايد از مطالعه ساختار موجود زنده شروع کنيم. يعني ايشان 

هاي زنده، خودمختار و اوتونوموس هستند و از نظر فيزيکي بازند و با محيط تبادل معتقدند که سيستم

ها وجود دارد ثابت است و با نوساناتي که اند و روابط بين اجزاي آندارند، اما از نظر کارکردي بسته

تا جايي که رفتار مورد نظر را ارائه ها را جبران کنند، توانند نقصآورند، ميميان سيستم به وجود مي

ين اند، مثل ماشهايي که از نظر فيزيکي بستهدهند و خود را با محيط وفق دهند، در صورتي که سيستم

 ريزي شده باشد، اما در موجودچنين قابليتي ندارند. مثال در رايانه هر گونه معني بايد در بيرون برنامه

شود و مثل ريزي نميهاي مختلف از بيرون و از قبل برنامهها و محيطموقعيت زنده معني مواجهه با

مغز هم کند. مطالعات تجربي سلول و حشرات بيهمان فرونسيس ارسطو موقعيت به موقعيت تغيير مي

ها را به عنوان يک ابژه صرف آن توانها چنين توانايي دارند و نمياين موضوع را نشان داده است که آن

 ايگويد، آگاهي را پايهطور که چالمرز ميدر نظر بگيريم. ديدگاه ايشان اين است که همان

(fundamental در نظر بگيريم و از نظر تجربي ساختاري براي سلول يا موجود زنده حداقل در نظر )

باشد تا تجربه و آگاهي ممکن شود. بعد از طريق اين ساختاري بگيريم و بگوييم اين ساختار بايد چگونه 

 کنيم، به ارتباط ميان اجزا و ديگر امور، آگاهي را به عنوان يک ويژگيکه تعريف مي

(consciousnessدر نظر بگيريم و بر عکس نظريه )کوشند از باال آگاهي را توضيح دهند، هايي که مي

يل بدن کنيم، يعني اگر سلول زنده به دل-بدن را مشکل بدن-م و با اين کار مشکل ذهنآن را از پايين بسازي

 رسد.ساختارش آگاه است، چطور اين ويژگي با باال رفتن سطح پيچيدگي مثال به انسان مي

 


