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  دهيچك
ل فلـسفي   ي مبتني بر برخـي از مـسا       ،جاودانگي و زندگي فردي پس از مرگ      

 مراتـب وجـودي   ي  اثبات اينهماني و حفظ هويت شخصي در همـه         ي لهأمانند مس 
ه عـدم اثبـات آن بـه        ست ك  ا جا  اينهماني شخصي تا بدان    ي لهأاهميت مس . است

در ايـن نوشـتار     . نوعي زندگي فردي پس از مرگ را دچار ابهاماتي خواهد ساخت          
 اينهمـاني، بـه شـبهات منكـران         ي لهأبا طرح اركان اصلي مـس      ،سعي شده است  

 ي لهأعالوه بر اين، معيارهاي متفاوتي كه به تبيين مـس         . اينهماني پاسخ داده شود   
ديدگاه مـالك بـدني،     . سي قرار گرفته است   رد و بر   مورد نق  ،اند اينهماني پرداخته 

ي يهـا   ديـدگاه  ي مالك محفوظات، مالك نفس و مالك تشخص وجودي از جملـه          
  .  ها پرداخته شده است هستند كه در اين نوشتار بدان

     مالك محفوظات  -3     مالك بدني -2    اينهماني شخصي -1 :هاي كليدي واژه
   ص وجوديمالك تشخ -7   مالك نفس -4

  

 مقدمه .1
. هاي فكري انسان بوده است      همواره از دغدغه   ،حيات پس از مرگ     جاودانگي و  ي انديشه

هـاي گونـاگون، بـه ابعـاد       تبيـين ي هيـ  بـا ارا ،لهأ با اين مـس ي ذهن بشر از ديرباز در مواجهه    
كـه  جـاودانگي ايـن اسـت       ي   لهأيكي از ابعاد مهم مـس     . له پرداخته است  أمتفاوتي از اين مس   

بـه  . انسان با حفظ هويت شخصي و آگاهي از اين هويت به زندگي پس از مرگ ادامـه دهـد            
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» جاودانگي از طريق آثـار   «و  » ها  جاودانگي در خاطره  « تنها   ، منظور از جاودانگي   ،تعبير ديگر 

 پس از مرگ است كه در آن فرد به هـستي خـود              ي بلكه منظور يك زندگي آگاهانه    ؛  نيست
  .)30: ص،17(دهد  ادامه مي

ه شـده  يـ  جـاودانگي ارا ي لهأهاي گوناگون و متفاوتي كه از مـس   در تبيين،كه توضيح اين 
ها و يا جـاودانگي از        برخي جاودانگي را جاودانگي از طريق آثار يا جاودانگي در خاطره           ،است

ست كه شخص تا  اجاودانگي از طريق آثار به اين معنا. اند طريق اعقاب و ذراري تعريف كرده  
بـه  .  بـاقي و جاودانـه اسـت   ،انِ بقا و ماندگاري آثار و افعالي كه در دنيا انجـام داده اسـت              زم

كنـد، تـا    ليف أ اگر شخصي در زمان حياتش ساختماني را بسازد و يا كتابي را ت             ،عنوان نمونه 
جـاودانگي در  . سـت  ا  آن شـخص نيـز بـاقي       ،هنگامي كه آن ساختمان و يا كتاب باقي است        

 ،انـد   او را دوسـت داشـته      ،ي ياد انسان در خاطر كساني كه در زمان حيـات          ها نيز يعن   خاطره
 و باالخره جاودانگي از طريق اعقـاب و ذراري يعنـي بقـاي              ؛پس از مرگ باقي و پايدار است      

 ،بنـابراين ). 325-322: صصـ ،  4(سـت    ا انسان پس از مرگ وابسته بـه فرزنـدان و نـسل او            
  خاطرات و يا فرزندان برجاي مانده از او، آثار،ال جاودانگي افع، در حقيقت،جاودانگي شخص

  .ستا
اي بـه زنـدگي پـس از         اشـاره  ،هاي ذكر شـده    شود كه در هيچ يك از تبيين       مالحظه مي 

اما مطابق ديدگاه زندگي فردي پس از مـرگ،         . مرگ با حفظ هويت شخصي فرد نشده است       
 ي  شرط مهم ايـن ادامـه      دهد و   پس از مرگ جسماني، به حيات فردي خود ادامه مي          ،انسان

 جـاودانگي   ،به تعبير المنت  .  حفظ هويت شخصي فرد است     ،حيات و اطالق جاودانگي بر آن     
 ي ست از بقاي شخصيت يا آگاهي فرد انساني پس از مرگ فيزيكي بـراي يـك دوره                 ا عبارت

: ، ص 20( به همراه حافظه و دست نخورده ماندن آگـاهي از هويـت فـردي                ،زماني نامحدود 
توان گفت كه فرد در زندگي پـس از مـرگ از جـاودانگي                 زماني مي  ،طابق اين تعريف  م). 22

اش آگـاهي داشـته باشـد و تمـامي خـاطرات و        از هويت فردي كه وي كامالً  ،برخوردار است 
نخـورده بـاقي      محفوظ و دست   ،چه پيش از مرگ از آن برخوردار بود        هايش مطابق آن    آگاهي

  پس از مرگ، استمرار شخصِ     ي مستلزم آن است كه شخصِ     چنين تبييني از جاودانگ   . ماندب
 ،به عبـارت ديگـر  . شود  اينهماني شخصي تعبير ميي لهأ كه از آن به مس     ،پيش از مرگ باشد   

 همـان  ،توان از تحقق جاودانگي يك شخص سخن گفت كه شخص پـس از مـرگ   زماني مي 
ين مستلزم پـذيرش و      و ا  ، موجودي مثل و يا شبيه آن      نه صرفاً  و   شخص پيش از مرگ باشد    

اما پرسش اساسي   . اثبات اينهماني شخصي ميان فرد پيش از مرگ و فرد پس از مرگ است             
 اين است كه معيار اينهماني شـخص پـيش از مـرگ و              ،توان در اين باره مطرح نمود      كه مي 

 ايـن   ي  اينهمـاني يـا هويـت شخـصي دربـاره          ي لهأ مـس  ،پس از مرگ چيست؟ به بيان ديگر      
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) الـف (توان شخص واحدي مانند       كند كه بر اساس چه مالك و معياري مي         موضوع بحث مي  

كدام معيار به مـا     ) 655-654: صص،  27( يكي دانست؟    2t با خودش در زمان      1tرا در زمان    
 همان شخصي است كه ،كنيم  شخصي را كه امروز مشاهده مي،دهد كه حكم كنيم  اجازه مي 

 اينهمـاني شخـصي     ي لهأتوانـد مـس    ين معياري مـي   چن  يافتن   ايم؟ قطعاً  ديروز مشاهده كرده  
  .  پيش از مرگ و پس از مرگ را نيز پاسخگو باشد

  

   اينهماني شخصيي لهأ اركان اصلي در مس.2
اي از     پـاره  ،هـا   مبتني بر چند ركن اصلي است كه در نظر گـرفتن آن            ،اينهماني شخصي 

  :سازد  اينهماني را روشن ميي ابهامات موجود در زمينه
كـه از آن بـه       ، مبتني بر وحدت هويت است و نه اتحاد در هويـت           ،ينهماني شخصي ا -1

كـه وحـدت در نخـستين تقـسيم بـه دو قـسم وحـدت                 توضيح اين . شود   مي  تعبير هوهويت
 ، قـسم اول   ؛وحدت حقيقي بر دو قـسم اسـت       . شود  حقيقي و وحدت غير حقيقي تقسيم مي      

ر طول زنـدگي از آن برخـوردار      مانند وحدتي كه يك شخص د      ؛وحدت محض و نفسي است    
 وحدت نـسبي    ،اما قسم دوم  . شود  است و از آن به وحدت هويت يا هويت شخصي تعبير مي           

اگر از دو امر با دو ضمير .  است»ب« و »الف« يا دو شخص مانند ئاست كه اتحاد بين دو ش   
 و »الـف « است، ضـمير اول نـاظر بـه    »هو« و »هو« ياد شود، وحدت نسبي اتحاد بين        »هو«

 كـه در    ،ت ساخته شده است    است و از تركيب آن دو، مصدر هوهوي        »ب«ضمير دوم ناظر به     
بحث اينهماني شخصي ناظر به وحدت هويت اسـت و     ). 73: ص ،2 ، ج 6(مقابل هويت است    

 . نه اتحاد در هويت يا هوهويت
 اينهماني شخصي زماني قابل طرح است كه شخص در عـين حفـظ هويـت                ي مسأله -2

گونه تغييري در طول زمان براي شـخص    چه هيچ   دچار تغييراتي شده باشد و چنان      ،شخصي
 اين مسأله   ،به تعبير ديگر  .  بحث از اينهماني و مالك آن بيهوده خواهد بود         ، رخ ندهد  ئيا ش 

گونه تغييري نـشود، همـان اسـت كـه در             دچار هيچ  ئاز بديهيات است كه اگر شخص يا ش       
تواند مطـرح شـود       كه بحث از اينهماني و معيار آن زماني مي          در حالي . زمان قبل بوده است   

صدد اثبات اين مطلب    ناظر بيروني در  ،كه بر اثر تغييراتي كه در شخص به وجود آمده است          
 . بوده است كه قبالً، در عين تغييرات همان استئآيد كه اين شخص يا ش بر

 اينهمـاني   ي رح شـده دربـاره    تواند پاسخگوي برخي از شبهات مط       توجه به اين نكته مي    
 ، با توجـه بـه وجـود تغييـرات         ، را  اينهماني و اثبات آن    ي  طرح مسأله   اصوالً ،زيرا برخي . باشد

تفصيل بيشتر اين مطلب در ضمن بيان ديدگاه منكران اينهمـاني مطـرح           . دانند  ناسازگار مي 
  .خواهد شد
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مالك . پذير است   امكان  تنها بر اساس مالك تشخّص     ، معيار اينهماني شخصي   ي هيارا -3

 ماهيت كلي انسان و يا هر نوع ديگـري تبـديل            ،شود  تشخّص همان امري است كه باعث مي      
حكـم بـه اينهمـاني      . اي كه تنها بر همان فرد صدق كنـد           به گونه  ؛دوبه يك شخص واحد ش    

له است كه اين شخص همان شخص است كـه در زمـان             أ حكم به اين مس    ، در واقع  ،شخصي
در غيـر  . اين امر زماني ميسر است كه بدانيم تشخص اشخاص يا اشيا به چيست      قبل بوده و    

گونـه تفـاوتي     قلوهاي يكسان و يا دو شيئي كـه از نظـر ظـاهري هـيچ               صورت ميان دو    اين
شود هـر فـرد       اين مالك تشخّص است كه باعث مي      . توان حكم به اينهماني نمود       مي ،ندارند

 .بر آن صدق نكند ديگري ئخودش باشد و هيچ شخص يا ش
. شـود تواند از دو جهـت بررسـي          اينهماني شخصي مي   ي لهأ مس ،كه  ديگر اين  ي نكته -4
له أ از اين مس   ،در مقام ثبوت  .  اينهماني در مقام ثبوت و دوم اينهماني در مقام اثبات          ،نخست

شود كه شخص يا شـئ امـروز همـان            چه معيار و مالكي باعث مي      شود كه حقيقتاً   بحث مي 
 ايـن دو مقطـع زمـاني، دچـار          ي در فاصـله  شـخص    اگر   باشد، خصوصاً  ا شئ ديروز  شخص ي 

له به بحث متافيزيكي اينهماني شخصي نيز تعبيـر شـده           أاز اين مس  . تغييراتي نيز شده باشد   
كنيم كه شخص  له است كه ما چگونه درك ميأ بحث بر سر اين مس،اما در مقام اثبات. است

 در ايـن مقـام، بحـث        ،بـه تعبيـر ديگـر     . يـروز اسـت    همان شـخص يـا شـئ د        ،يا شئ امروز  
توجه به اين نكته از     ). 95: ، ص 6 ، ج 23( اينهماني مورد نظر است      ي لهأشناختي مس  معرفت

اين جهت ضروري است كه گاه برخي از معيارهاي مطرح شده، ناظر به مقام اثبـات و بحـث     
.  معيارهاي متافيزيكي گرفت   له است و نبايد اين معيارها را به جاي        أشناختي اين مس   معرفت

له أ يك مس  ، در عالم واقع چه چيزي سبب تحقق اينهماني است         كه حقيقتاً   اين ،به بيان ديگر  
 امـر   ،تـوانيم تـشخيص دهـيم      كه ما چگونه اينهماني را در اشخاص و يا اشيا مـي            است و اين  

كرد كه انسان   چه بسا بتوان معياري را در مقام ثبوت براي اين قضيه پيشنهاد             . ديگري است 
 چـه بـسا     ، مثل حس، به آن دسترسي نداشته باشد و بـرعكس          ،با ابزارهاي معمولي شناخت   

 معياري را براي حكـم بـه اينهمـاني اشـخاص و يـا اشـيا                 ،انسان با كمك ابزار شناخت خود     
توضـيح  . را معيـاري بـراي اينهمـاني در نظـر گرفـت      توان آن  برگزيند كه در مقام ثبوت نمي     

  .ه شده مطرح خواهد شديلب در نقد و بررسي معيارهاي ارابيشتر اين مط
  

   معيار اينهمانيي هاي مطرح شده درباره ديدگاه. 3
  ديدگاه منكران اينهماني. 1. 3

غير زيرا همانندي با تغيير،     . به نظر برخي، حكم به اينهماني در مورد انسان امكان ندارد          
اينهماني در مورد چيزها و يا اشخاصـي كـه          حكم به    ،به نظر ايشان  . و ناسازگارند قابل جمع   
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چگونه امكـان   . اند، حكمي متناقض و پارادوكسيكال است      در طول زمان دچار تغييراتي شده     

انـد،   دارد كه اشيا و يا اشخاصي را كه در طول زمان دچار تغييـرات جـدي و اساسـي شـده                    
، ج  23(است؟  بازشناخت و حكم كرد كه اين شئ يا شخص همان است كه در گذشته بوده                

  .بر اين اساس هرگونه تغييري مانع از حكم به اينهماني است) 95: ، ص6
در پاسخ به اين اشكال كه امكان جمـع ميـان هماننـدي و تغييـر را امـري متنـاقض و                      

 بايـد   ،داند  بازشناسي اشخاص يا اشيا را بر اين اساس ناممكن مي          ،پارادوكسيكال و در نتيجه   
 امـري   ، وجود تغيير براي طرح بحـث اينهمـاني        ،پيش از اين گذشت   كه    چنان ،گفت كه اوالً  

 ي لهأ از مـس   ،ثانيـاً .  بحـث از اينهمـاني جـايي نـدارد          اصـوالً  ،صورت  الزم است و در غير اين     
.  در مقـام اثبـات     ، در مقـام ثبـوت و دوم       ،نخـست . توان بحث نمـود    اينهماني در دو مقام مي    

 و ترديد است، بحث اينهماني در مقام اثبات و          چه كه در اين اشكال امكان آن مورد شك         آن
 بـه هـر     ،چـه نـاظر بيرونـي       چنـان  شناختي است و نه در مقام ثبوت و طبيعتاً         از نظر معرفت  

 هـيچ   ، از جمله وجود تغييـرات نتوانـد اينهمـاني را در مقـام اثبـات تـشخيص دهـد                   ،دليلي
در مقام ثبوت متوقف بر هويت      زيرا اينهماني   . اي به اينهماني در مقام ثبوت نخواهد زد         لطمه

 ئتغييرات يك ش  .  اساسي ثابت است   راتيشخصي فرد است كه در طول زندگي با وجود تغي         
  .ممكن است مربوط به عوارض آن باشد و نه هويت و ذات آن

هيوم از جمله كساني است كه اينهماني را انكار كرده است و مبناي اصلي او براي انكـار                  
وهر ثابتي به نـام نفـس وجـود نـدارد تـا محلـي بـراي ادراكـات و                    اينهماني اين است كه ج    

دهد كه من هرگاه بـه كنـه         گونه توضيح مي   له را اين  أوي دليل اصلي اين مس    . خاطرات باشد 
. خـورم  ي برميياي ادراك خاص و جز روم، هميشه به گونه  مي،نامم  مي »خودم«چه   درون آن 

گاه خودم را بدون     ا كين، درد يا لذت و هيچ      ادراك گرمي يا سردي، روشني يا تيرگي، مهر ي        
در واقـع مـن فقـط       . توانم جـز ادراك چيـزي را مـشاهده كـنم           يابم و هرگز نمي    ادراك نمي 

هـا وجـود نـدارد و آن         اي از تجارب مختلف هستم كه چيزي براي منسجم كردن آن           سلسله
 جز دسـته    ،ستندها چيزي ني   از نظر هيوم انسان   . )252:، ص 18(تجارب از آن كسي نيستند      

آيند و امـر     ديگر مي   متعاقب يك  ناپذيرياي از ادراكات مختلف كه با سرعت تصور        يا مجموعه 
 انـسان فاقـد     ،بنابراين. ثابتي به نام نفس كه محل اين ادراكات پي در پي باشد، وجود ندارد             

ر ل بـه اينهمـاني او د      يـ تـوان قا    نمي ت شخصي واحد است و از اين جهت است كه اصالً          هوي
  .طول زندگي شد

 ،بـه نظـر وي  . داند دليل اصلي اعتقاد به هويت ثابت و پايدار اشيا را شباهت زياد مي       وي
چـه در زمـان اول       جا كه اين شئ با آن      بيند، از آن   وقتي كه انسان براي بار دوم شيئي را مي        

 در   تخيـل شـود و     ي شود تا دچار فريب قوه     ديده است، شباهت بسيار زيادي دارد، باعث مي       
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در مـورد   .  حقيقي اينهماني اشتباه شود    ي هاي بسيار مشابه با تجربه     اي از تجربه   واقع سلسله 

 ، بـوده   كه هر كسي همان است كه قبالً       ،گونه است و اعتقاد ما به اين امر        اشخاص نيز همين  
 شباهت مشاهده در مرتبه اول و       ،يعني.  مادي است  يناشي از اعتقاد ما به هويت مداوم اشيا       

 انـسان نقـش     ي  حافظه ،ن خطايي يدر ارتكاب چن  . كند  انسان را دچار چنين خطايي مي      دوم
 ميان اين مدركات    ،هاي متخيل ادراكات گذشته     كه حافظه با ايجاد صورت      چرا ؛اساسي دارد 

 به همـان دليـل كـه حكـم بـه            ،بنابراين). 262: ، ص 18( سازد  نسبت اينهماني را برقرار مي    
 خـودش حكـم   ي له نيز كه هر شخصي دربارهأ اين مس،ادرست استاينهماني در مورد اشيا ن  

شباهت ميان ادراكات امروز من با ادراكات ديـروز         .  امري نادرست است   ،كند به اينهماني مي  
زيرا در اين مورد،    .  ديروز حكم كرد    امروز و منِ   من نبايد سبب شود تا به اينهماني ميان منِ        

 ي لهأكه مـس   در حالي .  دچار چنين اشتباهي شود     ثابتي هست كه   فرض بر اين است كه منِ     
   بايد اعتقاد داشت؟ »مني«اساسي اين است كه چرا به وجود چنين 

و نظـرات وي مبتنـي بـر مبـاني خـاص            ا  گـر  جا كه هيوم تجربـه      از آن  ،بايد توجه داشت  
ا  كـه تـ    ،گرايي پرداخـت    اول بايد به نقد و بررسي مباني تجربه        ي گرايي است، در وهله    تجربه

گرايي محوريت اصـلي     كه در تجربه   با توجه به اين   .  اين نوشتار خارج است    ي حدي از حوصله  
 مابعدالطبيعي و بـه     بر تجربه حسي مبتني است و از طرفي مفهوم خود يا نفس، امري كامالً             

 اينهمـاني   ي لهأ بر اساس اين مبنا مـس      ،يك معنا فوق تجارب و ادراكات حسي ظاهري است        
اما صرف نظر از مباني خـاص هيـوم و          .  نفس دچار مشكل است    ي لهأ مس شخصي نيز به تبع   

توان ايـن پرسـش را مطـرح كـرد كـه اگـر انـسان در                  له، مي أهاي وارد بر آن در اين مس        نقد
گاه قادر به ادراك خـود بـدون         يابد و هيچ   ي را مي  يمراجعه به خود تنها ادراكات خاص و جز       

 كيـست و بـه       دقيقاً ،داراي چنين ادراكي است   ، پس آن شخصي كه      يستگونه ادراكي ن   هيچ
 :، ص5(يابـد؟    چه كسي است كه هرگـز خـود را بـدون ادراك نمـي    تعبير راجر تريگ دقيقاً  

اي از   جـز مجموعـه  ،هـا چيـزي نيـستند     بر اساس نظـر هيـوم، انـسان        ،به تعبير ديگر  ) 109
بـه نـام نفـس يـا        آيند و چيزي      متعاقب هم مي   ناپذيريصورتادراكات مختلفي كه با سرعت      

تـوان   پرسشي را كه مي.  كه اين ادراكات عارض آن و يا برآمده از آن باشد، وجود ندارد           ،خود
 اين است كه مدرِك اين مجموعه كيست و چه كسي يـا چـه               ،در برابر نظر هيوم مطرح كرد     

كه آيا عـدم توانـايي در ادراك خـود           عاملي باعث انسجام اين مجموعه است؟ و سرانجام اين        
گونه ادراك    تواند دليلي بر عدم وجود خود بدون هر         ي مي يگونه ادراك خاص و جز     ون هيچ بد
 يك امر تجربي اسـت و      ،لهأكند كه اين مس    ي باشد؟ البته هيوم خود به نحوي اذعان مي        يجز

نهايت چيزي كـه    در   ،اما به نظر وي   . چه بسا شخص بتواند خود را بدون ادراكات درك كند         
  ). 319: ، ص5 ، ج14(ت ـق اسـويش بر حـم در نظر خـن است كه او هـ اي،تـتوان گف يـم
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   .وجود ندارد هيچ ترجيحي براي پذيرش يك نظريه بر ديگري ،بنابراين

مـرگ پايـان     «اي بـا عنـوان      در مقاله  راسل نيز همانند هيوم از منكران اينهماني است و        
 امكـان اثبـات     ، در اين نوشـتار    وي. كند   رد مي   پس از مرگ را كامالً     ي، امكان بقا  »همه چيز 

جـا كـه      امـا از آن    ؛دانـد    پس از مرگ مي    ياي مفيد و الزم براي اثبات بقا        اينهماني را مقدمه  
حكم به اينهماني در مورد انسان قابل اثبات نيست، به تبع آن امكان حيات پس از مرگ نيز               

  .منتفي است
ي شخصي مثـل روح و بـدن        ها   مبني بر استمرار وجودي جوهر     ، قديم ي وي نظر فالسفه  

 بدن پيوسته با فرآيند     ي ست كه ماده   ا استمرار وجودي بدن از اين جهت خطا      . كند  را رد مي  
 ،هـا بـراي فيزيـك امـروز     كه وجود مستمر اتم ضمن اين . تغذيه و تحليل در حال تغيير است      

 ست كه مدعي شويم اين همان اتمي اسـت كـه چنـد             ا معنا ست و اين امري بي    ني فتنيذيرپ
 هم در حيات كنوني و هم در حيات         ،استمرار نفس يا روح انسان نيز     .  موجود بود  ،لحظه قبل 

كنيم اما عالوه بر افكار،      كنيم، عمل مي   كنيم، احساس مي   ما فكر مي  .  خطاست ،پس از مرگ  
احساسات و اعمال، موجود مجردي به نام نفس يا روح وجود ندارد كـه ايـن حـوادث را بـه                      

 اينهمـاني را    ي لهأوي همانند هيـوم مـس     ). 89: ، ص 25( ها باشد  عروض آن وجود آورد و يا م    
كنيم، در واقـع      مي اش  حكم به اينهماني   ،چه ما در بازشناسي     آن ،كند و معتقد است    انكار مي 

 يكـي از    ي  وقتـي چهـره    ،به عنـوان نمونـه    . ايم و نه عين آن      ديده شبيه چيزي است كه قبالً    
 انسان همواره در حال تغيير است و در دو          ي جا كه چهره    آن كنيم، از  دوستان را مشاهده مي   

اما بنا بـر عـرف      . را عين مورد قبلي دانست     توان آن  ، نمي يست متوالي هرگز يكسان ن    ي دفعه
 بلكـه ايـن     ، صـحيحي نيـست    دانيم كه اين امرِ    را يك چهره با حاالت مختلفي مي        ما آن  ،عام

  واحد، يك اعتبار عقلـي محـض اسـت         ي هرهحاالت مختلف است كه وجود واقعي دارند و چ        
 تبيـين   ، وي استمرار وجودي شخص را بر اسـاس عـادت و حافظـه             ،در واقع ). 197: ، ص 7(

 بـه  ،اي از تجارب اسـت كـه حافظـه     رشته،سازد خص را ميشچه  در نظر او تمام آن   . كند  مي
كـرده  يگر متـصل    د  به يك  -ناميم ها را عادت مي    كه آن  -ها    نوع معيني از همانندي    ي وسيله
 - پس از مـرگ نيـز  يگيرد كه  بقا  وي نتيجه مي،بر اساس چنين تبييني از همانندي . است

هـاي    چيزي نيست جز نمايش مجدد همان خاطرات و عادت         -اگر بتوان به آن اعتقاد داشت     
هـاي   جا كه خاطرات و عـادت       و از آن   ؛ جديدي از رويدادها   ي  يك شخص در رشته    ي سازنده

شـود،    متالشـي مـي     مغز انسان كامالً   ،ز وي پيوند خورده است و در جريان مرگ        انسان با مغ  
شـود كـه راسـل       مالحظه مي ). 89 :، ص 25(  پس از مرگ بسيار نامحتمل است      يامكان بقا 

  .داند انكار اينهماني را مستلزم انكار معاد و زندگي پس از مرگ مي



28  دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني
مان  ه بر افكار، احساسات و اعمال     ها چيزي عالو    كه در ما انسان    ،در برابر اين سخن راسل    

توان اين پرسش را مطرح كرد كه پس انتساب اين افكار،      مي ،به نام نفس يا روح وجود ندارد      
 ، خـواه مجـرد   - اگر حضور ثـابتي    ،احساسات و اعمال به خود چه معنايي دارد؟ به بيان ديگر          

پـس اجتمـاع    ،   باشـد   وجود نداشته  »من« به نام    - نيمه مجرد  -خواه مادي، خواه نيمه مادي    
 چگونـه امكـان دارد؟ ايـن        ،را بسازد ي  اي كه شخص واحد    افكار، احساسات و اعمال به گونه     

كـه    نيز قابل طرح است و آن ايـن        ، دوستان مطرح شد   ي پرسش در مثالي كه در مورد چهره      
 اما خود آن شئ تنها يك اعتبـار عقلـي باشـد؟             ،چگونه ممكن است حاالت شئ واقعي باشد      

   يك امر اعتباري محض بنا كرد؟ي توان امور واقعي متعدد را بر پايه يچگونه م
   1مالك بدني. 2. 3

الن به مالك بدني معتقدند كه داشتن بـدني واحـد در طـول زمـان موجـب تحقـق                    يقا
داراي  2t در زمـان     »الف«اگر شخصي مانند      ،به بيان ديگر  . استاينهماني شخصي در افراد     

توان حكم بـه اينهمـاني شـخص كـرد و             واجد آن بود، مي    1tمان   كه در ز   ،همان بدني باشد  
 ،بـه تعبيـر ديگـر     ). 101 :، ص 23(دانـست    1t در زمـان     »الـف « را همان    2t در زمان    »الف«

  . است2t  و1tهاي  اينهماني شخص در واقع اينهماني بدن او در زمان
 انـسان در طـول       اين است كه بدن    ،توان بر اين ديدگاه وارد كرد      ترين نقدي كه مي    مهم

بار به طور     يك ،اي كه هر چند سال      به گونه  ؛ در حال تغيير است    زندگي ثبات نداشته و مرتباً    
 استمرار بدني با توجـه بـه ايـن    ،بنابراين. شود هاي بدن شخص عوض مي  سلولي  همه ،كلي

 برخي به جـاي  ،به همين خاطر). 287 :، ص24( است  ناپذير  تبيين ،تغيير و تبدل پيوستگي   
اند و   مورد توجه قرار داده،ي از بدن را كه در ظاهر از ثبات برخوردار است    هاي  كل بدن، بخش  
 :، ص23(انـد   چون آزمايش خون و اثر انگشت را پيشنهاد كـرده        هايي هم   راه ،به عنوان نمونه  

چـه در طـول زمـان ثابـت           آن ، زيـرا  ؛ بر اين پيشنهاد نيز همان نقد پيشين وارد است         .)102
 بـدن  يكه يكـي از اجـزا   انگشت شخص نيز به حكم اين.  انگشت است و نه انگشت اثر ،است
 و تنها   ندا به تبع تغييرات بدن در حال تغيير       اش دهنده  تشكيل يها و اجزا    سلول  مرتباً ،است

 پس بدن مرتبـاً . گيري شيارهاي سرانگشت همواره ثابت است     شكل صورت يعني   ، آن صورت
كه پـيش از ايـن     زيرا چنان  ؛مالكي براي اينهماني دانست   وان  ت نميدر حال تغيير و تحول را       

چه در اثـر انگـشت يـك شـخص           آن.  ركن اساسي اينهماني وحدت است و نه اتحاد        ،گذشت
ديگـر   انگشت بـا يـك     يعني اين دو انگشت در شكل شيارهاي سر       .  اتحاد است  ،يابد تحقق مي 

 همـان    عينـاً  ،توان گفـت كـه ايـن       ، نمي اند  تغيير كرده  اما چون اجزاي آن مرتباً    . اتحاد دارند 
  .انگشت است
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 به جاي كل بدن، مغز را ركن اصلي شخصيت هر فردي دانسته و معيار               ،برخي ديگر نيز  

 »2t« در زمان    »الف« شخصي مانند    ،بر اين اساس  . اند اينهماني را بر اساس مغز تعريف كرده      
 واجد آن   »1t« در زمان     اگر صاحب همان مغزي باشد كه      ، است »1t«همان شخص در زمان     

سـيدني  . البته تبيين اينهماني بر اساس مغز نيز تقريرهـاي مختلفـي دارد   ). 5 :، ص 21(بود  
دانـد و از    خود مغز را مالك اينهماني مـي شوميكر بر اساس طراحي يك آزمون فكري، صرفاً       

ه نظر  ب. شود هاي بدني محسوب مي     مالك و اين مالك جز   ، بدن است  يجا كه مغز از اجزا     آن
 »ب« شخص ديگري مانند      به مغزِ  »الف« شخصي مانند     مغزِ ، اگر طي يك عمل جراحي     ،وي

 را حفـظ    »الـف «هـاي شـخص      هـا و ويژگـي     پيوند زده شود، شخص جديد خاطرات، توانايي      
  .)22-25 :، صص26(كند  مي

 ي  نقش مغز در حفظ اينهماني شخصي به اين خاطر است كـه مجموعـه   ،به نظر پارفيت  
ي از بـدن    يـ كه جز   به خاطر اين   بخشد و نه صرفاً    شناختي را تحقق مي     حاالت روان  خاصي از 

امـا از   . دانـد  شناختي مي   وي مالك اصلي اينهماني را استمرار در حاالت روان         ،بنابراين. است
 ي يابـد، پـس مغـز در مرتبـه      توسط مغز تحقق مـي    شناختي صرفاً  جا كه اين حاالت روان     آن

  ).253 :، ص22( استديگري مالك اينهماني 
مغـز  اجـزاي   . معيار اخير نيز همانند دو معيار پيشين از نقدهاي وارد شده مصون نيست            

كـه در برابـر      ضـمن ايـن   . انـد  در حـال تغيير    ، بدن اسـت   يكه يكي از اعضا     اين خاطر به   ،نيز
دانـد،   شـناختي را مـالك اينهمـاني شخـصي مـي            كه استمرار حاالت روان    ، پارفيت ي نظريه

اي دچار اختالل شود و بـه         سانحه ثرن اين پرسش را مطرح كرد كه اگر مغز كسي بر ا           توا مي
تـوان او را     شناختي وي نيز دچار تغيير و دگرگوني شود، آيا ديگـر نمـي             تبع آن حاالت روان   

گونه حكم كرد كه چون مغـز     بايد اين  ،همان شخص پيشين دانست؟ بر اساس معيار پارفيت       
شناختي پيشين وي استمرار ندارد، او ديگر فرد سـابق           حاالت روان وي داراي اختالل شده و      

 شـخص دچـار     هـر چنـد    ايـن اسـت كـه        ،چه حداقل در عرف عام رايج اسـت        اما آن . نيست
 بـاز هـم او را       ،شناختي متفاوتي را از خـود نـشان دهـد          اختالالت مغزي شود و حاالت روان     

  . نه يك فرد جديد و ناآشنا،دانند همان شخص پيشين مي
ن مـالك اينهمـاني بـدني    اتوان در رديف طرفـدار    را مي  الن به آن  ي ديگري كه قا   ي نظريه

توضـيح  .  كـه در ميـان متكلمـان اسـالمي پيروانـي دارد         ، اصلي اسـت   و جز ي دانست، نظريه 
 بر اساس معناي ظاهري برخـي از آيـات قرآنـي در بـاب               ، برخي از متكلمان اسالمي    ،كه اين

 بـدن   ي قدرت خداوند بر جمع آوري مجدد اجـزا        بركه در آن     -معاد و زندگي پس از مرگ       
 به جـاودانگي در پرتـو بـدن مـادي          - )78/ و يس  260-259/بقره( است   شدهكيد  أمردگان ت 

برخـي معتقدنـد كـه خداونـد        . توان به دو گروه تقسيم كرد      پيروان اين نظريه را مي    . اند قايل
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 ،كنـد و گروهـي ديگـر        گردآوري مي  بدن شخص مرده را در قيامت     ي    پراكنده يتمامي اجزا 

  در قيامت حاضر شده و شخص مجـدداً        ، بدن شخص مرده   يمعتقدند كه فقط برخي از اجزا     
  . شود به قدرت خداوند زنده مي

ني چون خواجه نصيرالدين    ا دوم از سوي متكلم    ي  اصلي بدن كه در نظريه     يمفهوم اجزا 
 ابتـداي تولـد تـا هنگـام مـرگ      ست كه بدن انـسان از  ا  بدين معنا  ،طوسي مطرح شده است   

، 10(شود و مكلف اصـلي همـين اجـزا هـستند              اصلي است كه كم يا زياد نمي       يداراي اجزا 
ه شـده اسـت كـه بـه       يـ كول ارا أ معروف آكل و م    ي  در پاسخ به شبهه    ،اين نظريه ). 300 :ص

 هنگـامي كـه انـسان       ،بر اساس اين شبهه   . برد ال مي ؤله اينهماني شخص را زير س     أنوعي مس 
 شـود و   خاك شده و سپس وارد اندام گياهـان و بـدن حيوانـات مـي    و او جز يميرد، اجزا  مي

-406همان،  (سازد    خود مي  ي اجزا وها را جز   انسان ديگري با خوردن گياهان و حيوانات آن       
توان اين پرسش را مطرح نمود كه اگر شـخص خـورده             حال مي ).  300: ، ص 9 ، ج 9 ؛407

 ي بدن كدام انسان خواهد بـود؟ مفهـوم اجـزا    و اين اجزا جز   ،دمن و ديگري كافر باش    ؤشده م 
بـر اسـاس ايـن نظريـه،        . است اينهماني   ي لهأاصلي بدن پاسخي براي اين پرسش و حل مس        

 اصلي بدن هر شخصي مختص خود او بوده و در فرايند تغيير و تبديل در طبيعت بـه       ياجزا
 و هر چند كه به صـورت مـوقتي جـز     ،شود هيچ گياه يا حيوان و يا انسان ديگري تبديل نمي         

 ، اصـلي  ي اجـزا  ،بنـابراين . گونه هستند   ساير موجودات نيز همين   .  باشد ديگرياندام يا بدن    
گاه معدوم نشده و نيـز تبـديل         جا كه هيچ   دهند و از آن    هويت شخصي هر فرد را تشكيل مي      

دت هويـت   د، هم استمرار وجودي و هم وحـ       نشو   اصلي بدن هيچ موجود ديگري نمي      وبه جز 
توان اينهماني شخصي انسان را پيش از مرگ و پس از مرگ             پس مي . دنكن خود را حفظ مي   

  .بر اين اساس تبيين نمود
 اصـلي   يتوان اين پرسش را مطرح نمود كه مصداق اين اجـزا             مي ،اما در برابر اين نظريه    

. سش يافـت  توان پاسخي براي اين پر      اصلي نمي  ي اجزا ي  است؟ در نظريه   ودر بدن كدام جز   
، 19(نـد   ا  اصلي در بدن كـدام     يداند اين اجزا   فقط خدا مي  كه   معتقدند   ،برخي مانند اينوگن  

 اصـلي مـادي   يايـن اجـزا  ، كـه  پرسش ديگر اين. كننده نيست  اما اين پاسخ قانع   ). 392 :ص
 ،رساند، چرا كه در اين نظريـه         مادي بودن اين اجزا را مي      ،هستند يا غير مادي؟ ظاهر نظريه     

هـا    اصلي به اندام و بدن ساير گياهان و حيوانـات و انـسان             ياز ورود و خروج اين اجزا     بحث  
 مادي بودن ذره با عدم تغيير و تحول و به بيان ديگر با ثبات سازگار      ،اما از طرف ديگر   . است

  . نيست
نيز  اصلي   يتوان پرسش اصلي از معيار اينهماني را در مورد همان اجزا            مي ،عالوه بر اين  

 اصلي در طـول زمـان       يال را پرسيد كه مالك اينهماني همين اجزا       ؤ يعني اين س   ؛كردطرح  
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 ي چيست؟ ممكن است كسي اين طور پاسخ دهد كه بـر اسـاس علـم تجربـي امـروز نقـشه          

توان همانند   ژنتيكي را ميي نقشه. ژنتيكي هر فرد مالك هويت شخصي در طول زمان است   
 ي كـه دربردارنـده    ،اسـت هـا    قـرار گـرفتن ژن     چيـنش و     ي  خاصي دانست كه نحوه    ي نقشه

كـه بـراي هـر        عالوه بر اين   ،خصوصيات و صفات جسماني و روحي هر فرد است و اين نقشه           
گونـه تغييـري      و هيچ  استشخصي منحصر به همان فرد است، در طول حيات وي نيز ثابت             

كـه    چنان  اما هم. ژنتيكي توجيه نمود ي توان اينهماني را بر اساس ثبات نقشه       پس مي . ندارد
 ژنتيكي طرح اسـت و      ي در نقد اثر انگشت شخص به عنوان مالك اينهماني گفته شد، نقشه           

. توان اينهماني بدني را بر اساس آن توجيه نمـود           و بر فرض صحت آن نمي      ،ي از بدن  ينه جز 
هـاي    تشبيه نمود كـه خانـه      ي ساختمان ي  ژنتيكي را به نقشه    ي توان نقشه   مي ،در اين نظريه  
شـود و هـر چنـد        ديگر و متعددي با مصالح متفاوت بر اسـاس آن سـاخته مـي              شبيه به يك  

. ديگر دانست  ها را عين يك    توان آن   نمي ،ديگرند  شبيه يك  ،ها به خاطر يكي بودن نقشه      خانه
چنـد    پيوسته در حال تغيير است و هر       ، مادي است  يجا كه داراي اجزا    بدن انسان نيز از آن    

 بـر اسـاس     ،هـاي قـديمي    هاي جديد به جاي سـلول       فرآيند جايگزيني سلول   اين تغييرات و  
تـوان   را تبيين نمود و تنها مـي       توان استمرار و وحدت آن      واحدي صورت بگيرد، نمي    ي نقشه

اما اتحاد دو شـئ     . ديگر اتحاد دارند    ژنتيكي واحد با يك    ي هاي متعدد در نقشه    گفت كه بدن  
  .واهد بوددر يك امر سبب اينهماني شخصي نخ

  مالك محفوظات. 3. 3
.  مطـرح كـرد    فاهمه بشري  ي  رساله 27مالك محفوظات را اولين بار جان الك در فصل          

بـه  . داند وي پيش از بيان مالك اينهماني و هويت شخصي، فهم معناي شخصيت را الزم مي       
ست از يك موجود عاقل متفكر كه منطق و فكر دارد، بـه             ا معناي شخصيت عبارت     ،نظر وي 

هاي مختلـف، همـان نفـس واحـد معـين       ها و مكان نفس خود شاعر است و خود را در زمان        
 ،م با تفكر است، زيرا محال است كسي ادراك كندأ به نفس او هميشه تواين وجدانِ. داند مي

 يعني درك عمل درك، هر كـسي        ، همين ادراك   ي واسطهه  اما عمل درك را ادراك نكند و ب       
هويت شخـصي هـر فـرد       . تواند خود را از اغيار تشخيص دهد        واجد نفس خويش است و مي     

الك .  درك ايـن درك اسـت      ،تـر   منحصر در همين مسأله يعني درك نفس و به تعبير دقيق          
معتقد است كه تا جايي كه اين شعور به نفس به عقب برگشته و به يـك عمـل يـا فكـر در                        

 تـا   ،بـه بيـان ديگـر     . )243: ، ص 15(رسـد     جا مي   گذشته برسد، هويت شخص هم به همان      
 به نفس كه در ابتدا داشته        با همان وجدانِ   ،وقتي كه موجود عاقل بتواند عملي از گذشته را        

بـه عنـوان   ). 244: همـان، ص ( به ياد بياورد عين همان نفـس واحـد اسـت           ،و در حال دارد   
د و   انجـام داده باشـ     ،مانند كمك به يك فرد نيازمند     ،   اگر شخصي در گذشته فعلي را      ،نمونه



32  دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني
 بتواند اين كمك كردن را با همان وجدان به نفسي كه در زمـان انجـام ايـن    ،در زمان حاضر 

توان حكم كـرد كـه ايـن شـخص در زمـان حـال همـان                   فعل داشته است به ياد بياورد، مي      
  .شخصي است كه در زمان گذشته اين فعل را انجام داده است

 بـا اند و معتقد است جـسم انـسان         د  جان الك معيار بدني را براي اينهماني صحيح نمي        
 اتحاد با نفس متفكر داراي وجـدان، قـسمتي از خـود انـسان               ي  به واسطه  ، اجزاي آن  ي همه
 اگر دست   ،به عنوان نمونه  .  انسان نيست  و جز ، وگرنه به تنهايي و صرف نظر از اين امر         ،است

توان    ديگر نمي  انسان قطع شود و قادر به درك حرارت و برودت و ساير تأثرات حسي نباشد،              
 بيگانـه محـسوب     ي شده نـوعي مـاده       بلكه دست قطع   ،را قسمتي از خود شخص دانست      آن
 ،به نظر جـان الك . يابد  نمييكه با تغيير اعضا، هويت شخصي فرد تغيير       ضمن اين . شود  مي

 بلكه روح ،روح به تنهايي در روز رستاخيز قادر نيست تا هويت شخصي فرد را تحقق ببخشد      
 ي كننـده   تعيـين  ،ه وجدان اعمال گذشته و يا به عبارتي يادآوري خـاطرات گذشـته            به همرا 

  ).248 :، ص15(هويت شخص است 
چـه در زنـدگي       آن ي  مـا همـه    ،كه نخست اين . بر اين معيار نقدهاي متعددي وارد است      

 اگر معيار هويت شخـصي حافظـه      ،بنابراين. آوريم   به خاطر نمي    را ،مان رخ داده است     گذشته
البتـه  .  شخصيت او ندانـست    و بايد آن بخش از خاطرات فراموش شده فرد را ديگر جز           ،دباش

وي در پاسـخ كـسي كـه از او          . پـذيرد   را مـي   الك به چنين چيزي كامالً اذعـان كـرده و آن          
گـاه     به حدي كه هيچ    ،هايي از زندگي خود را فراموش كرده باشم         اگر من قسمت   «:پرسد  مي

، آيا با وجود اين من همان شخصي نيستم كه آن زمـان آن افكـار            را به خاطر نياورم    ديگر آن 
» ؟ اسـت ها را فرامـوش كـرده    ها را زماني واجد بوده است و اكنون آن          از من صادر شده و آن     

هاي مختلفي بـدون انـدك        لف، وجدان هاي مخت   اگر يك شخص در زمان    «دهد كه     پاسخ مي 
.  »مان يك شخص جداگانه خواهـد بـود       ديگر داشته باشد، آن شخص در هر ز        ارتباطي با يك  

اش دچـار جنـون    زند كه در زندگي قبلـي  وي براي تأييد مدعاي خود فرد عاقلي را مثال مي  
 ،دانـد   اش نمـي    ول اعمـال گذشـته    ؤجا كه قانون اين فرد را مس       به نظر الك از آن    . بوده است 
امـا نـه    . )250: صهمـان،   (گيريم اين شخص داراي دو شخصيت جداگانه اسـت            نتيجه مي 

.  هيچ كدام صحيح نيـست   ،كند  مدعاي الك و نه مثالي كه براي تأييد ادعاي خود مطرح مي           
تواند منجر بـه از بـين رفـتن هويـت شخـصي فـرد در بخـش                    فراموش كردن خاطرات نمي   

زيرا اگر شخصي در طول زندگي خود اشتباهي را مرتكب شده باشـد و         .  گردد ،فراموش شده 
را فرامـوش     هر چند كه شخص به هـر دليلـي آن          ،دهند  ب گواهي   شاهدان عيني بر اين مطل    

كند، آن شخص را       كه جان الك در مثالش به آن استناد مي         ،كند، هم عرف عام و هم قانون      
كند، بايـد     اما در مورد مثالي كه جان الك مطرح مي        . دندان  بنا بر شهادت شاهدان مجرم مي     
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با آن چيزي است كه جان الك مطـرح كـرده         گفت كه در اين مثال معيار اينهماني متفاوت         

 فرد عاقل ممكن است حاالت و اعمال زمان جنون خـود را كـامالً بـه                 ،به عبارت ديگر  . است
پـذير بـودن در برابـر        وليتؤ مس ،در اين مثال تعريفي كه از شخص مد نظر است         . خاطر آورد 

 مطلب  ،است يا خير  له كه اين تعريف از شخصيت صحيح        أالبته اين مس  . اعمال و رفتار است   
مهم اين است كه مثالي را كه الك براي اثبـات مـدعاي خـود بـدان                 نكته   اما   ؛ديگري است 
  . مطابقت نداردوي است،كند، اصالً با معيار اينهماني كه مد نظر  استناد مي

 حافظـه همـواره بـه       كه   الك وارد است و آن اين      ي  اشكال ديگري بر نظريه    ،عالوه بر اين  
از . كند و در به ياد آوردن خاطرات مـصون از اشـتباه نيـست               ب عمل نمي  ينحو صحيح و صا   

 ي حافظـه . شود   تقسيم مي  3 ظاهري ي  و حافظه  2 واقعي ي  حافظه به دو بخش حافظه     ،رو  اين
 به ياد آوردن چيزهايي است كه در واقع رخ نداده است و يادآوري اعمال و رفتـاري                  ،ظاهري

، 3( اما حافظه واقعي يادآوري كارهاي انجام داده است          ،ها را انجام نداده است      كه شخص آن  
توان فهميد كه محفوظات شخص مورد نظر مربـوط بـه             اين اساس چگونه مي    بر). 167 :ص

پاسخ دهـد كـه بـا تحقيـق           ظاهري؟ ممكن است كسي    ي ست يا حافظه   ا  واقعي او  ي حافظه
اي   گونـه    اما اگر خاطرات بـه     ، آگاه شد  شان توان به نحوي از صحت و سقم        ها مي    آن  ي درباره

   راه حل چيست؟ ، آن اصالً امكان نداشته باشد ي باشد كه تحقيق درباره
 رد  ، فرد  ي هاي مربوط به حافظه     بر اساس توانايي  را،  آنتوني فلو تبيين اينهماني شخصي      

 يعني تبيـين اينهمـاني شخـصي بـر مبنـاي محفوظـات       -به نظر وي معيار حافظه . كند  مي
.  به نحوي اينهماني واقعي شخصي را از قبل فـرض كـرده اسـت              - واقعي ي  حافظه مربوط به 

ام و اين يادآوري نيز مربوط به  كه اگر من واقعاً به ياد آورم كه كاري را انجام داده            توضيح اين 
 واقعي من باشد، بر اساس اين معيار، لزوماً من بايد همان شخصي باشم كه آن كار                 ي حافظه

 :، ص 12(بنابراين در اين معيار، اينهماني شخصي از قبل مفروض اسـت            . سترا انجام داده ا   
ي آن از پيش مـسلم      ا نقد فلو را در قالب يك استدالل منطقي كه كبر          ،به عبارت ديگر  ). 90

اين عملي را كه    «:  اين قضيه است   ،ي اين استدالل  اصغر. توان بيان كرد     مي ،فرض شده است  
هر چه مربوط بـه     «: كه  آن اين  ياو كبر »  واقعي من است   ي   مربوط به حافظه   ،آورم  به ياد مي  

عملي كـه   «:  در نتيجه  .» من است  ام و از آنِ     را لزوماً انجام داده     آن ، واقعي من است   ي حافظه
 ما بايد از    ،بر اساس ظاهر استدالل   . » من است  ام و از آنِ      لزوماً من انجام داده    ،آورم  به ياد مي  

 چنـين   ،شود كـه در كبـري        اما مالحظه مي   ،شخصي حكم كنيم   قياس به اينهماني      ي نتيجه
  .  از قبل پذيرفته شده است،چيزي به عنوان پيش فرض

چه مـن بـه      آن« اين ادعا كه     ،به نظر وي  . جفري اولن نيز از منتقدان معيار حافظه است       
 به دليل واقعيت داشتن اين مطلب اسـت         ،»ي واقعي من است      موردي از حافظه   ،آورم  ياد مي 
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ها، اين تجارب را از    من هستند و صرف به خاطر آوردن آن         از آنِ  ،ه اين تجارب به ياد آمده     ك

سازد، بلكه   او مي   حافظه نيست كه تجارب شخص را از آنِ        ،به عبارت ديگر  . سازد   من نمي  آنِ
، 3(دهـد      واقعي قرار مـي     ها را موردي از حافظه      اين واقعيت و تحقق اين تجارب است كه آن        

  . )167: ص
يادآوري خـاطرات و ادراك    .  معيار حافظه با مشكل ديگري نيز مواجه است        ،عالوه بر اين  

 مغز انسان ماننـد     ،اما در جريان مرگ   . ها در اين دنيا ارتباط مستقيمي با مغز انسان دارد          آن
 تبيـين اينهمـاني بـر       ،از اين رو  . رود  متالشي شده و از بين مي       اجزاي بدن وي كامالً    ي همه
 در صـورت از بـين رفـتن مغـز دچـار مـشكل               ، محفوظاتي كه به مغز وابـستگي دارد       ي پايه
 . شود مي
  مالك نفس. 4. 3

 كـه موجـودي     ،سـت  ا  نفـس او    ي واسطهه   هويت شخصي انسان ب    ،بر اساس مالك نفس   
در اين ديدگاه، نفس در جوهر و ذات خود موجودي مجرد           . استمجرد از ماده و عوارض آن       

 كه به بـدن تعلـق گرفتـه اسـت و تغييـرات پيوسـته و مـستمر بـدن                     ،شود  و ثابت تلقي مي   
مـي  ي تجـردش از ثبـات دا    ي  زيـرا نفـس بـه واسـطه        ؛گونه تأثيري در جوهر نفس ندارد      هيچ

چنان كه تغييرات بدن در دنيـا بـر اينهمـاني شخـصيت انـسان                 هم ،بنابراين. برخوردار است 
زيرا نفـسِ   . ن در قيامت نيز همين گونه است      برد، تغيير بد    را از بين نمي    تأثيري نداشته و آن   

مجرد ثابت، مالك اينهماني شخصيت است و چون اين نفس هم در زندگي دنيوي و هم در                 
: ، صـص  11(زندگي اخروي حضوري پيوسته دارد، سبب حفـظ اينهمـاني شخـصيت اسـت               

245-247(.   
 ايـن   ،ارت ديگـر  به عب .  مبتني بر چند امر است     ، به عنوان مالك اينهماني    ،پذيرش نفس 

نخـستين مـسأله،    .  اساسي به خوبي برآيـد     ي  تبيين چند مسأله   ي نظريه بايد بتواند از عهده    
 اثبات وجود نفس و اثبات      ي چه ادله   اثبات وجود نفس و تجرد آن است و اگر چنان           ي مسأله

.  دانـست  بياي صـا    توان نظريه    اين نظريه را نمي    ،دناين امر برآي    ي ند از عهده  نتجرد آن، نتوا  
كنـد و      كه در هنگام مرگ كامالً بدن خود را رها مـي           ،اما اگر نفس را موجود مجردي بدانيم      

دهد، تكليف برخـي از ظـواهر دينـي        مستقل از آن به زندگي و حيات پس از مرگ ادامه مي           
 چيست؟ پاسخ به اين پرسش متكلمـان      ،هاي جسماني تأكيد دارند     ها و يا عذاب     كه بر نعمت  

 بر آن داشته است تا با  ،اند  ي را كه جاودانگي انسان را در پرتو نفس مجرد پذيرفته          ا  و فالسفه 
 غالـب  ،بـه عبـارت ديگـر   .  به نحوي به تبيين اين مـسأله بپردازنـد     ، نظريات گوناگون  ي هيارا

 بـدن    ي  تبيين قابل قبولي از مسأله     ي هياي سعي در ارا     متفكران در كنار نفس مجرد به گونه      
 برانگيخته شدن اجزاي اصلي بدن در قيامت كه پيش از اين بدان             ي نظريه. ندا  اخروي داشته 
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 :، ص 13( خلق مجدد ابـدان بـه قـدرت خداونـد            ي و يا نظريه  ) 300 :، ص 10(پرداخته شد   

  .اند هايي از اين تالش نمونه) 423 :، ص2(و يا حتي استناد به ظاهر شريعت ) 65
رسد كه هر چند در       ها به نظر مي     اين تببين  نظر از درستي يا نادرستي هر كدام از        صرف

 بـه   ، ظاهراً از نظر ايشان اينهماني شخـصي       ، مالك تشخص، نفس انسان است     ،نظر اين گروه  
نه  كه در اين صورت مالك اينهماني        ،پذيرد   تنها با تحقق مجدد ابدان صورت مي       ،طور كامل 

 ،از سـوي ديگـر    . ح شـود  در پرتو نفس و بـدن بـا هـم مطـر           براي نفس به تنهايي بلكه بايد       
اي    به گونـه   ،ها در زندگي پس از مرگ        آفرينش مجدد بدن   ،اينهماني بدن و يا به تعبير ديگر      

آنتوني فلو نيز در ضـمن ايراداتـي كـه بـر            .  مورد ترديد است   ،هاي دنيوي باشد    كه عين بدن  
 و متـذكر     اسـرا اسـتناد كـرده      ي  سـوره  )99 و   98(   به آيات  ،كند  ي بازآفريني وارد مي     نظريه

 حتي ايجاد موجودي كه به هيچ وجه از         ،شود كه پس از نابودي و محو كامل موجود اول           مي
 ي هي بدل برابر است و نه بـا ايجـاد دوبـار              نباشد، با ايجاد يك نسخه      قابل تمييز  موجود اول 

  ).90 :، ص12(همان موجود اول 
ي اينهمـاني      نظريـه  ،نباشدهاي دنيوي و اخروي        اگر امكان اينهماني ميان بدن     ،بنابراين

  .اي از ابهامات خواهد بود در پرتوي نفس و بدن دچار پاره
  اين است كه تـشخص خـود       ،توان مطرح نمود     پرسش مهم ديگري كه مي     ،عالوه بر اين  

كه تشخص آن به امـوري       نفس به چيست؟ آيا نفس يك موجود ذاتاً متشخص است و يا اين            
كـه بـدن      در اين نظريه با توجـه بـه ايـن          ،ه عبارت ديگر  مانند عوارض و لوازم ذاتش است؟ ب      

گونـه وحـدت و اسـتمراري        ماً در حال تغيير و تبـدل اسـت و هـيچ           ي كه دا  ،امري مادي بوده  
كنـد و تجـرد نفـس تنهـا           ي امري مشخص به نام نفس مطرح مـي           تشخص را بر پايه    ،ندارد
اما تشخص خود   . استستمرار   يعني ثبات و ا    ، يكي از اركان اينهماني شخصي      ي كننده تأمين

 ذات خود نفس ي  به واسطه،توان تبيين نمود؟ قطعاً تشخص نفس  نفس را بر چه اساسي مي     
 كه قابـل صـدق بـر افـراد متعـدد            ، چون نفس انسان يك ماهيت كلي و مجرد است         ،نيست

  زيرا عوارض و لوازم    ؛تواند باشد   تشخص نفس به عوارض و لوازم ذات نفس نيز نمي         . باشد مي
 به همـراه آن     ،ذات نيز اختصاص به يك شخص نداشته و در هر جايي كه ذات موجود باشد              

 ،دنـ د پديـد آي   نـ توان  جا كه در اشخاص گونـاگون مـي         عوارض مفارق نيز از آن    . تواند باشد   مي
ز يـ  تنهـا موجـب تمي     ، هر چند كه به يك امر كلي اضـافه گردنـد           ،و امور كلي  اند   اموري كلي 

  . تواند مالك تشخص باشد  بنابراين نفس به تنهايي نمي.)75 :، ص6(است و نه تشخص 
  مالك تشخّص وجودي. 5. 3

. شـود   تبيين ميئ اينهماني شخصي بر اساس وجود خاص ش،در مالك تشخص وجودي  
چـون اصـالت وجـود، تـشكيك وجـود و             هـم  ، مباني خاص فلـسفي خـود      ي مالصدرا بر پايه  
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 انساني و تشخّص آن و نيز اينهماني نفـس در           تشخّص بالذات وجود، تصوير جديدي از نفس      

  .هايي اساسي دارد  كه با نظريات مطرح شده پيش از خود تفاوت،كند ه مييمراتب وجود ارا
 از  ،بـه نظـر وي    . كنـد   اساس وجود خاص آن تبيـين مـي         را بر  ئمالصدرا تشخّص هر ش   

ور كثير نيـست و  جا كه ماهيت يك امر كلي است، به حسب ذات خود مانع از صدق بر ام         آن
 يعني وجـود خـاص آن   ،د بر ذات و ذاتيات ماهيتي امري زاي واسطهه  بنابراين تشخّص آن ب   

 كلّـي تقـسيم     ي  مالك تـشخص را بـه دو دسـته         ي ه شده درباره  يوي ساير نظريات ارا   . است
 تحليلي، تشخص بـه  و ادراك، هويت عيني، جز    ي ها را مانند نحوه    برخي از آن  است كه   كرده  

، گرداند و برخي ديگـر از ايـن معيارهـا           مي  ارتباط با وجود حقيقي به مالك وجود بر        فاعل و 
 قابـل ارجـاع بـه وجـود     را ماده، وضع، همراه و مـصاحب و زمـان   ي مانند تشخّص به واسطه  

-13 :، صـص 2 ، ج 9(دهد     عالمات يا امارات تشخّص قرار مي      وها را جز   داند و همگي آن     نمي
 ئ اشيا يكي است و آن وجود خاص هر شي تشخّص در مورد همه    مالك   ،بر اين اساس  ). 14

 يا شخص است    ئبه دليل تشخص وجودي هر ش     ...  مكان و    ،است و حتّي اموري مانند زمان     
  . شود كه متفاوت مي

 تصويري كه مالصدرا از نفس و ارتباط آن با بـدن دارد،             ،كه ذكر شد    چنان ،عالوه بر اين  
 ، اما تشخّص نفـس ، نفس استي واسطهه  تشخّص بدن ب،اهدر اين ديدگ.  ويژه است  يتصوير

كه نفـس مـاهيتي كلّـي اسـت و بالـذات متـشخّص                چرا ، وجود خاص آن است    ي واسطهه  ب
  ). 165:،ص9،ج9(يابد   تشخّص مي، وجود كه بالذات متشخّص استي واسطهه  بلكه ب؛نيست

 طبيعت، مثال   ي گانه  مراتب سه  ي داند كه همه    مالصدرا نفس انسان را وجود جامعي مي      
كه نفس   - برخالف ديدگاه پيشين     ،در اين ديدگاه  . و عقل در وجودش جمع و متمركز است       

 از ،اي ديگـر    اي به بدن تعلّق يافتـه و در مرتبـه           دانست كه در مرتبه    را جوهر مجرد ثابتي مي    
 و   مراتب وجودي طبيعـت، مثـال      ي كه نفس داراي همه     به حكم اين   -كند آن قطع تعلّق مي   
 بـدن از  ، فاعليـت و خالقيـت اسـت   ي ابطهبدن ر مثل  ، آن با متعلقاتش   ي عقل است و رابطه   

 اساسـي توجـه نمـود كـه منظـور از      ي البته بايد به اين نكته. كند  نفس ظهور پيدا مي  درونِ
چه در دنيا پـس از مـرگ         آن. بدن، بدن حقيقي است كه داراي حيات و ادراك بالذات است          

گاه بدن حقيقي نفس نبوده تا پـس از مـرگ نيـز               هيچ ،شود  و متالشي مي  انسان باقي مانده    
 همراه نفـس اسـت و در هـر مـوطن و     ،بدن حقيقي هميشه و همواره   . نفس را همراهي كند   

خالف تصور پيشين، نفس جوهر ثابت و         بر ،بنابراين. كند  ي به تناسب آن ظهور پيدا مي      يوعا
گونه تـأثير و تغييـري در آن          هيچ ،ت و يا مثال   مجرّدي نيست كه قرار گرفتن در عالم طبيع       

 قرار گرفتن در هر عالمي      ي واسطهه  نداشته باشد، بلكه وجودي تدريجي و متّصل است كه ب         
 بـه جـاي   ،به بيان ديگـر . رساند بدن متناسب با آن عالم را خلق و يا به تعبيري به ظهور مي             
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عت و مثال و عقل ظرف وجـودي         طبي ي گانه كه نفس انسان مظروف و عوالم وجودي سه        اين

البته اين به معناي انكار سـاير عـوالم   . استآن باشند، نفس انسان خود ظرف وجودي عوالم        
سـت كـه بـدن طبيعـي و يـا       ا بلكه به اين معنا    ،خارج از وجود انسان به طور مستقل نيست       

  .مثالي نفس برآمده از خود نفس است
 

  ثبوت يا اثبات؟مالك تشخّص وجودي، اينهماني در مقام . 4
گـردد و از      مي  بر ئ در اين معيار مالك اينهماني به وجود خاص هر ش          ،چه گذشت  چنان

امـا  .  اين معيـار، معيـار اينهمـاني در مقـام ثبـوت اسـت              ،كه وجود متن واقعيت است     جا آن
اساس اين مـالك توانـايي        اين است كه آيا ناظر بيروني بر       ،توان مطرح نمود    پرسشي كه مي  

چه در مقام ثبوت به عنوان معيار اينهماني          آيا آن  ،نهماني را دارد؟ به تعبير ديگر     تشخيص اي 
ذهـن  از طريـق     چنين شـناختي     به كار گرفته شود؟ قطعاً     تواند در مقام اثبات نيز      مي ،است
نـه   و - تنهـا توانـايي درك مفهـوم وجـود     ،ذهن از طريـق علـم حـصولي   . پذير نيست  امكان

جـا كـه      حد نـدارد و از آن      ،يرا بر اساس مباني حكمت صدرا وجود      ز.  را دارد  - حقيقت وجود 
چـه از    آن.  علم حصولي شـناخت    ي را از طريق ذهن و به واسطه       توان آن   نمي ،حدپذير نيست 

 در مـالك تـشخص وجـودي         تنها مفهـوم آن اسـت و قطعـاً         ،شود وجود در ذهن حاصل مي    
لم حضوري چنين شناختي حاصـل       ع ي  تنها به واسطه   ،بنابراين. نيست مفهوم وجود مدنظر  

  اما آيا امكان چنين شناختي وجود دارد؟ . شود مي
جـا كـه بـه وجـود خـويش علـم        توان گفت كه هر كسي از آن ال ميؤدر پاسخ به اين س   

ايـن بـراي هـر      . تواند اينهماني شخصي خود را به علم حضوري درك كند           مي ،حضوري دارد 
دش است و با وجود تغييرات ظاهري عميقي         بديهيات است كه خودش، خو     ي كسي از جمله  

 بـاز هـم هـر فـردي         ،كه ممكن است در بدن شخص و يا حتي برخي خاطرات وي رخ دهد             
چنـين امكـاني    ،  اما آيا در مورد ساير وجودات نيـز       . داند خودش را در طول زمان خودش مي      

ونـد، ارتبـاط و     ها به نـوعي پي     با آن بايد  جا كه براي شناخت ساير وجودات        وجود دارد؟ از آن   
 آيا امكان برقراري چنين روابطي با وجود اشيا و نـه مشخـصات و عـوارض     ،اتحاد برقرار شود  

  بيروني وجود دارد؟  آن براي ناظر
 ،تهـوع سارتر نيـز در كتـاب       . داند  مالصدرا شهود وجود را به الهام رباني امري ممكن مي         

البتـه شـهود وجـود بـا        ). 240-239: ، صـص  8(كنـد      وجود را بيان مـي     ي  مشاهده ي تجربه
 ذكـر   ي را با توجه بـه دو نمونـه        توان امكان آن     اما مي  ، حسي ممكن نيست   ابزارهاي شناخت 

نفس انساني در هر موطني به تناسب  ،  بر اساس نظر مالصدرا كه معتقد است      .  پذيرفت ،شده
وجـود افـراد    كه افراد در عالم پس از مرگ توانايي شهود            احتمال اين  ،كند آن ظهور پيدا مي   
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 توانـايي تـشخيص   ، با ابزارهاي حسي قطعاً،اما در عالم طبيعت.  داشته باشند، هست  را ديگر

 ،ه شده در مقام اثبات    ي معيارهاي ارا   غالباً ،از اين رو  . اساس وجود هر شئ نيست     اينهماني بر 
تر تفـصيل بيـش   . انـد  به عوارض و حاالتي است كه با ابزارهاي حسي قابل ادراك           بيشتر ناظر 

  .  خواهد آمد، نهايي تحقيق استي اين مطلب در بخش بعدي كه نتيجه
  

  نتيجه. 5
تـوان بـه     هـا مـي    مل در معيارهاي مطرح شده در مورد اينهماني و نقد و بررسي آن            أبا ت 

   :نتايج زير اشاره كرد
ز بـه شـمار آورد و نـه         يـ توان معيارهايي بـراي تمي      مالك بدن و مالك حافظه را مي       -1

توان گفت كه امتياز يك امر نسبي اسـت          ز و تشخص مي   ي بيان تفاوت ميان تمي    در. تشخص
 كه با همان شئ در يـك امـر عـام مـشاركت دارنـد،              ي ديگر يكه در قياس يك شئ با اشيا      

شـدن     از ضـميمه   انـد،  كلـي مـشترك    تمايز ميان دو امري كه در يك امـر         .گردد حاصل مي 
).  67 :، ص 6(شـود    هر يك از آن دو حاصل مي      عوارضي مانند كميت، كيفيت و مانند آن به         

كـه   زيرا چنـان  . تواند معيار تميز باشد و نه تشخص         مي ، مالك بدن و مالك حافظه     ،بنابراين
شود بايـد مبتنـي بـر هويـت          چه كه به عنوان معيار اينهماني شخصي مطرح مي          آن ،گذشت

 معيارهـايي ماننـد     اما.  چون هويت شخصي است كه ثابت است و تغييرناپذير         ،شخصي باشد 
  .توانند معيار هويت شخصي باشند پذيري نمي تغيير  به خاطر،حافظه و بدن

جا كه نفس يك ماهيت كلي است كه تشخص بالذات ندارد و تـشخص آن بـه                  از آن  -2
چنـد كـه    هـر  .توان به عنوان مالك اينهماني پذيرفت  را نمي  شود، آن  سبب وجود حاصل مي   

توانـد از    ي چون تجرد و ثبات و عدم تغيير در طول زندگي مـي            هاي  ويژگي ي نفس به واسطه  
 مشكالتي چون عدم تشخص بالذات،      ، تبيين اينهماني شخصي برآيد    ي برخي جهات از عهده   

 پـس از    ، تعلق مجدد به بدن در حيات پس از مرگ و مشكل اثبـات اينهمـاني بـدن                 ي نحوه
  . سازد اماتي مي مجرد، اين معيار را دچار ابهمرگ در پرتو نفس كامالً

توانـد    چه در تبيين مالك تشخص وجـودي گذشـت، ايـن معيـار مـي                با توجه به آن    -3
 جـاودانگي مطـرح   ي لهأ در مورد مس ، اين مقاله  ي هايي باشد كه در مقدمه      پاسخگوي پرسش 

 نـسبت بـه سـاير معيارهـاي مطـرح شـده از              ، مالك تـشخص وجـودي     ،به تعبير ديگر  . شد
تواند   اين معيار به خوبي مي    .  اينهماني برخوردار است   ي لهأين مس يبامتيازات بيشتري براي ت   

 چرا كه   ؛ باشد ، اينهماني است  ي لهأ كه از اركان اصلي مس     ، مالك تشخص فرد   ي كننده تبيين
گـاه    هـيچ  ،، خـواه مـادي     باشد خواه مجرد  ، وجود ،عالوه بر اين  . وجود متشخص بالذات است   

. پذير است   اين مالك تبيين   ي  تداوم شخص نيز بر پايه     شود و بنابراين استمرار و      معدوم نمي 
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 غير از زيرا اساساً. تواند به خوبي بيانگر ثبات هويت شخصي باشد كه اين مالك مي ضمن اين

 در حقيقـت تغييـر      ، چيزي تحقق ندارد و هرگونه تغيير و تحول در اشخاص و يا اشيا             ،وجود
 حقيقتي گسترده است كـه  ،وجود.  وجوددر نمودها و عوارض و حاالت وجود است و نه خود 

 تواند پذيراي حاالت و عوارض و حدود مختلف و بعـضاً            به دليل همين سعه و گستردگي مي      
دالت و  ا در اين تبـ    ،شود  ين مي ي وجود تب  ي جا كه هويت شخصي بر پايه      متضاد باشد و از آن    

.  هويـت آن   نـه ذات و    شـود و    خوش تغيير و تحـول مـي        تنها عوارض شخص دست    ،راتيتغي
 معيـار تـشخص وجـودي نـسبت بـه سـاير معيارهـا        ي  حكم به اينهمـاني بـر پايـه       ،بنابراين
. پـذيرتر اسـت    اينهماني بر اساس اين معيار تبييني لهأ چرا كه اركان مس  ،پذيرتر است  تبيين

هايي كه در مورد حفـظ        توان به پرسش     مي ، مالك تشخص وجودي   ي  بر پايه  ،به تعبير ديگر  
 . پاسخ گفت،و نيز استمرار و جاودانگي شخص مطرح شده استهويت شخصي 

  

  ها يادداشت
1. bodily criterion, physical criterion      2. real memory                  
3- apparent memory 
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