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مسئلة ثبات شخصیت از آنجایی که به مقوالت و مباحث هستیشناختی و معرفتشناختی
گره میخورد از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ در این میان ،مالکهایی که برای ثابت
شخصیت ارائه شده است گرچه به لحاظ معرفتشناختی میتوانند به کار ایند ،اما از جهت
هستیشناختی محل اختالفات جدی بوده و مستلزم بررسی نقادانه است .در باب جنبة
وجودی بحث از هویت شخصیه ،گروهی هرگونه منکر هویت و جوهر ثابت را برای انسان
شده و بهاینترتیب خود را از ارائه مالک ثبات شخصیت نیز رهانیدهاند؛ درحالی که مدافعان
ثبات شخصیت نیز سه مالک بدن ،حافظه و نفس مجرده را به عنوان مبنای حفظ هویت
شخصیه مطرح ساختهاند؛ از آن میان ،مالصدرا منکر مالکیت بدن و حافظه در این خصوص
است و نفس مجرده را مالک ثبات و این همانی شخصی معرفی میکند .این در حالی است
که قول به حرکت جوهری نفس توسط صدرا ،زمینة طرح این شبهه میشود که اگر نفس در
حرکت دائمیجوهری است ،پس ثبات شخصیت که هر انسانی آن را احساس میکند و خود
صدرا هم آن را قبول دارد ،چگونه قابل تبیین خواهد بود؟ وایا بین پذیرش توأمان این دو
ادعا ،تهافت وجود ندارد؟ به نظر میرسد که با تدقیق و تأمل دراندیشة صدرایی و بیان
تقسیمات مختلف حرکت جوهری میتوان تهافت مذکور را ظاهری و قابل رفع دانست.
هویت شخصیه ،حرکت جوهری نفس ،مالک ثبات شخصیت ،مالک بدن،
مالک حافظه ،مالک نفس مجرد .



استاد مدعو گروه فلسفه دانشگاه تهران

 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

ahsan.majid62@gmail.com
nourimilad79@yahoo.com

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال هفدهم ،شمارة پنجاه و یکم  ،تابستان 69
__________________________________________________________________________________________

مقدمه

ی کی از مباحث مهم که در حوزه هاى مختلفى از مجموعه معرفتى بشر قابل طرح و بررسى است
مسئلة هویت شخصیه یا اینهمانی شخصی() Personal identityاست .این مسئله ،که هر انسانی آن
را در درون خود مییابد و حداقل در سه شاخة فلسفه یعنى مابعدالطبیعه ،فلسفة ذهن و فلسفة
اخالق و نیز در علوم تجربىِ انسانى همچون روانشناسی قابل طرح است ،ارتباطی محکم و وثیق
با مسائلی همچون معاد و جاودانگی نفس ،مسئولیت اخالقی و حقوقی و  ...نیز دارد؛ بهعنوان
مثال ،مفهوم معاد که امری مفروض در پارهای از ادیان و مسلم در برخی نظامهای فکری است ،بر
این مقدمه مبتنی است که در آخرت همان شخصی برانگیخته خواهد شد که در دنیا میزیسته
است؛ و این خود بهنحوی روشن ،بر اثبات اینهمانی شخصی مبتنی است .از سوی دیگر ،علم
اخالق و علم حقوق که بر مفهوم مسئولیت اخالقی و حقوقی نسبت به افعالِ انجامشده مبتنی
هستند به اثبات اینهمانی شخص حاضر با گذشتهاش تکیه دارند تا مفهوم مسئولیت را معنادار
سازند .بر این اساس ،بحث از هویت شخصیه در پی پاسخ به این مسئله است که با چه معیاری
میتوان شخص واحدی چون «الف» را در دو زمان متفاوت «ب» و «ج» با خودش یکی دانست و
مالک اینهمانی آن دو چیست؟ پیش از بررسی پاسخهای ارائهشده ،یادآوری این نکته مهم
است که حیثهای

وجودی()Ontological

و

معرفتی()epistemological

بحث ،ممکن است

پاسخهای متفاوتی داشته باشند و تفکیک این دو از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بهاینترتیب،
جنبه وجودی بحث ،ناظر به این است که در مقام ثبوت و نفساالمر ،چه چیزی باعث میشود
که شخص امروز همان شخص دیروز باشد و اینکه یگانگی انسان به چه چیزى است و چرا فقط
«من» هستم که «من»ام و هیچ موجودى در جهان نه «من» بوده و نه «من» خواهد بود؟ اما جنبة
معرفتی مسئله متوجه این پرسش است که در مقام اثبات و فارغ از مالک نفساالمری اینهمانی
شخصی ،ما چگونه میتوانیم به اینهمانی شخصی پی ببریم و دریابیم که شخص امروز همان
شخص دیروز است؛ بهاینترتیب ،بین اینهمانی وجودی و تشخیص اینهمانی ،تفاوت وجود
دارد و ممکن است بر یکدیگر تطبیق نکنند(کوپر ،2931،ص.)014-094
کسانی که در باب هویت شخصیه و ثبات آناندیشیدهاند به دو دستة منکران و مثبتان تقسیم
میشوند و دیدگاههای موافق هویت شخصیة خود به سه مالک برای ثبات شخصیت توجه
کردهاند که عبارت از استمرار فیزیکی ،استمرار روانشناختی و وجود نفس مجرد است؛ مالک
سوم از مالکهای اخیر از دو تقریر نزد فیلسوفان مسلمان برخوردار است .2 :دراندیشة غیر
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صدرایی ک ه به حرکت جوهری نفس قائل نیستند و حدوث و بقای نفس را روحانی میدانند،
نفس جوهری ثابت و مجرد است که صرفاً به لحاظ اعراضش تغییر میکند و استکمال مییابد؛
 .1دراندیشة صدرایی که حرکت جوهری نفس و حدوث جسمانی آن به اثبات رسیده است،
جوهر نفس هر لحظه تغییر میکند و تغییر اعراض نفس ،نشانی از این تغییر جوهری است.
اینجاست که مسئلة اصلی رخ میدهد که اگر حرکت دائمیجوهری نفس را بپذیریم ،چگونه
باید ثبات شخصیت انسانی را تبیین کنیم که هر انسانی آن را در درون خود احساس میکند که
درعینحال یکی از ادلة وجود نفس نیز است؟ایا اعتقاد به حرکت جوهری نفس ،ما را وادار به
انکار هر نوع اینهمانی شخصی نخواهد ساخت؟ در ادامه به بررسی ادلة منکران ثبات شخصیت
و اقوال مثبتان آن خواهیم پرداخت تا زمینه برای تبیین ثبات شخصیت در چارچوب نظریة
حرکت جوهری نفس فراهماید.
دیدگاه منکران هویت شخصیه
تغییر و دگرگونی ،از ابتدای تاریخ فلسفه مورد توجه بوده است و منکر ثبات شخصیت اگر بر
موضع خویش مصر باشد ،چارهای جز توجه به مفهوم تغییر عام ندارد .توجه به تغییر با توجه به
کثرت همراه است و تبیین اموری که به ظاهر ثابت و اینهمان به نظر میرسند توسط اموری که
متغییر و این نهآن هستند میتواند زمینة انکار ثبات و اینهمانی در جهان ،طبیعت و در مرحلهای
باالتر همچون نفس باشد .با نگاهی به تاریخ فلسفه ،به نظر رسیده است که برایند نظام فلسفی
هراکلیتوس ،فیلسوف معروف یونان باستان حول محور تغییر عامِ هستی ،عدم ثبات شخصیت
باشد که این مسئله درخور بررسی است؛ حالآنکه دیوید هیوم بر اساس توجهات معرفتشناختی
خود حول بنمایههای روانشناختی درکِ ثبات بر اساس عادات روانشناختی ،به انکار هرگونه
ثبات شخصیت میپردازد .در ادامه به بررسی نظریات این دو فیلسوف میپردازیم.
یکى از اصول فلسفى هراکلیتوس ،حرکت و سیالن عمومى همة هستى است یعنی وی
برخالف پارمنیدس که هرگونه تغییر و شدن را توهم میدانست معتقد بود که سراسر هستی در
حال حرکت و سیالن است و هیچ امر ثابتى در جهان وجود ندارد ،به نحوی که نمیتوان هیچ
چیزی را در پهنة هستی ثابت ارزیابی کرد .چنانکه این جمله معروف او نیز حکایت از همین
مضمون دارد که« :ایشان در رودخانههای جدید گام مینهند هرگاه (دوباره) در یک رودخانه
گام مینهند ،چرا که مدام آبهای جدید برایشان میگذرد»

)p.53

 .(Heraclitus,بهاینترتیب،
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چیزی ثابت وجود ندارد ،چنانکه جهان چون آتشی افروخته است که مقداری از آن روشن و
مقداری خاموش میشود و تغییر و ترتیب آن همیشگی است)(ibid, p.45؛ برایناساس ،ثبات اشیا،
توهمیبیش نخواهد بود ،شبیه آن توهمیکه موجب میشود موج گذران بر سطح آب را همواره
یک موج بدانیم(استیس ،ص.)48
با اینحال فقراتی که از هراکلیتوس در باب نفس نقل شده است ،دفاعی قاطعانه از این نظریه
ارائه نمیدهند که او منکر نظریة ثبات شخصیت باشد ولی در عین حال مثبت ثبات شخصیت هم
نیستند و بحث در این مورد چندان نمیتواند مبتنی براندیشة خود وی باشد ،برای مثال در فقرهای
چنین میگوید« :نفس که دمی است درک کننده ،متفاوت از بدن است و همواره در جریان
است» ) ،(Heractitus, p.79این فقره با اینکه نفس را دمیدر جریان میداند ولی به جدایی نفس از
بدن و ثبات آن نیز توجه میدهد ،چنانکه از مضمون لفظ «همواره» میتوان استنباط کرد؛ ثبات
شخصیت با مالک نفس مجرد نزد هراکلیتوس را میتوان با این فقره نیز حمایت کرد که« :نفس
عقلی دارد که با آن ترقی مییابد»)(ibid, p.75؛ اما دقیقاً در همین فقرات نیز میتوان رد پای عدم
ثبات شخصیت را مشاهده کرد ،چرا که وی نفس را در حال ترقی میداند.
با اینحال ،فضای کلیاندیشة هراکلیتوس چنان نیست که بتوان فقرات مذبور را مصرانه به نفع
ثبات شخصیت تفسیر کرد؛ چراکه بدیهی است که قول به تغییر مطلق به نحوی که نتوان در یک
رودخانه دوبار گام نهاد ،مستلزم آن است که نتوان از ثبات شخصیت در نگاه او با قطعیت دفاع
کرد  .اما در عین حال فقرات موجود در باب نفس و عقل نیز از سیاقی برخوردارند که چندان هم
از اعتقاد به ثبات شخصیت دور نیست.
اما منکر جدی و قطعی ثبات شخصیت کسی نیست جز دیوید هیوم تجربهگرا که اساساً منکر
هویت شخصیه است  .از نظر هیوم ،ادراکات به دو نوع تقسیم میشوند:
که همان تأثرات و دادههای بیواسطه حواساند و

انطباعات( (impressions

تصورات() ideas/thoughts

که صور ذهنی

هستند که پس از قطع ارتباط حواس با خارج در ذهن نقش میبندند .در این میان وی معتقد است
که هر تصوری باید به انطباعی بازگردد تا معنادار باشد) 2.(Hume, 1.1.1.1.با این اساس ،هیوم هر
نوع وحدت و جوهریت واقعی را منکر است و با انکار وحدت و جوهر ،جوهر نفس ،خدا و
جسم را نیز منکر خواهد بود؛ به این ترتیب که اگر هر فهمی باید ریشه در تجربه داشته باشد،
آنگاه مفهوم جوهر هم باید از تداعی ناشی از تاثرات حسی و خیالی به دست آمده باشد.
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مجموعه هیجانات و تداعی ها نیز مفهوم جوهر را به دست میدهند در حالی که این ها هیچ کدام
ممکن نیست بتوانند جوهر را آشکار نمایند). (ibid, 1.1.6.1.

از نظر هیوم  ،منشأ تصور جوهر ،مجموعهای از تصورات بسیط است که توسط قوة خیال متحد
شدهاند به این معنا که تصور ثبات و یگانگی برای اشیا بر پایة بقای جوهر آنها نوعی توهم و ناشی
از این است که متخیله از انطباعات مکرر یک شیء ،تصور ثبات میکند) .(ibidروشن است که
قول به اینهمانی در موجودات از منظر هیوم ،جنبة خیالی و روانشناختی دارد و از هیچگونه
محمل وجودشناختی برخوردار نیست .این نکته در باب نفس و ثبات شخصیت نیز صادق است؛
چنانکه وی به نقل کالم فیلسوفانی میپردازد که مدعیاند ما هر لحظه خودمان را در مییابیم و
حس میکنیم که این همان وجود ما است) (ibid, 1.4.6.1.و به نقد این نگاه پرداخته و میگوید
که هرگاه به بررسی مفهوم «من» میپردازم همواره به یک ادراک یا نظیر آن دست مییابم و
هرگز نمی توانم خودم را در هیچ زمانی بدون هیچ ادراک تصوری دریابم و جز یک انطباع یا
تصور چیزی به عنوان «من» مستقل از ادراکات به دست نمیآورم).(ibid, 1.4.6.3.

بنابراین ،هیوم همانگونه که اینهمانی در جواهر مادی را به احساسی روانشناختی فرو کاسته
و در واقع آن را انکار کرد ،این همانی شخصی به لحاظ جوهر نفسانی را نیز انکار کرده است،
زیرا معتقد شده است ما آنگاه که در خود مینگریم هیچ گاه خود و جوهر نفسانی را درک
نمیکنیم بلکه همیشه کثرتی از ادراکات متمایز یعنی اعراض نفسانی خود همچون غم ،شادی و...
را مییابیم« .آنچه ما آن را ذهن مینامیم چیزی جز مجموعهای از ادراکات مختلف نیست که با
روابطی خاص کنار هم جمع آمدهاند و به غلط فرض شدهاند که از بساطت و اینهمانی شخصی
حکایت

میکنند»)1.4.2.39

 .(ibid.درک درست از ذهن انسان این است که آن را همچون

ساختاری از ادراکات مختلف و وجودات عدیده برشماریم که با تأثیر و تأثر به یکدیگر ارتباط
یافتهاند) .(ibid, 1.4.6.19به این ترتیب ،استمرار و ترتیب تأثرات و تصورات به نحوی است که
مبنای روان شناختی انتزاع مقهوم ثبات و وحدت جوهری و درک مفهومی از ثبات شخصیت
می گردد در حالی که هشیاری و وحدت و ثبات شخیت چیزی جز بازتاب یک ایده و ادراک
نیست و هرگز حکایت از ثبات شخصیت نخواهد داشت).(ibid, 1.4.6.18.

دیدگاه هیوم ،بهرغم اشکاالت متعددی که میتوان بر آن وارد کرد ،این حسن را دارد که
منسجم است و بر مبنای معرفتشناسی خود وی که تجربهگرایی محض است استوار است .اما با
این حال ،از دو نظر میتوان نقد جدی بر او وارد دانست ،یکی آنکه وی از مفهوم «مجموعه
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تصورات» استفاده میکند و توجه به این نکته ندارد که نفس «مجموعیت» ،اقتضای وحدتی
متقدم را دارد که قوامبخش وحدت مفهوم مجموعه باشد ،نه آنکه خود مجموعیت موجب درک
انتزاعی مفهوم وحدت شود؛ و به عبارت دیگر ،وی میان مقام ثبوت و اثبات خلط میکند .از
سوی دیگر این سخن که انطباع تنها دریچة آغازین معرفت است درست است ،اما نتیجهگیری
تجربهگرایانه از چنین سخنی مبنی بر انحصار تمام معارف به این تصورات ادعایی متزلزل است،
چه اینکه ذهن میتواند با همین سرمایههای محسوس انطباعی ،به معقوالتی دست یابد که مبنای
ثبوتی قوامبخش امور محسوس هستند؛ که اساساً اگر این نکته مورد قبول واقع نشود ،اصل همان
ادعای تجربهگرایانه نیز محل تردید خواهد بود.
این نکته در فلسفة اسالمی بهروشنی تبیین شده است که ساخت معقوالت ثانیة فلسفی توسط
ذهن ،امری گزاف نیست بلکه این معقوالت ،احکام همان وجود خارجی در مرحلة ذهن هستند و
به عبارت دیگر اگرچه ما حس جوهریاب نداریم اما این دلیل نمیشود که مفاهیمیمثل علت و
معلول ،جوهرو ...را انکار کنیم زیرا عقل انسانی قادر است به عمق اشیا نفوذ کند و این مفاهیم را
بیابد  ....در نتیجه اگرچه ما حس جوهرشناس نداریم ،با عقل خود مى فهمیم آنچه متعلق
ادراکات حسى ،ق رار مى گیرد اگر عرض باشد ناچار نیازمند به موضوع جوهرى است و اگر
نیازى به موضوع نداشته باشد خود آن ،جوهر خواهد بود(مصباح یزدی ،ج ،1ص )211و به تعبیر
طباطبایی  « :من انکر وجود الجوهر فقد قال بجوهریه االعراض من حیث الیشعر» (طباطبایی،
 ،2948ج ،1ص.)904
چنانکه از اشکاالت وارده برمیآید ،نقطه ثقل انتقادات به نظریة هیوم در باب انکار ثبات
شخصیت و هویت شخصیه نه به خود این انکار که برایند مستقیم معرفتشناسی اوست ،بلکه به
مبانی معرفتشناسی اوست که مدعی است اگر چیزی در حس داده نشده باشد گزاف و
بیمعناست ،حال آنکه میتوان از مفهومی سخن گفت که به طریق معرفتی از حس داده نشده
است ولی میتواند مبنای ادراک حسی و انطباعی باشد .به اینترتیب ،اگرچه من همواره در پس
ادراکات گم است و نمیتواند در مقام اثبات« ،من» را بدون ادراک به دست آورد ،اما در مقام
ثبوت ادراکات در وحدتی از «من» نمایان میشوند که بهاینترتیب ،نه تنها تصورات و ادراکات
ذهنی که میآیند و می گذرند تصورات مطلق نیستند بلکه تصورات وابسته به من (یک من
خاص) و در واقع ،تجلیات آن من هستند(مطهری ،ج ،0ص )411-418و به تعبیر تریگ ،باید
پرسید که دقیقاً چه کسی است که هرگز خود را بدون ادراک نمییابد(تریگ ،ص.)243
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دیدگاههای قائل به هویت شخصیه

پس ازطرح و نقد دیدگاههایی که منکر هویت شخصیه بودند نوبت به بررسی دیدگاههایی
میرسد که اینهمانی شخصی را قبول دارند  .قائالن به اینهمانی شخصی بر مبنای مالک و
معیاری که ارائه کردهاند در سه دسته کلی قابل تقسیماند:
الف .معیار بدن

مشکالت ناشی از جدایی نفس و بدن ،برخی را بر آن داشته است تا به این اعتقاد روی آورند که
آنچه «انسان» است همان بدن اوست و نفس نیز چیزی جز پدیداری فرعی نیست.ایشان که ناتوان
از انکار شهود هویت شخصیه بودهاند ،به دلیل ناتوانی از توضیح دوگانگی نفس و بدن به
فروکاهش نفس به بدن روی آوردند .به این ترتیب ،هویت شخصیه نیز بایستی توسط مادة بدنی
یا یک بخش خاصی از بدن مانند مغز توضیح داده شود .البته باید توجه داشت که اساس این
تبیینها بر این نکته مبتنی است که از دیدگاه طرفداران چنین نظریاتی اوالً دالیل کافی برای
وجود نفس که هویت شخصیه را توضیح دهد وجود ندارد و دیگر اینکه انسان همان کاری را
میکند که مغز او به او دستور میدهد و چه بسا همین مغز مالک و معیار هویت شخصیه باشد.
برای مثال گفته شده است که «گرچه به یقین حرف دقیقی نیست که دوست داشتن کسی در
حقیقت دوست داشتن بدن او است ،اما این امر هرگز نشان از وجود [هویت] شخصی مستقل از
بدن ندارد به این معنا که اشخاص اموری جدا از بدنهایشان باشند» ) . (Williams, p.74به این
ترتیب« ،تنها موردی که ما میتوانیم هویت شخصیه و فردیت کسی را مورد بازشناسی قرار دهیم
این است که بدن او را مورد توجه قرار دهیم»).(ibid, p.10

بر این مبنا ،معیار بدن برای هویت شخصیه به این معناست که بدنها خودشان حامل ویژگی-
های تشخص و هویت شخصیه باشند .این دیدگاه ،مالک و میزان وحدت و اینهمانی اشیا و از
جمله انسان را به جسم و امور جسمیمیداند؛ پیروان این نظریه به دو دسته تقسیم میشوند.
الف) استمرار کل بدن :

طبق این رویکرد ،این «کلیت بدن» است که هویت شخصیه را توضیح

میدهد و برای استمرار و حفظ اینهمانی شخصی ،استمرار کل بدن شرط است(پترسون،
ص ،)918بر اساس این نگرش ،هویت شخصیه بر این اساس توضیح داده میشود که نه فقط
پاره ای از بدن به نام مغز حفظ شود ،بلکه بدن در کلیت خودش ،بهرغم تغییرات در جزئیات آن
حفظ شود .این نگاه در توجه به این نکته مطرح میشود که برای اثبات نفس مجرد از تغییرات در
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اجزای بدن استفاده شود .دیدگاه مذکور برای اینکه در عین فیزیکی بودن ،بتواند تغییرات اجزای
بدن را نیز توضیح دهد به استمرار کلیت بدن معتقد میشود).(Baily, p. 82

البته این راهکار به نظر خرسندکننده نیست ،چرا که تمایز میان «تشابه» و «اینهمانی» که خود
این نظریهپردازان اظهار کردهاند حاکی از آن است که خلطی میان تشابه و اینهمانی رخ داده
است .بهاین ترتیب که تغییرات دائمی بدن انسان بهرغم حفظ کلیت بدن نمیتواند دلیل فیزیکی
بر استمرار هویت شخصیه باشد؛ هرچند چنین متفکرانی آن را به آن معنا گرفتهاند که ظاهراً
مصادره به مطلوب است .بههمیندلیل گفته شده است که دعوی استمرار و تداوم بدن انسان،
موضوعی ظاهری و نه جوهری است(پورحسن ،ص.)29
چیزی که میتواند مالک اینهمانی شخصی شمرده شود باید بتواند عینیت و وحدت را حفظ
کند و نه مماثلت و شباهت را ،درحالی که نظریة ثبات کلیت بدن تنها حکایت از مماثلت میان
بدن در زمانهای گوناگون دارد .این نکته به طور خاص با توجه به نظریة حرکت جوهری
مالصدرا نیز میتواند مورد تأکید باشد ،زیرا براساس این نظریه ،نه تنها اعراض شیء ،بلکه جوهر
آن هم دمبهدم در تغییر و حرکت است(مالصدرا ،2342،ج ،3ص )182که این مقاله عهدهدار
بررسی و پاسخ به همین مسئله است.
ب) استمرار برخی از اجزای بدن :این دیدگاه حاکی از استمرار شخصیت بر اساس بقای برخی از
اجزای اصلی بدن است .در این خصوص میتوان به نظریة برخی از متکلمان مسلمان اشاره کرد.
بر اساس نظریة مذکور ،بدن انسان از دو بخش تشکیل شده است یکی بخشهایی که تجزیهپذیر
و قابل تبدیل و تبدل بوده و ممکن است به بدنهای دیگری انتقال یابند و بخش دیگر ،بخش
اصلی بدن هر انسانی که قابل تجزیه و تبدیل به بدن دیگران را ندارد .البته در اینکه حقیقت و
مصداق این اجزای اصلی در بدن چیست میان متکلمان اختالفات بسیاری است ،اما نکتة مهم این
است که از نظرایشان ،انسانیت انسان ،به اجزای اصلی که مختص به هر انسانی بوده و در تبدیل و
تبدالت گوناگون ،جزء بدن هیچ کس دیگری نمیشوند مربوط است و با حفظ این اجزای
اصلی و استمرار آنها در دنیا و آخرت ،هویت شخصی و اینهمانی شخصی محفوظ میماند
(حلی ،ص .)184-112در میاناندیشمندان امروزی

اینواگن()Inwagen

متکلمان را دارد(رک .جف گرین ،ص934-931؛دیباجی ،ص.)19

اعتقادی شبیه اعتقاد
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اما نظریة متکلمان نیز از حل مسئلة اینهمانی ناتوان است ،اوالً به این دلیل که این اجزا مادی
هستند نه غیر مادی ،چرا که در این نظریه صحبت از ورود و خروج این اجزای اصلی به بدن سایر
گیاهان و حیوانات و انسانهاست و بر این اساس ،قول به عدم تغییر و تحول و ثبات این اجزا با
قول به مادی بودن آنها ناسازگار است(رک .حسینی ،ص )94و ثانیاً در جای خود ثابت شده
است که مبنای این دیدگاه که حقیقت انسان را به این اجزای مادی میداند باطل است
(مالصدرا،2342،ج ،3ص .)144این اشکاالت و اشکاالت دیگر چنین نظریهای را غیر قابل قبول
مینماید.
دیدگاه مشابه این نگرش ،همان است که مغز را مالک اینهمانی تلقی میکند که عمدتاً در
قرن بیستم مطرح شده و طرح آن از جهت اشکاالتی بوده است که از تعریف هویت شخصیه بر
اساس کلیت بدن ناشی میشده است .بر اساس این نگاه ،این مغز است که مالک حفظ هویت
شخصیه است ،چرا که نقش بسیار مهمی در حفظ و استمرار ویژگیهای روانی دارد .از نظر
قائالن این دیدگاه مالک هویت شخصی ،مغز است و شخص در زمان دوم همان شخص زمان
اول است اگر و تنها اگر دارای همان مغز باشد .مطابق نگاه مذکور ،برای تبیین هویت شخصیه
نیازی به بحث از وجود امری غیر مادی نیست ،بلکه میتوان هویت شخصیه را بر اساس
کارکردهای سطوح پایین مغز مورد توجه قرار داد که با سطوح باالتر رفتاریِ شخصی که آن مغز
را داراست در ارتباط است

)p.17

 ،(Baily,منظور از سطوح پایین همان کارکردهای زیستی

بنیادین مغزی است و مقصود از سطوح باالتر کنشهای رفتاری و فکری است که برآمده از
کارکردهای زیستی مغز است؛ براین اساس ،مغز دارای کارکردهایی است که اندیشه و تفکر را
سبب میشود و همین مغز است که مالک ثبات شخصیت است .جان سرل در تببین این رویه
است که مدعی میشود« :زمانی که تو میاندیشی ،تنها فعالیت مغزی است که در جریان
است»).(Searle, p. 25
اما ب ه وضوح چنین دیدگاهی حاوی یک توجیه مبهم برای هویت شخصی است .چرا که خود
سلول ها و ملکولهای مغزی متکثر و غیر واحدند و ثانیاً اموری مکشوف به هویت شخصیهاند.
اگر هویت شخصیه را باید در کارکردهای زیرین سلولی و ملکولی مغزی جستجو کرد ،این
سلولهای مغزی نیز یکی از اعضای بدن و لذا مشمول همان اشکاالتی است که در باب کلیت
نظریة فیزیکی در باب هویت شخصیه بیان شده است و نمیتوانند ضامن عینیت و وحدت سابق و
الحق باشند .همچنین گفته شده است که بر اساس تحقیقات جدید علمی وجود هر دو نیم کره
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برای ادامة حیات ضروری نیست یعنی ممکن است افرادی بر اثر سکتة مغزی یکی از دو نیم کرة
مغزشان را از دست بدهند و نیم کرة دیگر عهده دار کارکردهای قسمت آسیب دیده گردد که
در این صورت هویت شخصی حفظ شده است بدون آنکه کل مغز حفظ شده باشد (مسلین،
ص981؛ شیخ رضایی ،ص.)204-202
گروهی دیگر برای حل مسئلة اینهمانی شخصی به مالکهایی همچون اثر انگشت ،ژنتیک و...
که ظاهراً از ثبات برخوردارند اشاره کردهاند(پورحسن ،ص .)22اشکال چنین مالکهایی ،عدم
توجه به تفکیکی است که پیش از این ،دربارة تفاوت حیث معرفتی و حیث وجودی مسئله بیان
کردیم؛ چنین راهحلهایی اگرچه ممکن است به لحاظ اثباتی و معرفتی به کار آیند ،اما به لحاظ
ثبوتی و وجودی دارای خلل هستند .اوالً به این لحاظ که آنچه در اینهمانی شخصی مهم است
عینیت سابق و الحق است درحالیکه در مسئلة اثر انگشت ،آنچه در طول زمان ،ثابت است اثر
انگشت است نه خود انگشت ،بهاینمعنا که انگشت شخص نیز به حکم اینکه یکی از اجزای بدن
است همواره در حال تغییر و تحول و در نتیجه مشمول همان اشکالی است که در مورد مالک
بودن بدن گفتیم .دربارة مالک ژنتیک نیز ،نقشة ژنتیکی که نحوة چینش ژنها را تبیین میکند و
در بردارندة خصوصیات هر شخص است گرچه برای هر شخصی منحصر به فرد است و ثبات
دارد اما نکته اینجاست که نقشة ژنتیکی صرفاً یک طرح است نه جزئی از بدن لذا نمیتوان آنرا
به عنوان نسخة اصالحشده و مصون از اشکالِ مالک بدنی پیشنهاد داد .از سوی دیگر ،حتی اگر
تغییرات بدنی و فرایند جایگزینی سلولهای جدید به جای سلولهای قدیمی بر اساس نقشه
واحدی به نام نقشة ژنتیکی صورت گیرد نمیتوان این همانی و عینیت بدن سابق و الحق را با آن
توجیه کرد بلکه صرفاً میتوان گفت که بدنهای متعدد در نقشه ژنتیکی واحد با یکدیگر
یکسانند درست مثل خانههای مختلفی که در عین تفاوت در مصالح و ...نقشه یکسانی دارند
(حسینی ،ص14و.)92
ب .معیار حافظه

مالک دیگری که برای حل مسئلة اینهمانی شخصی ارائه شد مالک حافظه بود که برای نخستین
بار توسط جان الک مطرح شد .طبق دیدگاه جان الک ما با ایدههایی برآمده از تجربه است که
به دانش دست مییابیم و تمام دانش ما در نهایت به تجربه باز میگردد) .(Locke, p.104وی انسان
را به عنوان فاعل عاقلاندیشنده و موجودی که دارای خودآگاهی است تعریف میکند و معیار
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هویت انسانی را نیز به همین خودآگاهی و بازگشت انسان به خاطرات و آگاهیهای گذشته
میداند .مطابق نگاه او آگاهی بشر ،برآمده از آن چیزی است که از تأثرات حسی ناشی میشود و
مفهوم ذهن که ناشی از خود بازتابی است ،درونی نبوده ،بلکه محصول ایدههایی است که اشیای
بیرونی از آغاز تولد به ذهن میدهند) .(ibid, p.106براساس این نظریه وحدت شخص با استمرار
روانشناختی متعین میشود نه با استمرار فیزیکی ،لذا الک مالک بدن را برای حفظ هویت
شخصی منکر است چرا که معتقد است اگر بدن را مالک حفظ هویت شخصیه قرار دهیم هیچ
شخصی در دو آن ،هویت واحدی نخواهد داشت ).(Locke, p. 111

هویت شخصیه ناشی از آگاهی به دادههای عینی است که تنها با حافظه ممکن است ،چرا که
حافظه خودآگاهی به ایدههایی است که با کسب و تکرار در ذهن حضور مییابند؛ برایناساس،
از آنجا که حافظه زمینة ادراک آن چیزی است که در ذهن حضور دارد ،هویت شخصی نیز به
همین مالک مربوط خواهد بود ) . (ibid, p.150-151خالصه آنکه ما از طریق دانستن به خودمان
آگاهیم و این آگاهی ،هشیاری از اعمال ادراک و احساس است و یک شخص ،هستهای از
هشیاری است که همان حافظه

دادههاست) .(ibid,p. 335-336

چنانکه مقصود از هشیاری،

هشیاری به چیزی است که در حافظه است ) .(ibid, p. 153به همین دلیل است که جان الک
معتقد است که تعریف ما از مفهوم اینهمانی شخصی برآمده از تعریف خود «شخص» خواهد
بود ،بهنحو که «شخص» موجودی آگاه و اندیشنده است که عقل و حافظه دارد و میتواند
خودش را به عنوان خودش در نظر بگیرد ،موجود اندیشمندی که در زمان ها و مکانهای
مختلف ثابت میماند ).(ibid, p. 335

بهرغم اینکه معیار حافظه بسی بهتر از مالک بدن میتواند اینهمانی را توضیح دهد ،اما باید
دقت داشت که جان الک دچار نوعی تشویش در تبیین آگاهی است ،از سویی وی آگاهی را
مالک اینهمانی میداند و از سوی دیگر چون آگاهی را بدون دادههای حسی تهی مییابد
میکوشد مالک حافظه را به تبییناش از هویت شخصی اضافه نماید که ظاهراًاین مالک حافظه
نیز چندان رضایتبخش نیست ،چرا که میشود اشکاالت چندی به این مالک وارد آورد؛
بهعنوان مثال موارد زیر را بهعنوان اشکال مطرح کردهاند:
 .2آگاهیها و خاطرات انسان ممکن است فراموش شوند و از بین بروند و طبق مالک حافظه،
این اتفاق باید به معنای از دست رفتن هویت شخصیه باشد ،درحالیکه واقعیت برخالف این
است و فراموشی انجام کاری خاص هرگز به این معنا نیست که من همان شخصی نیستم که آن را
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انجام دادهام (پترسون ،ص .)918توماس راید ،سرلشگر معروفی را مثال میزند که در بچگی چند
سیب دزدیده است و سپس در بزرگسالی با دریافت نشان لیاقت ،گروهبان شجاعی میشود؛ اگر
مالک اینهمانی شخصی حافظه باشد میتوان چنین نتیجه گرفت که :الف) آن گروهبان ،دزدیدن
سیبها را به یاد میآورد پس او همان بچهای است که دزدی کرده بود؛ ب) آن سرلشگر،
دریافت نشان لیاقت را به یاد میآورد ،پس او همان گروهبان است؛ ج) سرلشگر ،دزدیدن
سیبها را به یاد نمیآورد ،پس او همان بچه نیست .در حالیکه بالوجدان و براساس اینکه
سرلشگر همان گروهبان و گروهبان همان بچه است ،قطعاً سرلشگر همان بچه است و این تناقضی
صریح است؛ لذا مالک حافظه نمیتواند نه شرط الزم و نه شرط کافی برای هویت شخصیه
باشد(به نقل از :مسلین ،ص.)948-941
 .1ادعاهای مبتنی بر حافظه خطاپذیرند زیرا ممکن است انسان در به یاد آوردن برخی امور
اشتباه کند و مدعی انجام کارهایی شود که اصالً انجام نداده است ،لذا قاعدتاً باید بین ادعاهای
کاذب مبتنی بر حافظه (که اصطالحاً آن را خاطرات مبتنی بر حافظة ظاهری مینامیم) و بین
ادعاهای صادق مبتنی بر آن ( که اصطالحاً آن را خاطرات مبتنی بر حافظه واقعی مینامیم) تمایز
قائل شویم ،به این معنا که صرفاً خاطرات نوع دوم ،مالک هویت شخصیه هستند .اما در اینجا
دقیقاً این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان این دو دسته خاطرات را از هم تشخیص داد و
چه چیزی باعث میشود که ادعای مبتنی بر حافظة من ،ادعای صادقی باشد؟(پترسون ،ص)918
به نظر میرسد در اینجا بهترین راه ،توسل به هویت شخصیه است؛ یعنی خاطرات و ادعایی از
حافظة صادق هستند که برای خود من و نه دیگری رخ داده باشند که این امر ،مستلزم دور خواهد
بود زیرا برای تعریف هویت شخصی باید به حافظه و خاطرات واقعی و صادق رجوع کرد و برای
تفکیک حافظه و خاطرات صادق از کاذب باید هویت شخصی را پیش فرض گرفت(شیخ
رضایی،ص )208و به تعبیر باتلر:
واقعاً بدیهی است که پیش فرض آگاهی داشتن از اینهمانی شخصی وجود اینهمانی شخصی
است و بنابراین ،این آگاهی نمیتواند تشکیل دهندة اینهمانی شخصی باشد همانطور که در
موارد دیگر ،معرفت نمیتواند تشکیل دهندة صدق که پیش فرض معرفت است باشد(به نقل
از:مسلین،ص.)943

الزمة چنین اشکاالتی آن است که باید به معیاری پیشین متوسل شد که هویت شخصیه را
بدون توسل به بدن یا حافظه توضیح دهد .در اینجا این نکتة تاریخی میتواند مهم تلقی شود که
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آنچه معیارهای بدنی و حافظه را برای توضیح هویت شخصیه پیش میکشد ،اشکاالت وارد بر
تمایز و جدایی نفس از بدن و مالک قرار گرفتن نفس برای هویت شخصیه است ،در حالی که
خود این مالکها با اشکاالتی که ببان شد مواجهاند؛ لذا به نظر میرسد برای تبیین دقیقتر از
هویت شخصیه را هی جز مالک نفس مجرد وجود ندارد ،اما بایستی همین مالک را بررسی کرد
و اشکاالت وارد بر آن را پاسخ داد.
ج) معیار نفس

پیش از هرچیز باید به این نکته مقدماتی توجه کرد که بحث از اینهمانی و وحدت شخصیه
صـرفاً در مـورد انسـانها مطـرح نمـیشود و دایـره ایـن بحـث ،مـوجـودات غیـرانسـانی را نیـز
دربرمیگیرد ،مثالً میتوان پرسید که مالک یکی بودن درخت کنونی با درخت دیروزی
چیست؟ این امر مستلزم بحث بر سر این است که مالک وحدت شیء و شخص با خودش
چیست؟ در این میان میتوان به دو رویکرد در این مورد اشاره کرد :الف) دیدگاه سنتی صورت
و ماده و ب) دیدگاه صدرایی مبتنی بر حرکت جوهری ،که در ذیل به توضیح و تبیین هر یک
میپردازیم.
الف) دیدگاه سنتی صورت و ماده

فالسفهای چون ارسطو و ابنسینا ،در پاسخ به سؤال از مالک هویت شخصیه ،تمایزی میان جسم،
صورت و ماده برقرار مینمایند تا بتوانند از این طریق اینهمانی شیء را توضیح دهند.
بهاین ترتیب ،جسم جوهری واحد و متصل است که قابل ابعاد ثالثه و مرکب از ماده (جزء بالقوة
جسم) و صورت (جزء بالفعل جسم) است ،به این معنا که جسم عالوه بر هویت اتصالی ،قوهای
دارد که این هویت اتصالی و نیز انفصال را میپذیرد و به تعبیر ابنسینا ،ماده جوهری است مبهم و
بدون فعلیت که در همة اجسام موجود است (ابن سینا ،ج  ،1ص .)91-83لذا جسم ،مرکب از
هیوال و صورت جسمیه است آنهم به ترکیب انضمامیبه این معنا که گرچه ماده و صورت به
تنهایی قابل تحقق خارجی نیستند و فقط در ضمن جسم و در حال ترکیب با دیگری یافت شدنی
است با این حال ،دوئیتشان ،حقیقی و خارجی و نه ذهنی و اعتباری است و در حین ترکیب
واقعیاتی مغایر و متکثرند(عبودیت ،2948 ،ج ،2ص )991از سوی دیگر ،وجود صورت است که
توضیح میدهد که چرا اجسام از همدیگر متفاوتند و هرکدام واقعیتی مغایر با دیگری دارد؛
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بهعبارت دیگر ،تفاوتها و آثار گوناگونی که در اجسام متعدد دیده میشود از آنجا که ماده
صرفاً قوه و پذیراست و همة اجسام در صورت جسمیه داشتن نیز تفاوتی ندارند باید از ناحیة
جوهر دیگری باشد که صورت نوعیه نام دارد(همان ،ص244-240؛بهمنیار ،ص.)991 -998
صورت نوعیه در موجودات غیرجاندار ،طبیعت و در موجودات جاندار ،نفس نامیده میشود و
چون فعلیت و آثار هر شیئی از صورت آن است ،پس شیئیت یک شیء و مالک وحدت و
اینهمانی آن در زمان ها و تغییرات گوناگون با صورت و نفس است و هرگونه تغییر جوهری که
از آن با عنوان کون و فساد یاد میشود به معنای تغییر هویت شیء خواهد بودیعنی همان عدم
بقای موضوع ثابت که منجر به انکار حرکت جوهری از ناحیه ابنسینا شد(ابن سینا،2040،
ص .)34با اینحال ،از آنجا که تمرکز این مقاله بر بحث اینهمانی شخصی انسان است و نه
موجودات دیگر؛ دراین مقاله صرفاً به بررسی مالک نفس در حفظ هویت شخصی انسانی
میپردازیم.
معیار نفس ،دیرینهترین و بلکه مهمترین معیاری است که در باب اینهمانی شخصی ارائه شده
است .این دیدگاه از سوی افالطون ،دکارت و عمده فالسفة مسلمان همچون ابنسینا و
سهروردی پذیرفته شده است و بر اساس آن ،هویت شخصیة انسان امری است مقدم بر روان و تن
و لذا قابل فروکاهش به مغز ،بدن یا حاالت روانشناختی نیست .طبق این دیدگاه ،نفس در جوهر
ذات خودش ،موجودی مجرد و ثابت تلقی میشود که به بدن تعلق گرفته و تغییرات پیوسته و
دائمی بدن هیچ تأثیری در جوهر نفس ندارد زیرا نفس به واسطة تجردش از ثبات دائمی
برخوردار است و همین امر ثابت ،مالک و سبب حفظ اینهمانی شخصی است(حسینی
شاهرودی ،ص .)90هسکر که یکی از فیلسوفان دین معاصر است با اشاره به راحتی این دیدگاه
در قبال حل مسائل مربوط به اینهمانی شخصی بیان میکند که:
وقتی ما سؤال اینهمانی را با پافشاری بر نفوس جاویدان مطرح میکنیم نتیجهای که میگیریم
این است که هیچ مشکلی برای حل شدن باقی نمیماند(به نقل از دیباجی،ص.)83

با این حال ،برخالف نظر هسکر مالک قرار دادن نفس برای حفظ هویت شخصیه نیز دچار
مشکالتی است که مبنا شدن این نظریه را برای حل مسئلة اینهمانی شخصی مورد سوء ظن قرار
میدهد .اما باید توجه داشت که این اشکاالت از سنخ اشکاالت وارد بر مالک فیزیکی و
روانشناختی اینهمانی شخصی نیست ،چرا که آن نظریات اساساً نمیتوانستند مالک اینهمانی
شخصی باشند؛ در حالی که مالک نفس فینفسه ،قابلیت پاسخ به مسئلة اینهمانی شخصی را
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دارد ،هرچـند باید به اشـکاالتی پاسـخ دهـد که متفـکران را به سمـت مـالکهای فیـزیکی و
روانشناختی سوق داده بود.
یکی از آن اشکاالت ،قول به ترکیب انضمامینفس و بدن است که دارای چنان اشکاالتی
است که حتی فیلسوفی مثل صدرا را به انکار چنین ترکیبی و جایگزین نمودن نظریة ترکیب
اتحادی ماده و صورت وادار کرده است(مالصدرا ،2342،ج ،8ص188؛ همو ،2980 ،ص )118و
اشکال دیگر آنکه چنین قولی با مشکل تبیین چگونگی ارتباط نفس غیرمادی و بدن مادی
روبه روست که امروزه به نام مشکل ثنویت نفس و بدن معروف است .تقریر این اشکال چنین
است که همانطور که خود فالسفه گفتهاند از یک سو ،موجودات مجرد فاقد وضع و مکانند و
به همین دلیل با هیچ جسمیارتباط وضعی و مکانی ندارند و از سوی دیگر ،تأثیر در اجسام و تأثر
از آنها مشروط است به برقراری ارتباط وضعی و مکانی خاص ست؛ مثالً ممکن نیست آتش
بسوزاند مگر اینکه جسم قابل احتراق در وضع و مکانی قرار گیرد که در معرض آتش باشد؛ حال
این سؤال مطرح می شود که چگونه ممکن است بدن که به دلیل مادی بودن اثر پذیریاش
مشروط به برقراری رابطة وضعی و مکانی خاص با عامل اثر گذار است از نفسی اثر بپذیرد که به
سبب تجردش فاقد رابطه وضعی و مکانی با اجسام است؟(عبودیت،2932،ج ،9ص )141این
مسئله ،معضلی است که دکارت و فالسفة بعد از او را به تکاپوانداخت تا برایش چارهای بیابند.
خود دکارت راه حلهای گوناگونی ارائه کرد اما سرانجام به عجز خود در حل مشکل رابطة
نفس و بدن اعتراف کرد و آن را از رازهایی دانست که فکر نکردن به آن بهتر است و صرفاً باید
قبول شود (پاپکین و استرول ،ص.)289
ب) دیدگاه صدرایی مبتنی بر حرکت جوهری

مالصدرا با تأسیس یک نظام سازوار هستیشناختی به نام حکمت متعالیه و اثبات اصول فلسفیای
چون اصالت وجود ،تشکیک وجود ،تبیین شیئیت و حقیقت هر شیء به صورت و فصل اخیر آن،
حرکت جوهری ،جسمانیـة الحدوث بودن نفس ،ترکیب اتحادی ماده و صورت و ...برای
مشکالت فلسفی گذشتگان راهحلهای جدیدی عرضه کرد .همانطور که گفته شد ،براساس
مالک نفس مجرد که امری ثابت است مسئلة هویت شخصیه به راحتی حل میشود و لیکن
وجود دو اشکال مهم ،مانع از پذیرش این مالک به تقریر مذکور است .صدرا با دیدگاه و تقریر
متفاوتی که در باب نفس ارائه کرده ،هر دو اشکال مذکور را مرتفع ساخته است به این بیان که
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اوالً به ترکیب اتحادی ماده و صورت قائل شده است(مالصدرا، 2342،ج141 ،8به بعد؛ همو،
 ،2980ص118؛ عبودیت ،2944،ص )22-98که معنای آن این است که هر چند جسم ،مرکب از
ماده و صورت است ،اما ترکیب آن دو اتحادی است ،یعنی در خارج به وجود واحدی موجودند
و تنها در تحلیل عقلی است که از هم تفکیک میشوند .از نظر صدرا ،ماده در خارج با وجود
صورت موجود است زیرا شیئیت شیء به صورت است و ماده جز جهت نقص آن نیست
(مالصدرا،2342 ،ج ،3ص .)1-9بر این اساس ،انسان هویت واحدی است ،نه اینکه مرکب از دو
جوهر مستقل باشد؛ و نفس ،موجودی برآمده از ماده و دارای حدوث جسمانی است،
بهاینترتیب که در آغاز ،موجودی مادی است که جسم ،ماده آن است به گونهای که با جسم
اتحاد وجودی دارد ،مانند هر صورت نوعی دیگر که با ماده اش اتحاد وجودی دارد(همانجا).
بهاینترتیب ،نفس انسان در آغاز پیدایش ،نفسی حال و منطبع در ماده است ،که براساس حرکت
جوهری اشتدادی از انزل مراتب مادی سیرش را آغاز میکند تا به باالترین مرتبة تجرد برسد
(مالصدرا،2342،ج ،9ص994،012؛ همو ،2941 ،ص .)112-11نفس موجود ثابتی در حد ذات
و جوهر خویش نیست ،بلکه جوهری دائماً در حال تحول و تبدل است که برمبنای تشکیک در
مراتب وجود ،حقیقت واحدی است دارای شئون و مراتب گوناگون از عالیترین مرتبه که مرتبة
تجرد عقلی است تا پایین ترین مرتبه که بدن است(همو ،2342،ج ،4ص )299-290معنای این
سخن آن است که بدن مادی که آغازگاه حرکت جوهری نفس است خود یکی از مراتب نفس
است نه آنکه جوهری مباین نفس باشد آنگونه که ابنسینا یا دکارت معتقد بودند.
با این رویکرد ،اشکال دوم در بارة رابطة نفس و بدن نیز مرتفع خواهد شد ،چرا که حصار میان
نفس و بدن برداشته میشود که طبق آن ،اموری کامالً جسمانی و مکاندار و دارای وضع (بدن و
قوایش) که تأثیر و تأثر آنها مشروط به برقراری ارتباط وضعی و مکانی با آنهاست ،با امری مجرد
و بدون وضعی(نفس) که ارتباط وضعی و مکانی او با چیزی ممکن نیست ،دارای ارتباط تلقی
میشود در حالی که چنین ارتباطی ممکن نیست (عبودیت ،2932 ،ج ،9ص944و .)001طبق نظر
صدرا نفس انسان و جود سیال ،پیوسته و متصلی است که از یک سو به بدن و قوایش و از سوی
دیگر به مرتبة مجرد عقلی ختم میشود که در میان این دو سو ،مراتب واسطهای یافت میشوند
که هر چه به بدن نزدیکتر باشند مادیتر بوده و تجردشان ضعیفتر است و هرچه به مراتب
مجرد ،نزدیکتر باشند مادیتشان ضعیفتر بوده و تجردشان قویتر است؛ ازاینرو نفس و بدن،
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متباین و منفصل الذات نیستند تا تبیین چگونگی رابطة آنها مورد سؤال و تردید قرار گیرد(همان،
ص.)943
با وجود این ،توجه به این امر ضرورت دارد که گرچه صدرا اشکاالت مطرح در باب
نفسشناسی گذشتگان را با نظام تشکیک وجود و حرکت جوهری مورد حل و فصل قرار
می دهد ،اما خود او با قول به حرکت جوهری نفس دچار اشکالی جدی میشود که مهمترین
زمینة این اشکال در بحث از حفظ هویت شخصیه است .بر اساس آنچه صدرا میگوید ،نفس
ناطقه باید مالک ثبات شخصیت واقع شود ولی چنانکه مشهود است ،صدرا نفس ناطقه را برآمده
از بدنی میداند که در عین حال از مراتب پایین خود نفس است و چنانکه بدن را دارای تغییر و
تجدد بدانیم ،باید نفس را نیز دارای تغییر و تجدد بدانیم ،در این صورت اشکاالت وارد بر
دیدگاه بدنی ثبات شخصیت که بیان شد ،از نو سربرخواهند آورد.
توضیح اشکال آن است که طبق حرکت جوهری ،تحول و سیالن ،نه فقط در اعراض و
اوصاف اشیا ،بلکه به درون و ذات آن راه مییابد ،چنانکه حرکت و تحول اعراض نیز نشانهای از
حرکت در جوهر و صورت شیء است و طبق این مبنا ،همه اجسام پیوسته و دمبهدم در تغییر و
تحول به سوی واقعیات جوهری کاملتر هستند:
و قد أوضحنا ذلک بالبراهین القطعیـة و الحجج السمعیـة الشرعیـة و باتفاق عظماء الفالسفـة و
أئمـة الحکمـة -من أن هذه األجسام التی فی أمکنـة هذا العالم سماؤه و أرضه و ما بینهما کلها
حادثـة داثرة متجددة الکون کائنـة فاسدة فی کل حین ال یبقى آنین» و ما حرکت جوهری
ذاتی عالم ماده را با براهین قطعی و ادلة نقلی شرعی که مورد تأیید بزرگان حکمت و فلسفه
است اثبات کردیم به این بیان که همة اجسام این عالم ماده از آسمان گرفته تا زمین و هر
آنچه ما بین آن دو است همگی حادث و فاسد و در هر آنی در تجدد و نو شدن است و حتی
یک آن در دو لحظه باقی نمیماند(مالصدرا ،2342،ج ،3ص182؛ همان ،ج ،8ص134؛
همو ،2919،ص. )10

حال این پرسش مطرح میشود که اگر حقیقت و ذات شیء ،آن به آن در حال تغییر باشد ،به
نحوی که هر لحظه جوهری معدوم و جوهری جدید حادث شود ،آنگاه هویت شخصیه چه
میشود و به چه لحاظ «الف» در زمان «ب» همان «الف» در زمان «ج» است؟ جواب منکران
حرکت جوهری به این پرسش روشن و راحت بود ،زیرا مالک اینهمانی را صورت نوعیه و
نفس شیء میگرفتند که با بقای آن ،هوهویت باقی است و با از بین رفتن آن ،اینهمانی نیز از
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بین میرود و شیء جدیدی به وجود می آید .اما اگر طبق نگاه مالصدرا شیء هر لحظه در تجدد
و سیالن است و اطوار گوناگون دارد ،چگونه باید اینهمانی آن در آنات مختلف را توضیح داد؟
پاسخی که باید به این مسئله داد این است که صدرا« ،اتصال وجودی» را مالک اینهمانی
میگیرد ،بهاین معنا که وجود در حرکت باقی است زیرا متحرک از اول حرکت تا انتهای آن
یک وجود واحد مستمر است که ذهن ما از این وجود واحد متصل و تدریجیالحصول ،ماهیات
و انواع گوناگونی را انتزاع میکند که البته کثرت آنها به وحدت شخصی این وجود سیال،
لطمهای وارد نمیسازد(مالصدرا ،2342 ،ج ،9ص41؛ معلمی،2948،ص .)903-981از دیدگاه
صدرا ،این تبدل جوهری و انقالب در ذات گرچه با نگاه به صرف ماهیت امری محال است ،زیرا
شیء واحد در عین اینکه واحد است نمیتواند در دو لحظه دو ذات داشته باشد ،اما با نظر به
وجود و بر مبنای اصالت وجود ،اتصال وجودی میان آنات گوناگون یک شیء متجدد برقرار
است که از ابتدای حرکت تا انتهای آن باقی است و همین وجود ،مالک وحدت شیء در
زمانهای مختلف میباشد ،گرچه به لحاظ حرکت و سیالن دائمیاش ،مراتب مختلف اشتدادی
را طی میکند و در ه ر مرحله ،مصداق ذات و ماهیتی غیر از ماهیت قبل است یعنی ذهن در هر
آنی ،یک فرد از مقوله را از آن انتزاع می کند اما حرکت ،فی حد نفسه یک وجود سیال ،متصل
و یکپارچه است و اجزای بالفعل ندارد تا الزم باشد چیزی آن را از گسستگی نجات دهد
(مالصدرا ،2342 ،ج ،9ص 41-48و31-38؛ زندیه ،ص .)192-191 ،234 -111خالصه اینکه
هم تحول جوهری و تغیر ذات صورت میگیرد و هم ،انحفاظ اینهمانی و هویت شخصیه محقق
میشود.
مطلب دیگر اینکه صدرا ،نفس را در آغاز ،جوهری جسمانی دانست پس به لحاظ مرتبة
مادیاش ،در حرکت و سیالن دائمیاست لذا سؤال مذکور در مورد انسان نیز مطرح میشود و
بلکه به نوعی ،مؤک د است زیرا احساس وحدت شخصیه و اینهمانی شخصی ،امری است که هر
انسانی ،آن را درک می کند و خود صدرا ،ثبات شخصیت را شاهدی بر تجرد آن گرفته است،
به این بیان که هویت و شخصیت که از آن با واژة «من» تعبیر میکنیم ،در طول عمر ثابت است و
ما در سراسر عمر خود را یک «من» واحده مییابیم ،بهاینمعنا که از ابتدای عمر تا آخر آن،
احساس می کنیم که یک شخص هستیم و با یک تشخص موجودیم یعنی حضوراً و بالوجدان در
خودمان امر ثابتی مییابیم که من موجود در زمان حاضر همان منِ لحظه قبل است ،در حالیکه
بدن همواره در حال سوخت و ساز و تغییر است؛ پس هویت انسان ،بدن نیست بلکه امری مجرد
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و ثابت است که تشکیلدهنده هویت و شخصیت است(فیاضی ،ص119؛ طباطبایی،2910،ج،2
ص224به بعد).
با اینحال ،در سخنان خود مالصدرا تعارضاتی دیده میشود که درخور توجه است .وی در
جایی میگوید که:
الحیوان قد یتزاید أجزاؤه تارة و یتناقص أخرى بالتحلیل  ...و ذلک الحیوان باق بشخصه فی
األحوال کلها فعلمنا أن هویته مغایرة للبنیـة المحسوسـة» اجزای وجود حیوان هر لحظه زیادت
مییابد و اجزای قبلی را با تحلیل از میان میبرد و این حیوان بشخصه در همه احوال باقی
است و از این جا معلوم است که هویت آن ،مغایر با بدنیت محسوس آن میباشد
(صدرا ،2342،ج ،4ص.)01

در حالیکه در جای دیگری مدعی است :
و بالجملـة ال شیء من األجسام و الجسمانیات المادیـة ،فلکیا کان أو عنصریا ،نفسا کان أو
بدنا ،إال و هو متجدد الهویـة غیر ثابت الوجود و الشخصیـة» در مجموع هیچ شیء جسمیو
جسمانی از جمله نفس و بدن وجود ندارد که هویت آن متجدد و متغیر و از حیث وجود و
شخصیت ،غیرثابت نباشد(همو ،2919،ص.)10

حال مسئله این است که تعارض این دو عبارت چگونه باید مرتفع گردد؟
به نظر میرسد تهافت و تعارض مذکور ،ظاهری و قابل رفع باشد ،بهاینمعنا که هیچ تناقضی
ندارد که کسی بگوید ما اگرچه همواره در حال تغییر هستیم ولى یک موجود باقى هستیم،
بهایننحو که ما به علم حضوری مییابیم که یک «من» واحدی هست که در حال تکامل است،
به دلیل این که حرکت نفس از نوع غیر امتدادی است که در حرکت آن ،هویت و شخصیت شیء
باقی است و صرفاً حدودش تغییر میکند .توضیح آنکه حرکت جوهری به دو گونه ذیل تقسیم
میشود:
الف) حرکت جوهری امتدادی :در این نوع حرکت ،شخص و حد هر مقطع مفروض آن ،غیر از
شخص و حد مقاطع سابق و الحق است ،به گونهای که حدود و شخصیت سابق در الحق نیست؛
یعنی چیزی از گذشته در اینده موجود نیست ،گرچه آاینده ،امتداد گذشته است و همواره چیزی
از بین میرود و چیز دیگری جای آن را میگیرد اما همواره یک نقطه از شیء موجود است
(فیاضی ،ص .)118-111 ،188تعریف رایج فلسفی از حرکت همین موجود و معدوم شدن
تدریجی است که این تغییر تدریجی ،همراه با اتصال وجود است که آن اتصال سبب میشود که
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شیء اگر یک میلیارد سال هم موجود و معدوم شود ،یک شیء باشد(معلمی .)2932،روشن است
که احساس وحدت شخصیهای که انسان در خود مییابد با تصویر امتدادی از حرکت جوهری
نفس سازگار نیست زیرا اگر حرکت جوهری نفس به صورت امتدادی باشد معنایش این خواهد
بود که منِ لحظه قبل زائل شد و منِ جدیدی به وجود آمد لذا شخص وجود سابقِ نفس وجود
ندارد و در نتیجه هیچ گاه نمیتوانم بگویم که من همان انسان لحظة قبل هستم بلکه برعکس باید
بگویم که منِ موجود در حال حاضر همان انسان لحظة قبل نیستم(زندیه ،ص .)140به بیان دیگر،
ما نفس خودمان را امتداد دیروزمان نمییابیم که ادامة قبلیهای معدوم باشیم بلکه خودمان را
همان دیروزی میدانیم ،به این بیان که «من» همان من سابق هستم یعنی چیزی بیش از اتصال
وجودی چون اگر حرکت فقط ایجاد و اعدام تدریجی باشد قبلیها معدوم شدهاند و بعدیها هم
نیامدهاند لذا ما اآلن و در حال هستیم .درست است اتصال وجودی باعث میشود کل آن یک
وجود شود،ولی به هر حال ،من قبلی وجود ندارد(معلمی.)2932،
ب) حرکت جوهری غیر امتدادی :در این گونه حرکت ،شخص مقطع سابق در مقطع الحق
موجود است هر چند حدش اختالف پیدا می کند .به دیگر سخن ،حرکتی که در آن ،شخص
وجودِ سابق باقی است ولی حدودش فرق میکند بسان موجودی که هستهای مرکزی دارد و
الیههایی روی آن میآید و یا از آن کم میشود .در این نوع حرکت که به معنای ایجاد تدریجی
بال اعدام است شخص وجود سابق در الحق هم باقی است منتها اختالف وجود سابق با وجود
الحق در حد وجود است نه در اصل وجود؛ به تعبیر دیگر در سعه و ضیق وجودی است مثل من
جاهل که به عالم تبدیل میشود .من ،همان است ولی حد و مرز وجودیاش توسعه یافته
است(فیاضی ،ص .)118-111 ،188حرکت جوهری نفس از نوع دوم است یعنی هر کسی
بالوجدان و حضوراً می یابد که همان فرد سابق است و نه صرفاً ادامة فرد سابق و این ثباتِ در
عین تغیر صرفاً با تصویر حرکت جوهری غیر امتدادی نفس سازگار است؛ تصویری که مطابق
آن ،شخصِ وجود سابق در وجود الحق وجود دارد و تنها ،سعه یا ضیق وجودی پیدا کرده و
حدش عوض شده است (زندیه ،ص.)140
نکتة مهم این است که حرکت جوهری موجودات دیگر به حرکت امتدادی بود و در آنجا
اتصال وجودی ،حافظ اینهمانی بود ولیکن در نفس به دلیل حرکت جوهری غیر امتدادی اش ما
با چیزی بیش از اتصال وجودی ،مواجهایم و آن بقای شخص در عین تغییر حدودش است و به
عبارت دیگر در موجودات جسمانی ،مالکِ وحدتِ وجودِ سیال ،اتصال وجودی است که چون
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اجزای حرکت در آن ،اجزای بالقوه است نه اجزای بالفعل لذا دارای اتصال وجودی جسمانی
هستند ولیکن نفس عالوه بر اینکه دارای اتصال وجودی است دارای یک نحوه ثبات دیگر نیز
هست و آن ،این است که وجودی ثابت است که در حین حرکت به تدریج به آن اضافه میشود
و اشتداد پیدا میکند نه اینکه اعدام وایجاد باشد بلکهایجاد وجود و اعدام حدود است
(معلمی،2943،ص ،)222لذا میتوان نتیجه گرفت که به لحاظ ثبوتی و وجودی ،از میان
مالکهایی که تاکنون ارائه شده است ،مالکی که به بهترین وجه مسئلة اینهمانی شخصی را
حل میکند ،دیدگاه صدرالمتالهین است .
مسئلة مهم دیگر این است که رویکرد و نقدهایی که به دیدگاههای دیگر وارد شد ناظر به
مالک ثبوتی بود ،هرچند از نظر اثباتی و معرفتی ،هر کدام از مالکات دیگر میتوانند به کار
این د ،بدین معنا که به طور طبیعی ،شخصی که با او مواجه شدهایم همان شخص سابق است اگر
دارای همان شکل و بدنی باشد که قبالً داشت اما در صورت شک ویژگیهای بدنی همچون اثر
انگشت ،ژنتیک و  ...به همراه خاطرات و ویژگیهای روانشناختی شخص میتواند نقشایفا
کند؛ عالوه بر اینکه در همه حال ،هر شخصی به علم حضوری ،اینهمانی خود را درک میکند
حتی اگر بدنش عوض شود یا حافظهاش را از دست بدهد.
نتیجه

در مقالة حاضر به برخی از مهمترین دیدگاههای مطرح در رابطه با مسئلة اینهمانی شخصی اشاره
شد؛ گروهی از اساس ،منکر هویت شخصیه گشتند و در مقابل ،مثبتین هویت شخصیه به سه
گروه عمده تقسیم شدند .برخی ،مالک بدنی یا امور مرتبط با بدن همچون اثر انگشت ،مغز و...
را مطرح کردند که به لحاظ اشکاالت وارد بر این مالک ،مالک روانشناختی و حافظه ارائه
شد؛ اما خود این مالک نیز دارای چنان اشکاالتی بود که آنرا ناپذیرفتنی نمود .دستهای دیگر
مالک نفس مجرده را حالل مشکل اینهمانی شخصی دانستند؛ با این مبنا که نفس ،جوهری
مج رد و متباین از بدن است و به همین لحاظ ،همچون امور مادی دچار تغییر و تحول نمیشود لذا
ثبات شخصیت محفوظ می ماند .دو اشکال فلسفی یعنی قول به ترکیب انضمامی این دو جوهر و
نیز عدم امکان تبیین صحیح مکانیزم رابطه یک امر مجرد با امری مادی مانع از آن شد که این
مالک ،با قطعیت مورد تصدیق واقع گردد و چه بسا مالکات دیگر به دلیل اشکاالت وارد بر
چنین دیدگاهی مطرح شد .مالصدرا با ارائه یک نظام سازوار هستیشناختی و با توجه به مبانی
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خاص خود ،مالکیت نفس برای حفظ اینهمانی را پذیرفت ،طوریکه هیچ یک از اشکاالت
گذشتگان بر او وا رد نبود؛ اما قول وی به حرکت جوهری نفس ،در عین حفظ و ثبات شخصیت،
نوعی تعارض را به ذهن متبادر میکرد؛ بیان حرکت جوهری غیر امتدادی نفس در مقابل حرکت
امتدادی موجودات دیگر توانست شبهه تناقضگویی را از اندیشة وی رفع نماید و در نتیجه،
مالک ثبات و حفظ هویت در موجودات مادی همان اتصال وجودی است ،یعنی وجود واحد
سیالی است که آن به آن در زوال و حدوث است و این ذهن ماست که مقاطع و ماهیات مختلف
را از آن انتزاع میکند؛ اما در نفس ،عالوه بر اتصال وجودی ،بقاء شخص در عین فناءِ حدود
آن را داشتیم که به نحو مؤکدتری مسئله را حل میکند .امر نهایی اینکه مالکات مذکور به
لحاظ ثبوتی و وجودی مورد نقد واقع شدند و الّا از نظر اثباتی و معرفتی هر کدام میتوانند مفید
واقع شوند.
یادداشت

 .2و البته پس از رسیدن نفس به تجرد و قطع تعلق او از بدن به واسطة مرگ ،حرکت جوهری
متوقف شده به موجودیایستا تبدیل میشود.
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