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  ى؛ نگاهى به چند رويكرد رايجهويت شخص

  ى؛ هويت شخص

 1رد رايجكنگاهى به چند روي

∗∗∗∗رضايي حسين شيخ
 

 چكيده

از هويت شخصـى، چيسـتى آن و شـرايط تـداوم و اسـتمرار چنـين هـويتى از  سئوال
مسئله آن است  .اند ذهن ، فلسفۀ نفس و فلسفۀكهای قديمى در متافيزي جمله پرسش

نـد و ثانيـاً ك سازد و مرا از ديگران متمايز مى چه چيز هويت شخصى مرا مى ،ه اوالً ك
هرگونـه پاسـخى بـه چنـين . چيسـتدر طول زمـان وابسـته بـه » من«تداوم و استمرار 

های فلسفه، مانند فلسـفۀ حقـوق و فلسـفۀ  گر حوزهينتايج و اثراتى در د ،يىها پرسش
و رسـتاخيز ) در فلسفۀ حقوق(مجازات : ه مسائلى همچونكدين خواهد داشت؛ چرا 

 در .اند  به مفروض گرفتن گزارشى از تداوم هويـت شخصـى وابسـته) در فلسفۀ دين(
رد و در ادامه به ربط كبتدا ربط هويت شخصى و بدن را بررسى خواهيم ا ،اين نوشته

ى ديگری از بدن بـا تـداوم هويـت شخصـى كو ارتباط استمرار مغز يا هر بخش فيزي
های روانـى در مقـام  م پرداخت و پس از آن به استمرار حافظه و ساير ويژگىيخواه

ردن كـ چگونـه مبتنـى هكـنندw هويت شخصى پرداخته و نشـان خـواهيم داد ك تعريف
  .انجامديالت بكمش ىتواند به بروز برخ شناختى مى  هويت شخصى بر امور روان

 ها واژه كليد

  .شناختى های درونى، امور روان ، حافظه، ويژگىىت شخصينفس، هو/ فلسفۀ ذهن
                                                        

 Sh_rezaee@yahoo.com ايران    ۀمت و فلسفكاستاديار مؤسسه پژوهشى ح ∗

  20/06/1389 :ييدأتاريخ ت     1389/ 16/04:تاريخ پذيرش



 

 

135  

هو
ت
ي

 
ص
خ
ش

 ي؛
اه
نگ

 ي
رو
د 
چن
ه 
ب

رد
يك

 
را

ج
ي

 

«
 

  مقدمه
 »مـن«: سـئوال از هويـت شخصـى اسـت ،ذهـنۀ دار در فلسف ى از سئواالت سنتى و بسيار ريشهكي
بـا  »مـن«نامند چه ارتباطى با بدن، مغز و خصوصيات روانى من دارد؟ آيـا  مى »من«آنچه  ؟يستمك

» مـن«در چه سـنى و از چـه زمـانى » من«ام؟  ى بودهكودكه در كگذشت زمان همان فردى هستم 
ها  ن پرسـشيـا ۀنم؟ همـكـپـس از مـرگم همچنـان تـداوم پيـدا  »مـن«ن اسـت كـآيا ممام؟  شده
نگـاهى گـذرا خـواهيم انـداخت بـه  جا در اين. اند و مرتبطط ومرب »هويت شخصى« به یا گونه به

  .w آنها دربار و برخى از مشهورترين ديدگاهذهن  سئواالت اساسى در اين حوزه از فلسفۀ
ه كـاسـت ذهـن  ه هويت شخصى از جمله مبـاحثى در فلسـفۀكته جالب است كن اين اشاره به
ه كـدرسـت اسـت . هـا دارد حـوزهگر يدها در  بحثاز ديگر  ای با پاره ىتنگاتنگ م وكارتباط مح

ه چه ارتباطى ميـان هويـت شخصـى و بـدن كذهن به سئواالتى از اين دست عالقمندند يلسوفان ف
، امـا باشـمشود من در طى زمان از هـويتى ثابـت برخـوردار  چه چيز باعث مى يا ،من وجود دارد

ى از مباحث كي ،نمونه یراب. هويت شخصى دارندw اردرب ىقابل تأمل هاى غيرفيلسوفان نيز دغدغه
حيـات پـس از مـرگ، رسـتاخيز و پـاداش و ۀ در بسـيارى از اديـان ابراهيمـى مسـئل ىالمـكمهم 

هويـت لۀ ا مسـئبـ ىتنگـاتنگان چنـين رسـتاخيزى ارتبـاط كـام. مجازات در جهان واپسين اسـت
شـود و پـاداش و مجـازات  مـىنگيخته اه در روز فرجامين برك ىسكقرار است آن . شخصى دارد

پس مهم است بدانيم حفظ هويـت شخصـى  ،باشم »من« انهم ،بيند در اين دنيا مىرا  »من«اعمال 
سخن گفـت يـا  رستاخيزتوان از  مى كن مالآيا بنا بر آن است و كى ممكدر طى زمان با چه مال

  .خير
قـوق نيـز مهـم حۀ هـاى حقـوقى و فلسـف بحثۀ هويت شخصى در زمينۀ مسئل ،از سوى ديگر

هـا بعـد  سـال ،ها پيش انجـام داده ه سالكه فردى را به علت جرائمى كافتد  بسيار اتفاق مى. است
آيا اين . ه اين فرد همان فرد ساليان پيش استكپيش فرض اين مجازات آن است . نندك مجازات 

انـى خـود هاى رو ها حافظه و خصلت ور در اين سالكذفرض همواره قابل دفاع است؟ اگر فرد م
رد كـتوان ادعا  خود را از ياد برده باشد، آيا باز هم مىۀ شتذرا از دست داده باشد و تمام اعمال گ

ى براى حفـظ هويـت شخصـى كه در دست داشتن مالكجاست  اين ؟او همان فرد سابق استه ك
  .دهد هاى حقوقى نيز اهميت خود را نشان مى در طول زمان در بستر بحث

تـه و كر دو نكتـذ ،هويـت شخصـىw هـاى مختلـف دربـار بررسى نظريه پيش از آغاز بحث و
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ه صـحبت از هويـت كـه زمـانى كـ نخسـت آن :ردن دو اصـطالح خـالى از فايـده نيسـتك روشن
تفـاوت  »همـانى ايـن«بايد ميـان دو معنـاى  ،شود همانى فرد در طول زمان مى شخصى و حفظ اين

شـدن تفـاوت  بـراى روشـن. »همانى عددى ينا«و ديگرى  »يفياتكهمانى در  اين«ى كي .ل شدئقا
تـان بـه  نيـد شـما و دوسـتكفرض . تواند راهگشا باشد مثال زير مى ،همانى ميان اين دو سنخ اين

هـر دو پيتـزاى سـبزيجات  مثـال یبـراايـد،  سفارش داده غذانوع  كيو هر دو  داي رستورانى رفته
و  ها لحاظ خصـلت آورد اين دو غذا به مىخدمت اين دو پيتزا را براى شما  وقتى پيش. ايد خواسته

ــات داراى اينك ــتند يفي ــانى هس ــ. هم ــر دو از ي ــى ه ــتند  كيعن ــزا هس ــنخ پيت ــزاى (س ــر دو پيت ه
بـه چنـين . سـانى دارنـدكي جـنس اسـت و طعـم دقيقـاً  كاز يـw آنها و مواد سازند) اند سبزيجات
هـا و  سـانى ويژگـىكمعناى ي يفيات بهكهمانى در  اين. گوييم مى »يفياتكهمانى در  اين«شباهتى 
  .ی دو شىء متمايز استها خصلت

يفـى هسـتند، امـا در هـر حـال كهمـانى  ه اين دو پيتزا گرچه داراى اينكاما بايد دقت داشت 
ار كسـرو ى،كـ، دو شـىء فيزيغـذاوعـدw جـا بـا دو  ما در اين. غذاى متمايز و متفاوتند »دو«هنوز 
ميز قـرار دارد ۀ گوش اين اشياءى از كي ،است تان ستى براى شما و ديگرى براى دوكه يكداريم 

لحاظ  ه گرچـه دو پيتـزا بـهكـدهد  ته نشان مىكاين ن... . و ديگرى وسط ميز گذاشته شده است و 
ايـن دو غـذا داراى . چيـز كهنوز دو چيزنـد و نـه يـ »عددى«لحاظ  همانى دارند، اما به يفى اينك

 »گلسـتانw نويسند« مثال، ی، براهك حال آن. ندا تفاوتم ءه دو شىكچرا  ؛همانى عددى نيستند اين
واحد مرجع ايـن  فرد كه در عالم خارج يكچرا  ؛نددارهمانى عددى نيز  اين »بوستانw نويسند«و 

  .آيد شمار مى دو وصف به
ه در بحث از هويت شخصى، زمانى كسئوال آن است  ی،حال با در دست داشتن چنين تمايز

همـانى را مـد  دام نوع اينك ،نيمك همانى فرد در طول زمان مى نى و اينساكي كه سئوال از مالك
مـا بـه . همانى عددى است آنچه مهم است اين ،ه در اين زمينه از بحثكار است كآش. نظر داريم
 ؛ام ه ده سال پيش بودهكهمان فردى هستم  »عدداً «ه به دليل رعايت آن من كى هستيم كدنبال مال
هاى جسمى و روانـى مـن در ايـن ده  يفيات و ويژگىكها،  رى از خصلتن است بسياكاز قضا مم

امـا . همـانى نباشـم يفى با خودم در ده سال پيش داراى اينكلحاظ  د و من بهنسال عوض شده باش
همـان  اً به چه دليـل مـن عـدد. همانى عددى است ست ايناآنچه در بحث از هويت شخصى مهم 

  شخص ده سال پيش هستم؟
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دادن شـرايط الزم و  ه ما در بحث از هويت شخصى بـه دنبـال بـه دسـتكاست ن آ دومۀ تكن
همـانى عـددى  داراى اين 1tدر زمـان  1Pبا شخص  2tرا در زمان  2Pه شخص كاى هستيم  افىك

ه شـرايط كهستيم ) ىكمتافيزي(شناختى  ى هستىكجا به دنبال مال در اين ديگر، به عبارت. ندك مى
ه ايـن كـبايد دقت داشـت . ندكدر طى زمان براى ما معلوم فردی را استمرار هويت افى كالزم و 

منظور از شواهد و شرايط معرفتـى . دنخلط شو) شواهد(ى نبايد با شرايط معرفتى كشرايط متافيزي
شـدن بـه چـه شـواهدى  ه ما در عمل و در زندگى روزمره چگونه و از طريـق متوسـلكآن است 

بـا توسـل بـه  مـثالً بوده است،  1tدر زمان  1Pشخص ان هم 2tدر زمان  2Pشخص ه كيابيم  درمى
ه در ايـن كروشن است . استسه سال پيش  »من«همان  ،امروز »من«ه كيابيم  چه شواهدى در مى

آنچـه . ى بـراى آنكى متـافيزيكـهمانى هستيم و نه مال براى اين يىها ن و نشانهئدنبال قرا به ،تعبير
ى بـراى كى متـافيزيكيافتن مال ۀ نخست،در وهل مهم است،ذهن لسوفان يدانان و ف كبراى متافيزي

ه افراد با توسـل بـه آن بـر كهايى  كها و مال دادن روش حفظ هويت شخصى است و نه به دست
  .گذارندبدر طول زمان صحه خود و ديگران م شخصى وتدا

  بدن كمال
شخصـى  بـه بررسـى نخسـتين نظريـه در بـاب هويـت گفتـه، شيپ ۀتـكضمن توجه بـه دو ن كنيا

ه بسيارى از غيرفيلسوفان و حتى بسيارى از مردم عادى نيـز آن را درسـت كاى  نظريه ؛پردازيم مى
تـداوم و  ،هويـت شخصـى اسـتw م و سازندآنچه مقوّ  كاين مال بنابر. برند ار مىكو به دانند  مى

 شخصهمان  2Tدر زمان  2Pشخص  كبر طبق اين مال. همانى بدن در طى زمان است حفظ اين
1P  1در زمانT  2است اگر و تنها اگرP  1ه كـداراى همان بدنى باشـدP  بـه عبـارت. اسـتبـوده 

ه حفظ هويت براى اشخاص انسانى چيزى بيشتر و فراتر از حفظ كند ك بيان مى ك، اين مالديگر
اسـت  1Tدر زمـان O 1 همـان ميـز 2Tدر زمان  2Oه ميز كگونه  همان. مادى نيست یهويت اشيا
، اسـته در طـى زمـان تـداوم يافتـه كسانى باشند كره و چوب يكگر اين دو داراى پياگر و تنها ا

  .استكافى براى حفظ هويت انسان تداوم بدن فيزيكى نيز 
مـاجرا در مـورد ۀ گفتـيم همـ همانى ميز در طـى زمـان برای حفظ اين بايد توجه داشت آنچه

دانـيم  ار داريم و مىكحيوانات نيز سرو و اناى مانند درخت زنده ءما در طبيعت با اشيا. نيست ءاشيا
ايـن هويـات ثابـت w دهند ليكه در طى زمان و با گذشت مراحل مختلف رشد، ماده و جسم تشك

 كامـا مـال. نـدك هاى جديـدى در آن رشـد مـى شاخهدائماً اندازد و  درخت پوست مى. ماند نمى
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و حيـوان مهـم اسـت تـداوم و هاى درخت  آنچه در مثال. ل چندانى با اين موارد نداردكبدنى مش
ه فـرم و كـمهـم آن اسـت . دهنـده يلكاست و نه تداوم مواد تشـ »فرم«و  »صورت«نوعى  راستمرا

مهم نيسـت در اثـر  .ويت آن در طى زمان حفظ شودهصورت درخت در طى زمان ثابت بماند تا 
ايـن تغييـر  هكـجـا  تـا آن .يابنـد مىتغييـر  درخـت مسـتمراً w مـواد سـازند ،امل و رشد تدريجىكت

همـانى درخـت  توان از اين تدريجى و جزء به جزء است و صورت درخت در آن ثابت است، مى
ه بـدن كـبدن انسان نيز مهم اسـت آن اسـت w وال، آنچه دربارنبه همين م .ردكدر طى زمان دفاع 

ه طـى فراينـد تـدريجى و كباشد  1tدر زمان  1Pاستمرار و تداوم بدن شخص  2tدر زمان  2Pفرد 
حفـظ  آنصـورت و فـرم  اما هاى جديد تعويض شده هايى از آن با بخش بخش ،رشد یاستمرار

  .استشده 
بـراى اسـتمرار و  ىافكـچنين تداوم و استمرارى در بـدن شـرط الزم و بدنى،  كاز منظر مال

پـس از  »مـن«تـوان از اسـتمرار  ى نمـىكه با چنين مالكروشن است . است تداوم هويت شخصى
اگر بدن من نابود گـردد و سـپس در رسـتاخيز . به ميان آورد ىى بدنم سخنكفيزيمرگ و انهدام 

نـد، كه تداوم و استمرار بدن بر آن صـدق نكلى كبه ش نار هم گذاشته شوند،كآن ندw كء پرااجزا
ه پس از رستاخيز زنده خواهـد شـد ك ىسكشخصيت و هويت شخصى من نيز از ميان رفته و آن 

  .ودسابق نخواهد ب »من«همان 

  مغز كمال
شخصى گفتيم گرچه ميان غيرفيلسوفان طرفـدارانى  هويتبدنى براى حفظ  كآنچه در باب مال

ه به سـادگى كدليل آن است . ندكرا چندان به خود جلب  لسوفانياما نتوانسته است توجه ف ،دارد
د، بـدون يابـ مـىدر آن بدن تداوم و اسـتمرار ه كرد كها و سناريوهايى را تصور  توان موقعيت مى
ه در آن كـاى را در نظـر آورديـد  درسـت لحظـه ،بـراى مثـال. شـود حفظه هويت شخصى ك آن

 ،مـرده ركـپيو از مرگ، ثانيه پيش  كي ،زنده شخصلحاظ بدنى ميان  آنچه به. مرده است انسانى
ۀ در مقايسـمثـال،  یبـرا. يسـتتغيير يافته چندان بزرگ و قابل مالحظه نثانيه پس از مرگ،  كي

بـه مراتـب قابـل اسـت رده كـتغيير  ساله ده طى اين زمان اوبا ده سال پيش، آنچه در  ندهشخص ز
حاصـل شـده  )پيش و پس از مرگ( ثانيه كه در اين يكتر از تغييراتى است  تر و بزرگ مالحظه

همان شخص ده سـال  ،ند شخص پيش از مرگك م مىكه شهود بسيارى از ما حك است، حال آن
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يـا  ه اگـر منطقـاً كـ خالصـه آن. نيسـتثانيه پـيش  كيشخص  جان همان ىر بكپي اما ،پيش است
ه اسـتمرار هويـت كلحاظ بدنى استمرار داشته باشد در حالى  ه فردى بهكتصورپذير باشد  مفهوماً 

 افى اسـت تـا نشـان دهـد اسـتمرار بـدنى همـان اسـتمراركان كاو دچار خلل شده است، همين ام
  .ديگرى باشيم كال مالنيست و ما بايد به دنب شخصى هويت

 ،ل بـدنكـرده نـه كآنچه نظر بسيارى از فيلسوفان را به خود جلب التى كبرای رفع چنين مش
هـاى روانـى  ه نقشى بسيار مهـم در حفـظ و اسـتمرار خصـلتكاز آن  كوچكه بخشى بسيار كبل

نـى و هـاى روا ه چگونـه مغـز خصـلتكـامروزه علم به ما نشـان داده . دارد، يعنى مغز، بوده است
بـه تغييراتـى  توانـد ى از مغـز مـىكوچكـ  دهد و چگونه آسيب بـه بخـش شخصيتى ما را قوام مى

توان اين سـناريو را مجسـم  از سوى ديگر مى. انجامديبافراطى و بزرگ در هويت و شخصيت ما 
الت فنـى و كنيـد مشـكفرض . ان پيوند مغز ميان آدميان را نيز بدهدكه روزى علم به ما امكرد ك

مغـز  مثالً . زنندبپيوند  یقى اين قضيه حل شده و جراحان قادرند مغز انسانى را به انسان ديگراخال
ر سـعيد حفـظ شـده امـا كدن و پيبدر چنين حالتى گرچه . دهندانتقال  »سعيد«البد كبه  را »وحيد«

رض مـا جا فـ در اين. (اند فتهيا تازه تداوم w ركهاى روانى و زبان وحيد در اين پي خاطرات، خصلت
در . ای ندارند مالحظه گير و قابل های چشم های وحيد و سعيد تفاوت ه بدنكبه سادگى آن است 

ه ايـن كـحال سئوال آن است ) تواند بسيار پيچيده شود ری فوق مىكغير اين صورت، آزمايش ف
وحيـد، : سـى دانسـتكيب مغز وحيد و بدن سعيد ايجاد شده را بايد چه كه از تركموجود جديد 

  ه تازه خلق شده است؟كد يا شخصى ثالث سعي
از نظر آنـان مهـم . يستندرو ن روبهچندانى ل كبا مشن پرسش يادر برابر لسوفان معاصر يبيشتر ف

هـر  ،بايد فرد جديد را همان وحيد دانسـتبنابراين است و  -ل بدنكو نه  -مرار مغزتجا اس در اين
دريافت بـدن  ،از نظر اين فيلسوفان. ده استرده و استمرار بدنى او حفظ نشكچند بدن او تفاوت 

جـا  در اينآنچـه  .نـد قلـب نيسـتنى مائاى جديد چيزى فراتر از دريافت عضوى اهـدا يا جمجمه
ى كبدنى را تغيير انـد كتوان مال ه مىك نتيجه آن. هويت شخصى است استمرار مغز است كمال

 :شـود، رسـيد زی ناميـده مىمغـ كه مـالكـزيـر  كبه مـال ىكفيزي ای نظريهداد و در چارچوب 
. است اگر و تنها اگر داراى همان مغـز باشـد t1در زمان  P1همان شخص  t2در زمان  P2شخص 
استمرار مغز ه كبل ،ل بدنكنه استمرار آن  بنابربدنى است و  كماليافتۀ  جديد تعديل كاين مال

  .افى استكبرای حفظ هويت شخصى الزم و 
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  ىكفيزي كمال
ه در آن اسـتمرار مغـزى فـرد دچـار خلـل و كرد كها و سناريوهايى را تصور  تانتوان داس آيا نمى
ان چنـين كـ؟ آيا علـم جديـد بـه مـا اميابدحال هويت شخصى او تداوم و در همان د، وآسيب ش

 مغز انسـانار كوw ياز شجزئياتى ابتدا به بايد  پرسش،به اين گفتن دهد؟ براى پاسخ  اعمالى را نمى
رw چپ نقشى حيـاتى ك نيم. استل شده يكتشرw راست و چپ ك از دو نيم ىدمآمغز  ،نيمكاشاره 

هاى سـمت  آمده از اندام دست سمت راست بدن و همچنين پردازش اطالعات به ءنترل اعضاكدر 
ره اطالعات موجـود در سـمت راسـت ميـدان ديـد را پـردازش ك مياين ن مثال، یبرا. راست دارد

سـمت چـپ و پـردازش اطالعـات  ءنتـرل اعضـاكسـت نقـش رw راكـ از سوى ديگر نيم. ندك مى
درگيــر  رw چـپ در افـراد بــالغ معمـوالً كــ نـيم .هـاى ســمت چـپ را دارد آمــده از انـدام دسـت بـه
رw كـ م سـن و سـال نـيمكـن و افـراد اكـودكه در كـ حال آن. هاى زبانى و رياضياتى است يتلفعا

رw راسـت در افـراد بـالغ كـ نـيم ،ديگر از سوى. هايى است ها و قابليت راست متولى چنين توانايى
ۀ تـكامـا ن. يى استاهاى موسيق توانايى ياو الگوها  ها هايى مانند به جا آوردن چهره داراى توانايى

ره و تقسـيم وظـايف ميـان ك شدن دو نيم ه فرايند تخصصىكجالب و مربوط به بحث ما آن است 
زبـانى  امـوررw راست در ك متر نيمكتوان  هكبه اين معنا . شود سالگى آغاز مى سهآنها پس از سن 

رw چپ اين اعمـال را بيشـتر ك ه نيمك ه به دليل آنكبل ،امرى ذاتى و غير قابل تغيير براى آن نيست
امـا حـوادث و اتفاقـاتى . يابد امل نمىكرw راست ديگر در اين زمينه تك نيم ،گيرد نترل مىكتحت 

مشـاهده  مثال، یبرا. ندكسب كرا  ها ين توانايىرw راست بار ديگر اك ن است باعث شود نيمكمم
 تمامدر ابتدا  بيند مىو سمت چپ مغزشان آسيب  شوند مى زى غمۀ تكه دچار سكافرادى شود  مى

توانـد بـار  رw راسـت مـىكـ نـيم ،پس از گذشت زمـان ، امادهند لمى خود را از دست مىكتوان ت
ّ كهاى ت ديگر توانايى همچنين عقيده . ندكرا آغاز گفتن  سخنيگر و فرد بار درده كسب كمى را ل
 .شـود رw مغز مشاهده نمىك معنادارى ميان دو نيم ها تمايز مى از انسانكه در درصد كبر اين است 

. ننـدك ديگر مربوطند و با هم تبادل اطالعات مـى كاى از فيبرها به ي دستهبا رw مغز انسان ك دو نيم
هـا ماننـد  ن است در درمـان برخـى بيمـارىكره ممك و نيمهاى اتصالى و ارتباطى ميان د اين حلقه

ره كـ ه دو نـيمكه است ردكته راهنمايى كهمين نوع درمان دانشمندان را به اين ن. صرع قطع شوند
 یبـرا. ننـدك ءايفـا از هـم سانى را مسـتقلكهاى ي و حتى نقش نندكتوانند مستقل از هم عمل  مى

انجـام رw مغز آنهـا قطـع شـده ك ه ارتباط ميان دو نيمك یافرادروی ه بر كهايى  در آزمايشمثال، 
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مجزايـى ۀ رده و حتـى داراى تجـارب آگاهانـكتنهايى عمل  ره بهك ه هر نيمكشاهد آنيم  ،شود مى
تـر  جالـب. داشـته باشـد ىرسـ دستهـا ديگرى اطالع يا بـه آننۀ ه از تجارب آگاهاك آن ىب است،

w رات مخصـوص و ويـژطخـادام از آنهـا كـهـر  ن استكره ممك ردن دو نيمك ه پس از جداك آن
  .خود را نيز داشته باشد

. حيـات ضـرورى نيسـتۀ ره بـراى ادامـكـ ه وجود هر دو نيمكيد آن است ؤات مكاين نۀ هم
امـا بـه  دهنـد مىخـود را از دسـت  هـای مغـز رهك نيم ى ازكمغزى يۀ تكمردم به دليل س از بسيارى

هـاى  سـيارى از نقـشبمانـده  رw بـاقىكـ ين مواردى نـيمه در چنكچرا  دهند؛ مىحيات خود ادامه 
 :را در نظـر بگيريـد ی زيـرهـايى سـناريو چنين دادهبا داشتن حال . ندك مىرw مصدوم را ايفا ك نيم

 ّ نـيم و كمغـزش خـارج  از امغـز شخصـى رهاى  رهك ى از نيمكدهد ي مىاورى به ما اجازه روزى فن
اگـر . و در واقع استمرار همان فـرد قبلـى باشـد هدادامه درw باقى مانده به حيات خود ك فرد با نيم
مغز بـراى  كگاه مال آن ،)ايم شتهنون دليلى براى نقض آن نداكه تاك(انى موجود باشد كچنين ام

شـده بـدون  ظهويت شخصى حف ،در مثال باال. افى نخواهد بودكاستمرار هويت شخصى الزم و 
ل مغـز شـرط الزم و كـ ءاستمرار و بقا كه دهد مى ناين نكته نشا. ده باشدل مغز حفظ شكه ك آن
ن اسـت هويـت كـنيست و با حفظ تنها بخشى از مغـز نيـز ممشخصى استمرار هويت  ى برایافك

  .شخصى تداوم يابد
فرض نيمـى از مغـز به : مى تغيير دهيمكن مثال را ياجازه دهيد ااين نتيجه  شدن تر براى روشن

ايم و اين شـخص جديـد همـان  پيوند زدهجديد را به بدن فردى فردى را از ميان برده و نيم ديگر 
اسـتمرار هويـت شخصـى  ل،در اين مثـا. استشخص اصلى را دار تهاى روانى و خاطرا خصلت

ى يهـا چنـين مثـال. باشـد برآورده شدهاستمرار بدنى يا حتى استمرار مغزى  كه مالك آن ىب يافته
البته ايـن دسـته از فيلسـوفان . يندآمغز بر كح مالذهن در پى اصاللسوفان يبرخى ف اند باعث شده

 امـره اين ك ى نيستند، اما در اينكر تقليل و تحويل هويت شخصى به استمرار امرى فيزيكهنوز من
ه كـايـن گـروه  كمـال. بـدنى يـا مغـزى اخـتالف دارنـد كدام است با طرفداران مالكى كفيزي
الزم  هويـت شخصـىتـداوم آنچه براى  :استبه اين شرح  ،ناميد »ىكفيزي كمال«توان آن را  مى

بـه . افى استكاى از مغز  بخش عمده ظه استمرار و حفكل مغز نيست، بلك ظو حف راست استمرا
اسـت اگـر و تنهـا اگـر قسـمت  1tدر زمـان  1Pهمان شـخص  2tدر زمان  2Pاين ترتيب شخص 

  .ر و تداوم يافته باشدستمراا 2tدر زمان  2Pدر مغز  1tدر زمان  1Pاى از مغز  افىكو  هعمد
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  ىكفيزي كانتقاداتى بر مال
ه در آنهـا كـرد كـتـوان مـواردى را تصـور  افى اسـت و نمـىكى الزم و كى مالكفيزي كيا مالآ

تخيلـى -ى نقض شده است؟ سناريوى علمىكفيزي كمالكه  حالى در، هويت شخصى حفظ شود
 كمـدى مـالآاركهاد شـده تـا پيشـن) B. Williams(زير از سوى فيلسوف معاصر برنـارد ويليـامز

پـى و كسـى را از روى مغـز او كهاى مغز  نيد اطالعات و دادهكفرض . وال ببردئى را زير سكفيزي
ايـن دسـتگاه . ايـم ردهكگر اطالعات است ذخيره  م ذخيرهكه در حكتمام آنها را بر روى ابزارى 

ت و يـن قابليا ،ردكتصور  حفظ اطالعات ديگرىۀ يا هر وسيل لوح فشردهند نتوان آن را ما ه مىك
  .هدده اطالعات را بار ديگر به مغز اصلى يا مغز فردى ديگر انتقال ك را داردتوان 

پــى و مغــز او را تهــى كنيــد تمــام اطالعــات مغـز شخصــى را از روى مغــز او كفــرض  ،حـال
و نـون خـالى كه اكـپس از گذشت زمان بار ديگر همان اطالعات را به مغـز او گاه  آنايم،  ردهك

هاى روانى و خـاطرات خـود را بـه  تمام خصلت دوبارهه او كلى كنيم به شك تهى است منتقل مى
لمـه كو بـه معنـاى درسـت  ه آيا اين شـخص جديـد واقعـاً كن است ايسئوال  نونكا. دست آورد

از نظر او اين فرد به معناى . ؟ پاسخ ويليامز به اين سئوال مثبت است»آورد به ياد مى«خاطراتش را 
از نظـر ويليـامز انتقـال  ديگـر، بـه عبـارت. آورد لمـه خـاطراتش را بـه يـاد مـىكست و واقعى در

w ه مـا را در اطـالق واژكـ ای نيسـت ىاطالعات مغزى از طريق اين ابزار از سنخ آن مسيرهاى علّـ
اگـر شـخص از منبعـى  ،نمونـه یرابـ. ننـدك ل مـىكدچـار مشـ »به ياد آوردن«عمل  يا »خاطرات«

فراگيـرد، در ايـن صـورت  اش گذشـتهw د پدر يا مـادر خـود، امـر جديـدى را دربـاربيرونى، مانن
ه از نظـر كـ حـال آن. آورد لمه به ياد مىكگوييم او اين امر تازه را در معناى درست و واقعى  نمى

ز اين سنخ نيسـت و گر اطالعات ا فردی به خودش از طريق ذخيره انتقال اطالعات مغزى ،ويليامز
  .نداريممورد ن ايدر  »به ياد آوردن«و  »حافظه«طالق ا درلى كما مش

خـود را بـه يـاد ۀ درستى گذشـت تنها به ويليامز معتقد است شخص مورد بحث نه ،عالوه بر اين
ه او در واقع همان شخص پيشين است و اين انتقال اطالعـات هويـت شخصـى او را كآورد، بل مى

ى بـراى كـفيزي كه مـالكـثال نشان از آن دارد اين م ،اگر چنين باشد. رده استكدچار اختالل ن
بـه بخـش ى كفيزي كتا در مال شود مىآنچه در واقع باعث . مد نيستآاركحفظ هويت شخصى 

و نـه سـاير  ،ه مغـزكـعنوان حافظ هويت شخصـى نگـاه شـود آن اسـت  عمده و بزرگى از مغز به
ّ  ،ها اندام  بـه عبـارت. ت ماسـتت حفظ و استمرار هويت روانـى، خـاطرات و شخصـيحامل و عل
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ه به آن جايگـاه و مـوقعيتى كى خصلت هاى روانى ماست دار گهرد مغز در حمل و نكارك ديگر،
ن است كه گاه ممكدهد  مثال ويليامز نشان مى ،اما اگر چنين باشد. دبخش ها مى فراتر از ساير اندام
اگـر چنـين . ندكد را ايفا ركاركرد خود درماند و قطعه يا ابزارى ديگر اين كاركمغز از انجام اين 

تواند در  مى ،اى از مغز است ه مبتنى بر حفظ بخش عمدهكى كفيزي كمجازيم بگوييم مال ،باشد
  .را انجام دهد رد مغزكاركديگر همان  ای ه اندام يا قطعهك شود به شرط آن ضمواردى نق
راى حفـظ بـ »الزم«ى شـرط كـفيزي كه مـالك داده آن استاستدالل نشان اين نون كآنچه تا

ه بخـش كـ تـداوم يابـد بـدون آنشخصـى ن اسـت هويـت كـه ممكـچرا  ؛هويت شخصى نيست
بـراى حفـظ  »افىكـ«ى شـرط كفيزي كتوان مدعى شد مال اما آيا مى. اى از مغز باقى بماند عمده

 كفايت مـالكتوان داستان خيالى ويليامز را گسترش داد و آن را عليه  هويت شخصى است؟ مى
امـا . خواهيم مغز وحيد را به بدن سعيد پيوند بزنيم نيد مىكبار ديگر فرض . ر برداك ى نيز بهكفيزي

ابتـدا تمـام اطالعـات  ،پيش از برداشتن مغز وحيـد. ار به سادگى حالت قبل نخواهد بودكاين بار 
تمام اطالعـات مغـز سـعيد را  گر اطالعات ذخيره دستگاه كمكگاه به  نيم و آنك مى كآن را پا

شخص جديـد . زنيم را به بدن سعيد پيوند مى تازه پر شده حال اين مغز. نيمك پى مىكبر روى آن 
شهود . دارددر خود را  سعيد زمغاطالعات  تمام هكو مغز وحيد است، اما مغزی  داراى بدن سعيد

جا چيـز  ى در اينكفيزي كاما مال. ه شخص جديد همان سعيد استكند ك م مىكجا ح ما در اين
اى از مغـز سـعيد در ايـن داسـتان حفـظ نشـده، طبـق  ه بخش عمـدهكجا  از آن .گويد ديگرى مى

ه كـچـرا  ؛ه بايـد او را وحيـد دانسـتكـبل ،توان سعيد ناميـد ى شخص جديد را نمىكفيزي كمال
افى براى كى شرط كفيزي كاگر مال .او نهاده شده استۀ اى از مغز وحيد در جمجم بخش عمده

ى بايـد فـرد كـفيزي كه در مثال ما طبق مـالكجا  از آندر آن صورت  ،حفظ هويت شخصى بود
رد، كـ ييـد مـىأبودن او را ت ، شهود ما در باب هويت شخصى نيز بايد وحيديمدانبجديد را وحيد 

  .ييدى موجود نيستأه چنين تكدر حالى 
سـى را از كنيـد مغـز ك ضفـر .ردكـى را تقويت نيـز كفيزي كانتقادات عليه مال اين توان مى
ر مجـزا كـپي كيۀ دام را در جمجمكنيم و هر ك آن را به دو بخش تقسيم مى و خارجاو ۀ جمجم

همانى  ند اين دو فرد بايد داراى اينك م مىكى حكفيزي كدر اين صورت مال. گذاريم و تازه مى
خود نيز  ،اند همانى چيز داراى اين كه با يكه دو چيز كجا  و از آن ندمغز اصلى باشw نندكءبا اهدا
همـانى عـددى  ه ايـن دو فـرد داراى اينكـند ك م مىكى حكفيزي كمال ،ى خواهند بودكبا هم ي
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جـا بـا  مـا در ايناز قل طبق شهود برخى اه حدكچرا  ؛ال نيستكسخن خالى از اشاين  اما. هستند
 كافى اسـت تـا نشـان دهـد مـالكـها  اين مثال لدر هر حا. ىكرو هستيم و نه ي شخص روبه »دو«

  .حفظ هويت شخصى تلقى شود برای افىكشرط الزم و تواند  ى نمىكفيزي

  حافظه كمال
ضامن حفظ هويـت  هكاند  هاى روانى راستى اين خاطرات و خصلت به امز،يليدر داستان و اما اگر
بـه  ؟نـيمكمعرفـى نتـداوم هويـت شخصـى  كعنوان مـال را بهامر چرا از ابتدا همين اند،  شخصى
ى و از منظـر كـهمانى شخص در طـى زمـان از نگـاه فيزي نه به ايك چرا به جاى آن ديگر، عبارت

نظـر تـداوم  شـخص و از نقطـه نيم، آن را از نگاه اولكى نگاه كعنوان شيئى فيزي شخص و به  سوم
ه در آن كـبـديل دسـت يافـت  ىكـتـوان بـه مال مـى ،نـيم؟ بـه بيـان خالصـهكخاطرات تعريف ن
ر تعريف هويت او دارنـد و در واقـع هاى روانى و شخصيت فرد دست باال را د خاطرات، خصلت

ى ديگـر مـادّ  ءبـدن، مغـز يـا هـر جـز ،در ايـن نگـاه. آينـد حساب مى بهاو هويت w م و سازندمقوّ 
اسـتمرار هاى روانـى ضـامن  خصلتحافظه و هويت شخصى ندارد و استمرار تداوم مدخليتى در 

  .هويت شخصى است
تـرين طرفـدارن چنـين نگـاهى بـه  لىى از اصكي ،قرن هفدهمw فيلسوف بلند آواز ،كجان ال

بنـابر . رده اسـتكرا عرضه  كاين مالاز ساده اوليه و هاى  ى از قرائتكهويت شخصى است و ي
ه كاست  »حافظه«. است »حافظه«هويت شخصى مهم و حياتى است تداوم آنچه براى  ،كقول ال

فـردى ۀ و حافظـه خـاطرات كـمـادام . شـود فـرد مىاستمرار و تداوم آن ضـامن اسـتمرار هويـت 
امـا سـئوالى . ى در نظر گرفتكتوان اين دو را ي فردى ديگر باشد، مىۀ استمرار خاطرات و حافظ

توان انواع و  ه حافظه مفهومى بسيار وسيع و مبهم است و مىكجا مطرح است آن است  ه در اينك
  از دارد؟خويش ني كدام نوع حافظه را براى مالك كال. ردكاقسام مختلف آن را از هم مجزا 

ل ئـقا كيـكتف ز ويتمـا حافظـه نـوعميان دو  م الزم استك دستاين بحث  شدن براى روشن
تواند توانايى و قابليتى خاص  ق آن مىنام دارد و متعل  »واقعى«ه كاى است  حافظه ،اول نوع :شويم

ّ  يا جمله و گزاره سـب ك قبالً ه كما معرفت و دانشى را  ،در اين نوع حافظه و خاطره. ن باشداى معي
اطالعـات عمـومى بـه ۀ مسابق كمن در ي مثال، یبرا. آوريم رده و به ياد مىكايم استحصال  ردهك

ن اسـت كـيـا مم ،رده اسـتكـاقيـانوس را طـى  م1492لمب در سال كريستف كه كآورم  ياد مى
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نـوع  ،در مقابـل. ام بـه يـاد آورم شان را انجام داده ه پيش از اين ضربكضرب دو عدد را  حاصل
رسـى  جـا بـا دست در اين. وجـود دارد »ورى تجـاربآيـاد«ورى بـه نـام آديگرى از حافظه و ياد

 ،داشـتهه خـود او در گذشـته كـای  شخصـىهـای  ها، تجارب و احسـاس نشكبه فرد شخص  اول
ت نـاظم را در آن روز كـروز اول دبستان خود و رنـگ  من حّس  ،عنوان نمونه به. ار داريمكسرو

 كمـال در هكار است كآش. آورم به ياد مى -و نه پرسيدن از ديگران -خودم و با رجوع به شخصاً 
  .مورد نظر استنوع دوم حافظه  ،كال

ه بسيارى از فيلسوفان و كاى  تهكن. را نجات دهد كال كتواند مال اما اين اصالح چندان نمى
اى  رابطـه »وردنآبـه يـاد«ه كـانـد آن اسـت  ر شـدهكبه او متذ كالجان  صرانِ ااز جمله برخى مع

سـال پـيش نيـز بـه يـاد   ده. ام رفتـه كسال پيش بـه پـار ه دهكآورم  من به ياد مى. نيست »متعدى«
ه مـن كـتـه آن اسـت كامـا ن. اسـت وه پيچ خـوردهك ج سال پيش از آن، پايم دره پنكآوردم  مى

م كـود ما حشه. و پايم پيچ خورده است ام وه رفتهكه پانزده سال پيش به كآورم  امروز به ياد نمى
چيز  كال كاما مال. ميى هستكپانزده سال پيش يمِن ده سال پيش و من ِ نون و كا ه منِ كند ك مى

ده سال  در ضمن منِ . ى هستيمكده سال پيش ي امروز و منِ  منِ  كطبق اين مال. گويد ديگرى مى
پـانزده سـال  نِ امروز با مـ منِ  ،مال تعجبكاما با . است ى بودهكپانزده سال پيش نيز ي پيش با منِ 

  .ى نيستكپيش ي
 كانـد یتوان بـا تغييـر مى ؟است كال كِ نداز براى مالابر اما آيا به راستى اين انتقادى بنيان

بـه «افى اسـت بـه جـاى كـ. هـاى نقـض در امـان داشـت آن را از اين گونه مثال ،كال كدر مال
. بگيـريم كمـك »مسـتقيمورى باواسطه يـا غيـر آبه ياد«، از نوعى »هطواس مستقيم و بى یيادآورد

آورم، اما ميان ايـن زمـان و آن  به ياد نمى ه من رويداد پانزده سال پيش را مستقيماً كدرست است 
رويداد پانزده سـال پـيش را بـه زمان ه من در آن كبوده است ) سال پيش  ده(زمان ديگرى  ،زمان
ده سـال پـيش زا بـه پـانمستقيمى خـاطرات امـروز مـرۀ به بيان ديگر، گرچه حلق. آوردم مى رخاط

آن خـاطرات امـروز مـن بـه رويـداد  كمـكه به كواسطى موجود است ۀ ، اما حلقندك ىوصل نم
بـه . اول شخص و مسـتقيم اسـتۀ ط از سنخ حافظسواۀ و اين حلق ،ابدي مى ونديپپانزده سال پيش 

 2tدر زمـان  2Pشـخص : چنـين خواهـد بـود كال كمـالw شد  بندى اصالح صورت ،اين ترتيب
اسـتمرار و تـداوم مسـتقيم يـا  2tدر زمـان  2Pگـر ااست اگر و تنهـا  1tدر زمان  1Pهمان شخص 

 .اشدب 1t زمان در 1Pۀ غيرمستقيم خاطرات و حافظ
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  شناختى پيوستگى روان كمال
 پرسـشامـا . ردكـچنان حفـظ هم هاقيد ىبرختوان با افزودن  را مى كى اللاص كه مالكديديم 

) از هـر نـوع آن(ه آيا حافظه كن بسيارى از فيلسوفان رسيده آن است جا به ذه ه در اينكديگرى 
بـار هويـت فـردى را بـر  لّ كبتوان ه كاى است  فرد و ويژه راستى داراى چنين جايگاه منحصربه به

 رساي ،بر حافظه افزون؟ آيا دنياز ش بى شناختى ها و حاالت روان خصلت گريدو از  نهاددوش آن 
هيچ نقشى در هويـت  -ردكم ياشاره خواهبرخى از آنها  در ادامه به هك- شناختى هاى روان اتصال

نشـى بـراى كگـاه در زمـانى بعـد  نـيم و آنك گاه ما چيزى را قصد و اراده مى ؟شخصى ما ندارند
خـاص داشـته باشـيم و  ىميلـ ور زمـانى بـاور دن اسـت كـ، يا ممدهيم انجام مىردن آن ك متحقق

نقـش بسـيار مهمـى در  ديشـاهايى گـاه  چنين اتصـال. ملى بزنيمگاه در راستاى آن دست به ع آن
هـاى  ها و ارتباط در ضـمن برخـى ديگـر از اتصـال. ى ما داشـته باشـندصدهى به هويت شخ لكش

ن است كگاه مم نمونه، یراب. دورند رس آگاهى مستقيم ما به ه از دستكشناختى نيز هستند  روان
ضـمير طريق از مستقيم داشته باشم،  به آنها آگاهىه ك بدون آن نى مكودكخاطرات و تجربيات 

اى  تـهكهـا در ن تمـام ايـن مثال .دنبخش عمده و مهمـى از هويـت شخصـى مـرا بسـاز ،ناخوداگاه
دهى به هويت  لكه در شك ای را شناختى هاى روان ها و اتصال نبايد خصلته ك نيو آن ا ندكمشتر

ّ اتصا«هرگونه . ردكمحدود ثرند به حافظه ؤشخصى م هاى  لفـهؤميـان عوامـل و م »ىل و ارتباط عل
بايـد  ،داشته باشد نشناختى فعلى م هاى روان ها و توانايى ثيرى بر خصلتأه تكموجود در گذشته 

تر بـا  ى جـامعكتوان به مال بدين ترتيب مى. شخصى مد نظر قرار گيرد يتدر تعريفى جامع از هو
شخص : هستندر شده مد نظر كعوامل ذۀ هم ه در آنكرسيد  »شناختى پيوستگى روان كمال«نام 
2P  2در زمانt  1همان شخصP  1در زمانt  2است اگر و تنها اگرP  2در زمانt  داراى پيوستگى

  .باشد 1tدر زمان 1Pبا شخص ) در معناى عام آن(شناختى  روان

  شناختى پيوستگى روان كدو انتقاد اصلى به مال
پيوســتگى  كشــده بــر مــالوارد تــرين ايرادهــاى  مهمبــه دو مــورد از انــدازيم  مىنگــاهى  كنــيا

 یاز سـو شـود يـاد مـىاز آن  »بـودن  ل دورىكمش«با نام  ه معموالً كنخستين انتقاد . شناختى روان
هـر يـا  هحافظـ كمـال ،طبق اين انتقاد. شده استوارد  كران قرن هجدهم عليه الكبرخى از متف
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حافظه يـا . ارا دورى استكآش ،شناختى ى روانپيوستگ كمالاز جمله  ،اى از آن يافته بسطۀ نسخ
چـرا  باشـند؛م هويت شخصـى لفه و مقوّ ؤند منتوا شناختى نمى هاى روان ها و اتصال خصلت گريد
  .ندا گرفتن ثبات در هويت شخصى فرض ه آنها در تعريف خود نيازمند پيشك

گـاه فـردى : مل شـويئـقا كيكته اجازه دهيد ميان دو نوع حافظه تفكاين نشدن  براى روشن
مـن بـه  مثـال، ی؛ براخود انجام داده است ، واقعاً است خود انجام داده دآور ه به ياد مىكآنچه را 
. ام ردهكـه مـن چنـين كـام و واقعيت نيز آن است  ردهكه در روز اول دبستان گريه كآورم  ياد مى

 یند بيمـارننواع داليل، ماه به اكآيد  اما گاه پيش مى. ناميم مى »گويانه حقيقت«اين نوع حافظه را 
قضـا تمـام آن  آورد و از ىدقت تمام به ياد م انش و عملى را در گذشته بكروانى، فردى جزئيات 

انجـام را  نشكـآن ه خـودش كـشخصه صادقانه باور دارد  اند و گوينده نيز به جزئيات نيز صحيح
او از  فردى ديگـر غيـر ،قعند و درواك رى مىكا چنين فطه او به خكته آن است كاست، اما ن داده

فـرد ديگـری را خـاطرات واقعـى عبارت ديگر، فرد مورد نظر  به. است را انجام داده ىنشكچنين 
هولـت و بيمـارى كهاى  ه در سـالكـنيـد كرا تصـور ی سـردار ،عنوان نمونه به. آورد به خاطر مى

و از  وردآ اد مـىدرستى و دقت به يـ به شركت نداشته استه خود در آن ك را خاطراتى از جنگى
ه كـته كدر اين ن مگر ،گويد با واقعيت منطبق است و آنچه مىكند  شخص بيان مى زاويۀ ديد اول

ه در كار است كآش. ندك يال مىخخود  او خود در آن نبرد نبوده و خاطرات فردى ديگر را از آنِ 
ــه  ،كال كمــال ــا هرگون ــطــرح و تقري ــن مــال افتــهي بســطر ي ــو ،كاز اي  ع اولتنهــا خــاطرات ن

 كمـال ،ناميـد »ظـاهرى«را توان آنهـا  ه مىك ،و خاطرات نوع دوماند  قابل قبول )گويانه حقيقت(
  . دنآي حساب نمى هويت شخصى به

ل ئقا كيكتف) دو نوع حافظه(ه چگونه بايد ميان اين دو دسته خاطرات كاما سئوال آن است 
آن . وسـل بـه هويـت شخصـى اسـتت ،تـرين راه تـرين و مطمئنهجـا ب رسد در اين به نظر مى. شد

 »ظـاهرى«شخص رخ داده باشند و آن خـاطراتى  »خود«ه براى كهستند  گويانه حقيقتخاطراتى 
 ،ى مـورد قبـول باشـدكاگر چنين مال. رخ داده باشند »غير از خود شخص«ه براى فردى كهستند 

د بـه حافظـه براى تعريف هويت شخصى باي. خواهد دادنشان آشكارا خود را  بودن ل دورىكمش
بايـد گويانـه از ظـاهری  ات حقيقتخـاطر كيـكشد و براى تفگويانه متوسل  حقيقتو خاطرات 

و عـدم ارا نشان از ارتبـاط متقابـل ايـن دو مفهـوم كاين آش. فرض گرفت هويت شخصى را پيش
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  .دارد نياز از ديگری، ، بىىكيان تعريف مستقل كام
ترى در رابطـه بـا  خوردار است و ادبيات گستردهه از اهميت بيشترى برك-به انتقاد دوم  كنيا
شـناخته  »اسـتدالل همتاسـازى«با عنـوان  اين استدالل معموالً . ميپرداز ىم -است رفتهگل كآن ش
قـاى آ« نيدكفرض . رده استكبرنارد ويليامز عرضه  ،شود و صورتى از آن را فيلسوف معاصر مى

نـد ك آقاى متوهم ادعا مـى. ندك ه زندگى مىعصر ماست و مانند ديگران در اين جامع هم »متوهم
 ،تر عبـارت دقيـق بـه. اند براى ناصرالدين شاه اتفاق افتاده ه دقيقاً كشاهد رويدادها و حوادثى بوده 

. بـراى او رخ داده اسـتشخصـاً تمام آنچه براى ناصـرالدين شـاه رخ داده ه كادعاى او آن است 
 انـد و سـر ردهكقـاى متـوهم آرستى ادعاهاى مورخان دانشگاهى زمان زيادى را صرف بررسى د

منطبق بـا رويـدادهاى زنـدگى  ند دقيقاً ك تمام آنچه او ادعا مى هك اند مال تعجب دريافتهكخر با آ
نـيم نـه تنهـا كمان اجازه دهيد فـرض  براى پيشبرد سناريوى تخيلى ،عالوه بر اين. شاه قاجار است

 یهـادعااه آن دسته از كبل ؛ندا درست ،اند بوده ه قابل بررسى تاريخىكقاى متوهم آآن ادعاهاى 
شـت ذرد نيز با گكموردشان قضاوت  توان در مبود شواهد تاريخى نمىكبه دليل  كنيا همه كاو 

در چنـين حـالتى  .صرالدين شاه اثبات خواهنـد شـدازندگى نw شف واقعياتى تازه درباركزمان و 
شناختى باشـد، طبيعـى خواهـد  اى روانه هويت شخصى تداوم خصلتتداوم ما براى  كاگر مال

در ايـن حالـت  هكـم ينـكمثال، عنوان  یو براالدين شاه بدانيم ربود اگر آقاى متوهم را همان ناص
از . اما ويليامز مخـالف چنـين پيشـنهادى اسـت. يمهست رو د شاه قاجار روبها تجسّ يبا نوعى تناسخ 

ه اسـتدالل ويليـامز را بهتـر ك براى آن. داريمسان در نظرگرفتن اين دو فرد نكنظر او دليلى براى ي
آقـاى « م،نيـد بـرادر آقـاى متـوهكفرض . مى داستان را بسط دهيمكنيم الزم است ابتدا ك كدر

او نيـز شـاهد حـوادث و . نـدك رار مـىكـرا ت بـرادرشنيز از بـد حادثـه همـان ادعاهـاى  ،»متخيل
لحاظ تـاريخى  بـهنيز او  یادعاها مضا تماشاه رخ داده و از ق ه براى ناصرالدينكرويدادهايى بوده 
پيوستگى  كطبق مال ،در اين صورت. و او خود نيز صادقانه به آنها باور دارداند  مستند و درست

دو بنـابر قاعـده، ه كجا  از آن اما. شناختى بايد گفت آقاى متخيل همان ناصرالدين شاه است روان
آقـای د، بايـد گفـت آقـاى متـوهم و ان همان اينخود نيز  باشند،همان  اين ىسوم ءه با شىك ءشى

ه كـ ،شخص كاز نظر ويليامز چنين ادعايى باطل است و اين دو نه ي. ى هستندكمتخيل در واقع ي
  .دام از آنها با ناصرالدين شاه نيز باطل استكهمانى هر  ادعاى اين ،بنابراين. دو شخص متمايزند
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 يعنى صرفاً  ،است »درونى«شاه امرى  ا ناصرالدينقاى متوهم بآسانى هويت كتر، ي به بيان فنى 
يـا سـوم  ءه شىكندارد  دو شخص است و ربطى به اين نهاى درونى و ذاتى اي مربوط به ويژگى

اگـر . دارنـد شـىء اى ديگـرى بـا ايـن دو هـاى رابطـه ها و ويژگى جهـان چـه نسـبتء اشـيا گريد
شاه  قاى متوهم همان ناصرالدينآه كسيم شود ما به اين نتيجه بر قاى متخيل باعث مىآشدن  اضافه

قـاى آقاى متخيل نيز همين نتيجه برقرار اسـت و حتـى اگـر تنهـا آ نبودصورت در  ايننيست، در 
   .دانستيم ى مىكباز هم نبايد او را با شاه قاجار ي ،متوهم در جهان بود

ه فـردى مغـز كـتواند در مواردى  مىگفته  شيپداستان عالوه بر  استداللن يه اكروشن است 
ار كـ نيـز بـه شود مىپيوند زده  یفرد متمايزبه  ورw مغز اك دام از دو نيمكو هر كند مىخود را اهدا 

مغـز دانسـت، w نندكاهدابا  همانى دارای اينپيوستگى روانى بايد دو فرد تازه را  كطبق مال. رود
شخص را حافظ تداوم شخص به دو  كي »افتكش«ند و ك ه ويليامز اين نتيجه را رد مىك حال آن

  .داند هويت شخصى نمى

  شناختى پيوستگى روان كپاسخ طرفداران مال
. اند پاسخ نيز نمانده ىاما ب ،دنرس ننده به نظر مىك سناريوى ويليامز و استدالل او گرچه قوى و قانع

مـا در . اسـت شناختى پيشـنهاد شـده پيوستگى روان كطرفدارن مال یسواز  های متنوعى حل راه
، بررسـى اسـت ىمبتنـ بـر رد فـرض و اصـل پيشـنهادى ويليـامزه كترين پاسخ را  بخش رايج اين
و  »الـف« ءدو شى ىهمان ه اينكجويد  سود مىه گفتيم ويليامز از اين اصل كگونه  همان. نيمك مى
ى اين نهاى درو به خصلت ى آن صرفاً ريا عدم برقرا اتى است و برقراریذاى درونى و  رابطه »ب«

ر كـسـى منكه اگـر كـروشن است . بستگى دارد ،جهان با اين دو ءاشيا گريرابطۀ دو نه  ء،دو شى
نارگذاشـتن كدر صـورت . نـدكتواند در برابر استدالل همتاسازى مقاومت  مى ،چنين اصلى شود

رد تـا از ايـراد كـبندى  ل زيـر صـورتكشناختى را به شـ پيوستگى روان كتوان مال مىاين اصل 
است اگـر و تنهـا اگـر  1tدر زمان  1Pهمان شخص  2t در زمان 2P شخص: شدويليامز در امان با

2P  2در زمانt 1شناختى با داراى پيوستگى روانP 1 در زمانt  انديـداى كباشد و در ضـمن هـيچ
  .باشد 1Pشناختى با ه آن نيز داراى پيوستگى روانكار نباشد كدر  2P*رقيبى مانند 

اربرد محدودی دارد و صرفاً در كدامنۀ  كه اين مالكت توان درياف باال مى كبا دقت در مال
لسـوفان يبرخـى ف. وجـود دارد 1Pانديـدا بـرای مقايسـه بـا ك كه تنها يكآيد  ار مىكمواردی به 
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تـالش و  انـد ننـده نيافتهك بنـدى را چنـدان قـانع صـورت ، ايـنكر و نوزيكشومي همچون ،معاصر
 یبـرا. امنۀ آن را گسترش دهندد» وجودانديداى مكبهترين «مفهوم ارگيری ك اند از طريق به ردهك

گـر ااسـت اگـر و تنهـا  1tدر زمان  1Pهمان شخص  2tدر زمان  2Pشخص  كاز نظر نوزيمثال، 
2P  2در زمانt به انداز(شناختى  داراى پيوستگى روان w1با ) قوی افىكP  1در زمـانt د و در شـبا

اختى شـن ه ميزان پيوستگى روانك نباشد موجود 2P*د نهيچ شخص ديگرى مان 2tضمن در زمان 
بيـان  كايـن مـال ديگـر، بـه عبـارت. باشـد 2Pشـناختى  بيشتر يا مساوى پيوسـتگى روان 1Pبا  او
 انديـدايى راكهسـتند آن  1Pشناختى با  ه داراى پيوستگى روانكافرادى  مه از ميان تماكند ك مى
و بنـابر ايـن  اردد شـناختى را بـا او وانره بيشـترين پيوسـتگى كـگيريم  در نظر مى 1P همان با اين

  .است انديداى موجودكبهترين 
شـناختى  پيوسـتگى روانآمـوزw طرفداران ميان شده و رايج  پذيرفته ىكامروزه مالباال  كمال
از  ،هـاى فراوانـى در جريـان اسـت ه پيرامـون آن بحـثكتواند حدس بزند  اما خواننده مى. است

تعريـف گيری  و انـدازه شناختى معيـارى قابـل سـنجش گى روانه چگونه براى پيوستك جمله اين
در اين . ردكبا هم مقايسه را شخص سوم شناختى دو فرد با  نيم تا بتوان ميزان پيوستگى روانك مى

  .هيم پرداختاو انتقادات وارد بر آن نخو كنوشته به جزئيات فنى اين مال

  هويت شخصى به مثابه امرى بسيط
الت و انتقادهـايى كدام بـا مشـكـشـناختى هر پيوسـتگى روان كمال وى كفيزي كه مالكديديم 
بنـابر  هكـسوق داده اسـت سومى يدگاه داين نقدها برخى از فيلسوفان را به سمت . رو بودند روبه
نيسـت و در بهتـرين حالـت بايـد  بسـندههويـت شخصـى تعريـف ى بـراى كـهـيچ مال اصوالً آن 
 كمـكبـه مـا هويـت شخصـى اسـتمرار ر تشـخيص ده كـم شواهد و قراينـى كرا در حها  كمال
. ننـدك را عرضه مـىاين مفهوم  اتمه مقوّ كشناختى  ى هستىيها كنه مالنند در نظر گرفت، ك مى

و غيرقابل تحليل و تقليـل اسـت و پايه امرى بنيادين،  شخصىهويت  اصوالً  ،از نگاه اين فيلسوفان
هويـت  ،از نگاه ايـن فيلسـوفان. ردكريف ى يا روانى تعكتوان آن را بر حسب پيوستگى فيزي نمى

فيلسـوفانى . روحـانىی غير مادی و ارت يا جوهركد مادیاز سنخ روح غيراست شخصى چيزى 
ى عرضـه يهـا سـتداللاانـد و در حمايـت از آن  برن از مـدافعان ايـن ديدگاه مانند چيشلم و سوئين

  ).Chisholm, 1976 Shoemaker & Swinburne, 1987: كن ،شتريمطالعه ب یبرا( اند ردهك
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  ها نوشت پى
  
رضـايي و اميـر احسـان     نگاشـتة مشـترك حسـين شـيخ     درآمدي بر فلسـفة ذهـن  اين نوشته بخشي است از كتاب  .1

شناسي و فلسفة  با موضوعات فلسفة علم، فلسفة اخالق، معرفت(زاده است كه همراه با چهار مجلد ديگر  كرباسي
هـا   شده براي اين مجموعه، كتاب تعريفبنا به هدف . زودي از سوي انتشارات هرمس چاپ خواهد شد به) زبان

بندي  مطالب اين فصل، صورت. پردازند عمدتاً باري آموزشي دارند و به جزئيات بيش از اندازه فنّي مباحث نمي
 :ها عمدتاً مبتني است بر دو منبع زير و نحوة چينش آن

1. Noonan, H. W., (2003) Personal Identity (2nd Ed.), Routledge: London & New York  

2. Olson, E. T., (2003) "Personal Identity", in The Blackwell Guide to Philosophy of Mind, Stich, S. P & T. 

A. Warfield (Eds.), Blackwell Publishing Ltd. 
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