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 1فرزندآوری قمار پدیدارشناسی

 حسین دباغ

  .قمار باشد کار دنیا

 رومی الدین جالل موالنا

 ختود،  پراهمیتت  کالسیک و لیایی، در مقالهااسترشهیر  شناس فرنک جکسون، فیلسوف ذهن و معرفت. یکم

ز این آزمایش ذهنی کته ا  3کند. ماندگاری را در فلسفه ذهن طرح می آزمایش ذهنی ،2«پدیداری کیفیات شبه»

 کنند به شرح زیر است: یاد می« اتاق مری» استدالل عنوان بهآن 

ای است که بنا به دلیلی مجبور شده است تاا هااا] یپیراماو]ا را از یاا اتااق       العاده ی دانشمند فوقمر

بیناایی   یِبررسی کند. او متخصص نوروفیزیولاو   وسفید سیاهو از طریق یا صفحه نمایشگر  وسفید سیاه

وقتی ما یبرای مثالا افتد  اتفاقی میاست و فرض کنیم که وی تمام اطالعات فیزیکال مربوط به اینکه چه 

، باریم  و غیره را باه کاار مای   « آبی» ،«قرمز» های بینیم و وا ه را می ای ، یا آسما] آبییقرمز فرنگی گوهه

خود را ترک کند و یا صفحه نمایشگر  وسفید سیاهچه رخ خواهد داد وقتی ماری اتاق  (...) اندوخته است

 (130 ,1982)گیرد یا نه؟...  یاد می ایا ه او داده شود؟ آیا او چیز یتازهای ب رنگی

ری در داستان باالست. بدین دآوری، به گمان من، شبیه وضعیت مدر قبال پدیده فرزن وضعیت ما آدمیان

ایتم و تنهتا زمتانی     به نکردهزندگی کنیم را تجر« همراه با فرزند» دنیای جدیدی که قرار است در آنمعنا که 

که قدم در درون این وضعیت جدید بگتااریم. گتویی    شویم میای  واجد چنین تجربه و انفراداً شخصاً، رأساً

چار باید بدون تجربه نا؛ پس 4برد می« دیوانگی» راه به گر محاسبهو « عقل دوراندیش» ودر کار است  قماری

بتا   تتوان  متی بر این باورند کته   در مقابل در کام کشید و یا بدان پشت کرد. اما برخی را آنیا  وضعیت جدید

پرده از روی چنین وضعیت رازآلودی برداشت و بته   فایده(-مبتنی بر هزینه گیری تصمیم) محاسبات عقالنی

 انتخاب نشست.

                                                           
1
در  که ،2113انگلستان، انجمن ذهنو  جامعه ارسطویی. در کنفرانس ساالنه داند یمالری پال  دار وامخود را  بیش از آنکه بتواند بیان کند این مقاله  

 او بهره بسیار بردم. یها بحثاز نظرات و دانشگاه اگزتر برگزار شد، 
2
 Epiphenomenal Qualia 

3
 دهد. ارائه می برای رد دیدگاه فیزیکالیزمجکسون این آزمایش ذهنی را   
4
 را/ بعد از این دیوانه سازم خویش را یشدوراند: آزمودم عقل گفت یمموالنا هم   
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دار شتدن   ام و هنگامه بچهعموم افراد هنگ وبیش کمزیر نگاه کنید. وضعیتی که نمونه به وضعیت  عنوان به

 گارانند:  حظاتی را از سر میاندیشند و چنین ل به آن می

شوید که  ای در زندگی نزدیک می رفته به مرحله رفتهاما  فرزندی ندارید.تصور کنید در حالت کنونی شما 

اندیشتید کته    بینیتد. بتا ختود متی     دار شدن می عنوی و... قادر به بچهی، روحی، مفیزیکی، مال ازلحاظخود را 

کنیتد.   مشتورت متی   بتاره  درایتن خود سر هما ب. طبیعی است که ای را تجربه کنید پدیده دوست دارید چنین

برای شما رخ  ای تازهچه امر  شوید می دار بچهموضوع را ارزیابی کنید تا دریابید وقتی  دقت بهکنید  تالش می

 دار بچته وضعیت شما شبیه چه وضعیتی خواهد شد و یا اگتر   شوید می دار بچه. به این معنا که وقتی دهد می

تا تصمیم  کنید میا تالش شم به حقیقتنشده، به همین حال کنونی باقی بمانید وضعیت چگونه خواهد بود. 

شبیه وضتعیت از پتیش    را آنتصویر بکشید و خود را عملی کنید بر این مبنا که وضعیت خود را در آینده به 

 .شوید مین یا شوید می دار بچهیا کنید. نتیجه یکی از این دو حالت بیش نیست:  دانسته

، در زیر درواقع. آید نمی پدیده فرزندآوریگیری به کار  تصمیم عقالنی روشاین ادعای من این است که 

هتی  دسترستی    متا  چراکته عقالنی نیستت.   یک روش گیری تصمیماین روش  کنماستدالل تا  کنم میتالش 

تجربته  » و« کردن تجربه» .نداریم داشتن )برای خود( )اول( به پدیده فرزند (epistemic access) معرفتی

 ازآنجاکه کردن امری، باتجربه. یعنی کند می« زیرورو» راآدمی  معرفتیوضعیت ای را از سر گاراندن «زیسته

یک  بدانیمتوانیم  ما نمی. یابد می عظیم وضعیت معرفتی آدمی تغییر شود کند و درگیر می لمس می را آنآدمی 

محاستبه   روش توانیم ما نمی به همین دلیل .تجربه کنیم را آن زمانی کهتا  و شبیه چیست ماند امری به چه می

 کند: گونه که تامس نیگل بیان می همان .استخدام کنیم ریمندا اول دستفایده را در مواقعی که تجربه -هزینه

ه چه چیز )در تجربه ماا( شاباهت   ب» رهز] است. معنای آ] این نیست که « ماند به چه چیز می» ... تعبیرِ»

  5.«فاعل چگونه است برای خودِ شخصِ» ، بلکه این است که «برد می

قبتل از   کته  کنیم میگمان  آدمیان ماعموم نخست آنکه  بدین قرار است: اصلی این نوشتار استداللدوم. 

بته نحتو    استت چه چیتزی   به باید نسبت به این پدیده که پدر یا مادر بودن شبیه دار شدن تصمیم برای بچه

ت؛ است  ای خشتنودکننده پدر و مادر شتدن امتر    کنیم که ر بسیاری از اوقات به این فکر مید .فکر کنیم عمیق

                                                           
5
 Mortal Questions, p. 170  
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این تصور متا از پدیتده   را به دنبال دارد.  ازخودگاشتگینوعی  چراکهبخشد  داشتن فرزند به زندگی معنا می

 .گیرد برمیرا در  ما 6باورهای پدیداری کالم یکو در  رضایت از زندگیرزندآوری تمایالت، سعادت، ف

 ینکته ا: یعنتی میتان   بتوانیم قیاس کنیم باهمرا  تا دو وضعیت رساند میمدد  مابه  تصوراتاین دوم اینکه 

با قیاس بتین ایتن دو   ، درواقع و اینکه بدون فرزند ماندن چگونه است. ماند میپدر یا مادر شدن به چه چیز 

معتین  . با دهند میگران عقالنی انجام  . کاری که عموم کنشبرگزینیمبهترین نتیجه را  خواهیم میما وضعیت 

 .را انتخاب کنیم محتمل ترین فایدهتا بیش کنیم میسعی  ها هزینهبرای منافع و  یک احتمال کردن

 تتوان  متی کننده است. حتتی   و منقلب همتا بی، غریب ای تجربهداشتن  )اول( دیده فرزندتجربه پ ،آخردر 

به همتراه   شوندگی زیروزبر، به جهت معرفتی هم یک کند میگفت عالوه بر اینکه وجود آدمی را دیگرگون 

، بته جهتت پدیدارشناستانه تغییتری عظتیم را تجربته       شوند می دار بچهافرادی که برای بار نخست  .آورد می

 آزمایش ذهنی فرنک جکسون از سر گاراند. در مری. مثل تغییری که کنند می

 گونه است: توان از مقدمات باال گرفت این نتایجی که می سوم.

و معرفتتی متا را درگیتر    دخیل هستند و به نحو شخصی  کننده زیروزبرتجربیات هایی که در آن  موقعیت

، در این به حقیقت .بگاارندفایده  و منفعت بر اساس گیری تصمیم پیش پایتوانند چالش جدی  می کنند می

فایده بهره ببریم. فرزندآوری  و منفعت محاسبهتوانیم از  م به نحو عقالنی انتخاب کنیم نمیموارد اگر بخواهی

گیتری   ب بیشینه کردن منفعت محتمل تصتمیم و برحس است. اگر بخواهیم به نحو عقالنییکی از این موارد 

( را کننتد  را بیان می« نشبیه به چیزی بود» یعنی باورهایی کهپدیداری )کنیم، باید قادر باشیم نتایج باورهای 

های موستیقی   ها )مثل رنگ آبی( یا نت بدانیم تجربه رنگ توانیم که ما نمی طور همانولی درست  معین کنیم.

  یمتتوان  باشیم، ما نمیتجربه کرده  را آنکه  یزی است مگر آنشبیه چه چ )مثل نت سلِ پشت خرک در سنتور(

ایم. این بتدان معناستت کته قبتل از انتختاب متا        تجربه نکرده را آنماند وقتی  بدانیم فرزند داشتن به چه می

را  ای گزینته یم منفعت یا ضرر نتایج باورهای پدیداری را معین کنیم. بنتابراین، فتارغ از اینکته چته     توان مین

 ی بهره ببرید.، غیرممکن است که بتوانید از روش معمولی عقالنکنید میانتخاب 

                                                           
6
 phenomenal belief  

 انعکاس یافته است.« شبیه بودن به چیزی» در آناست که  ای یتجربباورهای مراد 
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نیتز   برای بررسی این امتر  های دیگری . راهشست ا نیست که باید از فرزندآوری دستالبته این بدان معن

 را صدا شد و پدیده فرزنتدآوری  هم ، فیلسوف دانمارکی،با سورن کیرکگور توان میمتصور است. برای مثال 

... چشم را ببنتدد و جهتش کنتد   [ جهش کند، باید تصمیم داردوقتی کسی ]» :کرد تلقی« جهش ایمانی» شبیه

؛ بته تعبیتر   بترد  انتخاب عقالنی راهی به دهی نمی که این بدان معناست 7«.این جهش همان تصمیم ]او[ست

 نیکوی حافظ:

 زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست

 من که بدنام جهانم چه صالح اندیشم

« و استعشتقوا ایمتانکم  » با موالنا بگوییم: ندا هم و نهیمرا به کناری « اندیشعقل دور» بایدبا این حساب 

به زبان دیگر، یعنی خود  عمل کنید. شناختی( و ایمانتان یعنی مبتنی بر باور )روان )به ایمانتان عشق بورزید(.

مترتتب بتر ایتن عتالم      ینشانه غایت جهان رارا به جاده غایات جهانی و تاریخی سپردن و حضور انسان در 

تکامل نسل، مقلدانه بته جوامتع گونتاگون     بحث از ات و با عنایت بهتوان فارغ از این حیثی حتی می دانستن.

 نگریست و فزونی این امر را دلیل انجام آن گرفت:

 پرد گرچه عقلت سوی باال می

 چرد می یبه پستمرغ تقلیدت 

وقتتی  بترای مثتال   : رخ دهتد نیتز  تواند برای بسیاری متوارد انضتمامی دیگتر در زنتدگی      می مسئلهاین 

بته دنیتای    مانده( را یا یک فرد آتیست )عقب ؛نوا کنیمش تکنولوژیفرد ناشنوایی را با استفاده از  خواهیم می

یتا   کنیم که روحانی یا وقتی انتخاب می ؛گیریم تا در جنگ شرکت کنیم یم مییا وقتی تصم ؛عادی بازگردانیم

تا جنسیت ختود را   کنیم میقصد یا  وقتی  دین خود را تغییر دهیم؛ گیریم مییا وقتی تصمیم  ؛شویم کشیش

 8.تغییر دهیم

ماند و شتبیه   توانیم بدانیم یک امری به چه می ما نمی» . اما ممکن است اشکال شود این سخن کهچاارم

آموزانتد در   روزمتره بته متا متی    زندگی  چراکهت. سخن ناموجهی اس« تجربه کنیم را آن زمانی کهچیست تا 

                                                           
7
 Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, p. 11-12 

8
 ها را الری پال به خاطرم آورد. از این بابت ممنون او هستم. مثال برخی از این  
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برای مثال  برند. می یشپ بهدهند و امور را  رار میسرلوحه کار خود ق را نایگردبسیاری امور آدمیان تجربیات 

استت موجته   که ممکتن   آنجاتا  را آن یگرد، است ری نیکویی را از سر گاراندهکه زوجی تجربه فرزندآو این

چنین  هم شوند. ینب خوشای  تا نسبت به چنین تجربه (prima facie or pro-tanto justified) کند می

فت و مدد گر با ابزار استعاره() توان از قوه تخیل و تصور دیگران مدخلیت نداشته باشد، می حتی اگر تجربه

فضتانورد  نخستتین  ، 9در جهانی که تجربه فضانوردی رخ نتداده استت   مثال عنوان بهسازی کرد.  امور را شبیه

. تا دست به چنین اقدامی زند با اسباب و ادوات علمی وضعیت مشابهی را متصور شود توانسته استجرم ال

و  کنند مییکسانی را سپری  وبیش کمتجارب  این قاعده تن در ندهیم که آدمیان عموماً اگر به، آخر اینکهدر 

 وغریبتی  یتب عج (یشناس انسان) در دام یک آنتروپولوژی ،یکدیگر باشند حال کمکتوانند  به همین جهت می

االذهتانی وجتود    کند و آن این است کته تجتارب بتین    ینم یدتائ را آنجربه تاریخی گرفتار خواهیم شد که ت

 ندارد.

د، هتم دهنت   دستت  بته  دستها، تصورات، تخیالت و گواهی دیگران  حتی اگر استعارهکه  آنجاستپاسخ 

« قمتار » یتا « ریستک » وادی نیازمند قدم نهادن در -برای شخص خود -گیری یمتصمآدمیان در مرحله  بازهم

هتایی   به تعبیر دیگر، در پدیده دارد. یفرد منحصربهویژه و  روانی-روحی هر انسانی موقعیت چراکه هستند.

دارند، قمار کردن از لوازم آن استت. و کیستت کته تصتدیق      را آنکه آدمیان برای بار نخست قصد ورود در 

شناختی نیستت. بلکته وضتعیت ذهنتی و     -ریسک دادن یک فعالیت بالمره عقالنی نکند قمار کردن و تن به

)مثل علوم شتناختی،   گوناگون احساسی دانست. علوم تجربی-نوعی جهش عاطفی توان میرا « قمار» پدیده

چنتین متدعایی را    نیتز  پژوهتی اخالقتی(   شناختی و عصب-شناسی تجربی شناسی، علوم مغزی، روان عصب

 کند. تصدیق می

جاناتتان  المان علوم تجربی و فیلسوفانی نظیر پیتر سینگر، آنتونیو داماسیو، شوان نیکولز، جسی پرینتز،  ع

های )اخالقی( ما بدون حضتور   گیری که تصمیم اند القول متفقینت کنت هایت، جاشوا گرین، کیت فاین و ج

رود.  گیری به شتمار متی   ، عواطف از عناصر ضروری در تصمیم. به زبان دیگردنیستو وجود عواطف ممکن 

 (prefrontal cortex) عموم بیماران آنتونیو داماسیو کته از ناحیته پیشتانی مغتز    وضعیت نمونه،  عنوان به

عواطف، احساستات و شخصتیت متا     مسئولامی مغز کند. ناحیه قدّ اند این فرضیه را اثبات می م شدهمصدو

                                                           
9
ای مهیب و تکرار نشدنی است. شببیه مبر     ی هم در راه نیست. حقیقتاً تجربهاند تا به مریخ روند و بازگشت کرده نام ثبت یا عدهآمده است که در اخبار   

 :ماند یم
 http://www.space.com/22238-mars-one-private-colony-volunteers-meeting.html 

http://www.space.com/22238-mars-one-private-colony-volunteers-meeting.html
http://www.space.com/22238-mars-one-private-colony-volunteers-meeting.html


 

3danet.ir 
 

 | 6 

 دهتد  میاند، آزمایشات نشان  از ناحیه پیشانی دچار صدمه شده یک تصادف اثر آدمیان است. بیمارانی که در

گیری محتتا  ریستک و قمتار کتردن      گیری کنند. سبب آنجاست که تصمیم تصمیم راحتی بهکه قادر نیستند 

 .مانند یم بازیوب است از انجام این مهم است و چون قسمت عاطفه مغز آنان مع

کرد.  بود و ریل قطار نصب می آهن راهر وی کارگ مسئله است.یج گویای بهتر این مثال معروف فینیاس گِ

شود، یتک   له آهنی از زیر فک او وارد سر میخراشی یک می طی حادثه دل ساله بود 22وقتی  1848در سال 

. از عجایب آن بود که وی زنده آید یدرمریب از باالی پیشانی او به ا صورت بهکند و  چشم او را سوراخ می

افتتد و آن اینکته فینیتاس     از دوره نقاهت اما اتفاق مهمی متی قادر به راه رفتن و تکلم بود. پس ماند و حتی 

کته   کننتد  میکند. همکاران او بیان  تغییر می کلی هبشخصیت و سلوک او یج نبود. رفتار، یج دیگر فینیاس گِگِ

او تحتت شتعاع قترار    شود. روابط ختانوادگی   رحمی شده بود. از کار اخرا  می شخص بسیار عصبانی و بی

 رود. سالگی از دنیا می 37رد تا در سن گی می

یج قتادر بتود   ایتن استت کته گِت     اند کردهعنوان  -باالخص داماسیو-نکته مهمی که عالمان علوم شناختی

بتود   دیتده  آستیب قسمت جلویی مغز او   ازآنجاکهانجام دهد. اما  به نیکویی شناختی خود را-فعالیت فکری

زنتدگی بترای او مشتکل بتود. همته       شده بود و انجام تصمیمات روزمره جدی عواطف او دستخوش تغییر

 بدان سبب بود که عنصر ریسک یا قمار از زندگی او رخت بربسته بود. ها این

استدالل کرده است که آدمیان در بسیاری از امور  اگر این مقاله در بیان مقصود خود کامیاب باشد،. پنجم

، دسترسی معرفتی بته آن  رادارنددرباره امور تازه و از پیش تجربه نشده  گیری تصمیمیومیه خود وقتی قصد 

عقالنی باشد. از طرف دیگر، قدم  گیری تصمیمکننده  د موجهتوان مین ها آنپدیده ندارند و باورهای پدیداری 

وضتعیت  یتک   مولتود  ختود  محتا  قمار کردن است و طبیعی است که قمار کتردن  آلود مهنهادن در فضایی 

 .است عاطفی-روانی

که آدمیتان دارای فرزنتد شتوند، هتی       گیری است. قبل از آن این نوع تصمیم مهمفرزندآوری از مصادیق 

برای قدم  همه این با. اما هاست آن رسان کمکاز آن پدیده ندارند. نهایتاً باورهای پدیداری  ای تجربه شخصی

 گیتری  تصتمیم نهتادن   نهادن در این وادی تجربه نشده باید مرتکب ریسک و قمار شوند. و این آغتاز کنتار  

 .«ام کرانه بیام عالم  مرد قمارخانه» :آورد برمیگاه موالنا داد  که جهت نبود بی عقالنی است.

 


