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 1 ، سالن2ساختمان ، و معارف اسالمی دانشکدۀ الهیات مکان : 
 :چکیده

پایینی همچون شکل، درجههای اصطالحا میان فیلسوفان ادراک حسی توافقی عام وجود دارد که ما قادر به ادراک حسیِ ویژگی

رود و از حدود محتواهاای عافیف فراتار مای حسیکه آیا محتوای تجربۀ اما این ان و شفافیت از طریق دیدن هستیم.رنگ، حرکت، مک

هاایی همچاون اناوا  بااال، ویژگیهاای درجاهگیارد، اماری االتالفای ا ات. مقماود ماا از ویژگیباال را نیز در بر میهای درجهویژگی

شاناالتی، احسا ااب بادنی، حااالب های زیباییدادی، جنسیت، زبری/نرمی، ویژگیا تفهای فی/ممنوعی/کارکردی، علیّت، ویژگیطبی

نامه باا اااراوق قارار دادن نۀریاۀ محتاوای  نایِ . در این پایانا تهای االالقی های عمل و ویژگی، مولفهعاملیتهای ذهنی، مولفه

مبنای بار ادراک  اتون ورنار پرد پدیداری او به عنوان روشی برای کشف محتواها، قمد داریم دیادگا   وزانا  یگل و اتکا به روش تضا

توانناد بششای از محتواهاای االالقای میمطابق این دیدگا ، ورنر مفتقاد ا ات برر ی کنیم. شرح داد  و های االالقی را حسیِ ویژگی

و  تشیّالن دیدگا  وارد الواهیم کرد. اعتراض اول باه نقام موفاول ماناد  ما دو اعتراض به ایمحتوای برالی از تجارق حسی ما باشند. 

گرایی طور عام اعتراعی ا ت علیه روش تضاد پدیداری. اعتراض دوم باه نۀریاۀ کالهپردازد و بدر این روش میتجارق حسی  بازالوانی

دهاد. در آالار االالقای حسای را هادر قارار میطور الاص نحو  کارِ تضاد مطرح در دیدگا  ادراک هشود و بپدیدارشناالتی متو ل می

  های مبتنی بر روش تضاد پدیداری قابل دفا  نیست. نتیجه الواهیم گرفت که این دیدگا ِ ادراک االالقی حسی همچون دیگر دیدگا 


