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  . مقدمه1
است.  یدر باب ادراک حسّ ها دگاهید نیتر یمیو قد نیتر از مهم یکی 1خام یِگرو واقع
 یِکیزیف ءیما همان ش یحسّ که به هنگام ادراک دیگو یبه ما م دگاهید نیا ،یطور کلّ به

 وارد شده است دگاهید نیاز هشت اشکال به ا شی. بمینیب یرا م شیها یژگیبا و یخارج
)Le Morvan, 221-234 (یاشکال خطا یعنیاند،  محل توجه اریکه دو اشکال از آنها بس 

 بیرق یها دو اشکال در واقع استدالل نی. ا2یزمان ریو اشکال تاخ یو توهم حسّ یحسّ
گروان خام با  نفع خود است. واقع به ی،حسّ ی داده دگاهید یعنی ،میمستق یگرو واقع دگاهید

از  یحسّ یبا توهم و خطا یادراک حسّ تیهو انیگذاردن م زیو تما 3ییگرا قول به انفصال
 چهاراشکال  نیا حلّ یدارد. برا یشتریاما اشکال دوم قدرت ب ابند،ی یم ییاشکال اول رها

ی پژوهش به آنها اشاره خواهد شد. اما ما شده است که در بخش پیشینه شنهادیپ حلّ راه
های گذشته متفاوت است، هایش با دیدگاهبا معرّفی مفهومی دیگر، که در جزئیات و التزام

در بخش پاسخ به اشکال توضیح خواهیم داد که چگونه  4پاسخی دیگر عرضه خواهیم کرد.
تواند فعّالیتی علمی به حساب آید. مفاهیم موجود می معرّفی مفاهیم جدید یا اصالح

که ما به هنگام ادراکِ  ی ثابتی دارنددر کنار بُعدِ سیّال خودْ جنبه اءیاش حلّ این است: راه
  اشیایی که در ظرف حال موجود نیستند به آن دسترسی داریم.

هرچند او خود  میا فتهالهام گر ردامادیم یدر فلسفه» دهر« یآموزهرا از  حلّ راه نیا ما
به  مفهوم دهر یداشت با معرف میخواه یسع بیترت نیبد 5گرای خام نیست.یک واقع

. بر میبرهان یزمان ریو آن را از اشکال تاخ میینما لیرا تکم دگاهید خامْ این یگرو واقع
 ریخآنگاه به طرح اشکال تا م،یکن یم ریرا تقر میمستق یگرو واقع دگاهیاساس، ابتدا د نیا

و سرانجام به کمک  میینما یم یفدهر را معرّ ی . سپس، آموزهمیپرداز یبه آن م یزمان
  یم.دار یم انیخود را ب دگاهیاز لوازم د یو برخ میکن یاشکال را م آموزه آهنگ حلّ نیا

                                                                                                                                        
1. naïve realism. 
2. time-lag. 
3. disjunctivism. 

هایی شباهت کنیم، زیرا پاسخ ماعبارت دیگر، تقریری دیگر از پاسخ به اشکال تأخیر زمانی ارائه می به .4
  های گذشته دارد.با دیدگاه

مـان   . ما با جستجوی ناقص خود چیزی در خصوص ادراک حسّی (مخصوصا ادراک بصری که محلّ بحـث 5
شود و مشّائیان قائـل بـه   است) در آثار میرداماد نیافتیم. اما با توجّه به اینکه او معموال مشّائی خوانده می

ی ادراک حسّی او چیست بـرای مـا اهمّیتـی    ی خام ندانستیم. اینکه نظریهگراباشند، او را واقعانطباع می
  ی دهر میرداماد را وام خواهیم گرفت.حلّ خود را ارائه خواهیم کرد و تنها آموزهندارد زیرا ما راه
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 ی.ستمیو س یمفهوم لیتحل ش،یکماب-است یلیپژوهش تحل نیما در ا کردیرو
و چگونگی تحقّق آنها بودنِ اجسام  -  زمان - از در یلیتحلبا  میدار یما سع نکهیا حیتوض

ادراک  یدرباره یها تیواقع گریخام را با د یگرو واقع یهینظر یسازگاردر امتداد زمانْ 
  یم.خود نشان ده یباورها ستمیدر س یحسّ

  
  ی تحقیق. پیشینه2

ها دو دیدگاه گرویِ خام در سنّت اسالمی مطرح نبود و تنتا پیش از شیخ اشراق واقع
بنابراین انتظار طرح و  1)102سینا، (ابنی خروج شعاع و انطباع در میان بود. عمده

پاسخ به اشکال تأخیر زمانی پیش از شیخ اشراق چندان روا نیست. اما بعد از شیخ 
اشراق نیز این اشکال مغفول ماند. حتی در روزگار حاضر نیز در کشور ما به این اشکال 

زمین مطرح بوده است. است. اما این اشکال در میان اندیشمندان مغرب پرداخته نشده
های دیگری اند و به دیدگاهگروی خام دست شستهگروهی با قبول این اشکال از واقع

اند به این اشکال پاسخ دهند. اند. گروهی نیز سعی داشتهی حسّی روی آوردهچون داده
های دوردست گویند که دیدن ستارهور پاسخ میای اینطاند. دستهاینان خود چهار دسته

کنند ای دیگر این فرض را انکار میدر واقع از موارد ادراک حسّی صحیح نیست. دسته
برخی هم، با  )Fish, 114(شده و عمل آگاهی باهم موجود باشند.  که باید شیء ادراک

 3گرویدر قول به ابدیحلّ را شده با عمل آگاهی، راهشیء ادراک 2بودیِپذیرش لزوم هم
اند. و در باب متافیزیک زمان و اینکه اشیاءِ گذشته در ظرف گذشته موجودند یافته

بودی با ی آخر، در دیدگاهی شبیه به دیدگاه سوم، در عین پذیرش لزوم همدسته
بودی بر اساس نظریه نسبیت و توجّه به مفهوم فیزیکی زمان به قراردادی دانستن هم

  )Gu, 11231-11248; Moran, 202-232; Power, 94-117اند. (گفتهاشکال پاسخ 
  

  4گروی خام. واقع3
گروان و  داد: واقع یجا یکلّ ی در دو دسته توان یرا م یادراک حسّ یها هینظر

                                                                                                                                        
-2/262پنـاه،  (یـزدان گروی مستقیم شـیخ اشـراق   در سنّت ما دو دیدگاه دیگر نیز مطرح است: واقع .1

  .)215-8/210(ملّاصدرا، ی انشاء ملّاصدرا ظریهو ن )269
2. simultaneity. 
3. eternalism. 

گـروی   پردازیم. به عبارت دیگر، به تعریـف واقـع  گروی خام بر اساس تقسیم می. در این بخش به تعریف واقع4
  بأضدادها.پردازیم، چرا که یُعرف األشیاء خام از طریق مقابل قرار دادن آن با رقباء و اضدادش می
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که  ندانیبرا ایکه  هستند ها ستیآل دهیا و اکانگروان همان شکّ گروان. ناواقع ناواقع
 رسد یآنگونه که به نظرمان م تیواقع نکهیا ای ستیمان ناز ما و ذهن رونیب یتیواقع

 میبدان میتوان یما نم ،رسد یآنگونه باشد که به نظرمان م تیاگر هم واقع نکهیا ای ستین
ند اگروان برآن گروان، واقع . برخالف ناواقعرسد یآنگونه است که به نظرمان م تیکه واقع
و ما  رسد یهمانگونه است که به نظرمان ماز ما و ذهنمان هست که  رونیب یتیکه واقع

 یگروان خود به دو دسته . واقعرسد یاست که به نظرمان م مانگونهکه ه میبدان میتوان یم
 میگروان نامستق . واقعمیگروان نامستق و واقع میگروان مستق : واقعشوند یم میتقس لّیک

از  یو برخ ،3یطباع حسّان ،2یهسته حسّ ،1یحسّ یداده دگاهید روانیاند از پ عبارت
 میدار یا یکیزیرفیغ یموجود ذهن نکهیبه ا اند لئقا ایکه  4یذهن اتیفیک دگاهید روانیپ

از  یبرخ یکیزیرفیغ یموجود ذهن نیا نکهیا ایاست  اتیفیتمام ک یکه خود دارا
 یموجود ذهن نیا نکهیا ای کند یم ییرا بازنما گرید یرا دارا است و برخ اتیفیک
دارا  زیرا ن اتیفیک یبرخ نکهیا نیدر ع کند یم ییرا بازنما اتیفیک ی همه یکیزیرفیغ

به  لئقا میگروان مستق . برعکس، واقعاندهای خودِ تجربهکیفیاتْ ویژگی نکهیا ای است
 یکیزیف ءیما با خود ش یکه به هنگام ادراک حسّ اند نیو برا ستندین یذهن یا واسطه

 یمحتوا قیکه ما از طر اند نیبر ا یاند: گروه دستهدو  زین نانی. امیشو یمواجه م
 یمحتوا قیکه از طر اند نیبرا گریو گروه د میدار یخارج دسترس به خودِ 5یبازنمود
 روانیو پ 6گروان اند: التفات . گروه اول دو دستهمیندار یبه خارج دسترس یبازنمود
به  شیاز گرا یزینوع متماشامل  یاست که ادراک حسّ نیبر ا ی. اول7کسب باور یها نگره

محتوا  نیشامل کسب باور به ا یاست که ادراک حسّ نیبر ا یمحتوا است و دوم نیا
، و برخی از پیروان دیدگاه 8دگروانیق ،گروان خام اند: واقع دسته سهدوم  گروهاست. 

(قرمزانه  دنید ی وهیش ی (مثال قرمز) را مساله دنید تیفیک دگروانی. قکیفیات ذهنی
و پیروان دیدگاه کیفیات ذهنیْ کیفیت دیدن (مثال قرمز) را کیفیت  دانند، ی) مدنید

 ءیش ی (مثال قرمز) را مساله دنید تیفیگروان خام ک واقع یول، 9دانندخودِ تجربه می
                                                                                                                                        
1. sense datum. 
2. sensory core. 
3. percept. 
4. qualia. 
5. representational content. 
6. intentionalists. 
7. belief acquisition theorists. 
8. adverbialists. 

م گـروی نامسـتقی  داند، را هم در واقـع ما دیدگاه کیفیات ذهنی، که کیفیات را ویژگی خود تجربه می. 9
گروی مسـتقیم. ایـن بـه جهـت تفسـیرهای مختلـف از ایـن دیـدگاه و همچنـین          آوردیم هم در واقع

  شود.های مختلفی است که از کیفیات ذهنی می تعریف
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  1د.دانن یم شده دهی(قرمز) د
از ذهن  یصورت خالصه کرد: جدا نیخام را به ا یگرو واقع دگاهید توان یم ن،یبنابرا

 - با آنها میو ما با ارتباط مستق باشند یم ییها یژگیو یهستند که دارا یا یکیزیف یایما اش
یعنی نه با شیء ذهنی چنانکه در نظریه داده حسّی و امثال آن و نه از طریق حاالت ذهنی 

و  میابی یم یدسترس شانیها یژگیآنها و و به خودِ -  گروی و امثال آنچنانکه در التفات
به معرفت  یمنته یباورها یریگ شکل یبرا یمناسب ی نهیزم یآگاه نیو ا میوش یآگاه م

گروی مستقیم جدا گروی خام را از دیگر اقسام واقع. آنچه واقعآورد یما فراهم م یبرا
سازد این است که در آن موضوعِ مستقیم آگاهی، یعنی خودِ اشیاء فیزیکی، در  می

. این نقش بدین صورت است که خودِ اشیاء ترین تحلیل از تجربه نقش دارد بنیادی
های یعنی خود اشیاء فیزیکی از مؤلّفه–اندتجربه 2های پدیدارشناسیِفیزیکی از مؤلّفه

ی چنین باشند. نتیجهکردن (اینکه داشتن یک تجربه مانند چیست؟) میکیفیتِ تجربه
شیئی را تجربه نکند،  گر شیء دیگری را تجربه کند یا اصالتفاوتی این است که اگر تجربه

  )Genone, 1-25ای در اساس متفاوت خواهد بود. (ی او تجربهتجربه
  

  . اشکال تأخیر زمانی4
به  یمرئ ءیآن از ش دنیوجود نور و رس دنْید یریگ شکل یها از شرط یکیکه  میدان یم

دوردست به چشم  یها آن از ستاره دنیدارد و رس یچشم است. اما نور سرعت مشخص
در  ایو  روند یم نیستاره از ب نیاز ا یبعض یگاه که یطور به برد یم یادیمان زما ز

به  یگفت که ما به هنگام ادراک حسّ توان ینم نیابرا. بنکنند یم رییخود تغ یها یژگیو
 توان ی. ممیشو یو از خود آنها آگاه م میدار یدسترس شانیها یژگیو و یکیزیف اءیخود اش

ما از  یِعاد یها دنیدر د نکهیا حیداد. توض میتعم زیروزمره ن یاه دنیمطلب را به د نیا
به چشم ما برسد. هرچند  اءیآن اش زتا نور ا کشد یطول م یزمان زین مان کینزد یایاش
 ایبروند  نیاز ب اءیکه آن اش افتد یاست و درعمل اتفاق نم زیناچ اریزمان بس نیا
رخ دهد.  یاتفاق نیممکن است که چن یلحاظ منطق کند، اما به رییتغ شانیها یژگیو

گیری ها به مغز و شکلعالوه بر این، فرآیند عصبی از تحریک چشم تا رسیدن نورون
به  یما در ادراک حس نیبنابراکشد. ادراک حسّی خود زمانی، هرچند اندک، طول می

                                                                                                                                        
بندی نظریات ادراک حسّی و اینگونه ورود در بحث کار خودِ مـا اسـت. بـا ایـن همـه،      اینگونه تقسیم .1

  .)Fish, 1-134(کار ویلیام فیش مالحظه نمود توان در ی محتوای این قسمت را می همه
2. phenomenology. 
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 ,Carrier, 263-272; Langsam(یم. ندار یو آگاه یدسترس شانیها یژگیو و اءیخود اش

181-205; Le Morvan, 221-234; Olding, 44-57; Suchting, 46-56(  
 نیاست که ا نیدر ا یخطا و توهم حس قیاستدالل نسبت به استدالل از طر نیقوت ا
به واقع را در خصوص  میمستق یابتدا دسترس ستین ازیاست و ن یا مرحله کیاستدالل 

 میتعم یرا به موارد ادراک حسّ جهید نتبع ی و آنگاه در مرحله میرد کن یخطا و توهم حسّ
موارد  انیگذاشتن م زیو تما ییگرا انفصال قیاز طر الاشک نیصورت ا نی(که در ا میده

 کپارچهیموارد  یاستدالل همه نی). در اشود یرفع م یبا ادراک حسّ یخطا و توهم حسّ
محل  یدراک حسّاستدالل تنها خود ا نیدر ا گر،ید ی گونه (به شوند یدر نظر گرفته م
  ت.به آن پاسخ گف ییگرا انفصال قیاز طر توان یرو نم نیبحث است) و از ا

  
  ی دهر. آموزه5
خلقت موجودات از  نییتب یو برا یو خداشناخت یشناخت جهان یها زهیبا انگ ردامادیم

ها  از وعاء یکیدهر را مطرح کرد. دهر، در نگاه او،  ی خداوند و علم او به آنها آموزه
سه وعاء  ق موجودات است که در کنار سرمد و زمانْتحقّ یها) ها، موطن ها، حوزه رف(ظ

دهند. سرمد موطن تحقق خداوند است. دهر موطن تحقق  یم لیوجود (کون) را تشک
وعاء تحقق  یعنیاست،  اتی) ثابت مادّی جنبه ،ی (جهتِ، چهره ی عقول مفارق و وجهه

از آن  یموجودات ماد نکهیا حی. توضباشد یم اتیتمام ممکنات. و زمان موطن تحقق مادّ
ندارند،  یجمع وجودهستند و وجود آنها در زمان پخش است و  الیّو س ریجهت که متغ
دارند که بر اساس آن  زین یگریجهت د دّیموجودات ما نیاند؛ اما هم قدر زمان محقّ

اند.  قمحقّ کجایرت صو آنها به یآنات وجود ی و همه اند یوجود جمع یثابت بوده و دارا
 اتْیجهتِ ثابتِ مادّ نیدهر است که در آن عالوه بر ا اتْیجهت از مادّ نیق اظرف تحقّ

 کیبلکه تنها  م،یندار یتوجه داشت که دو دسته وجود ماد دیموجودند. با زیعقول مفارق ن
م و نه تقدّموجودات  انیثابت. در دهر م گریو به اعتبار د رندیاعتبار متغ کیاند که به  دسته

و عقل مفارق با  یدر آنجا انسان مادّ یعنی. یر زمانخّأم و تبرقرار است نه تقدّ یر رتبخّأت
 یدر کنار سالمند زیانسان ن کی یاند چنانکه جوان هم تیدر مع شان توجه به ذات ممکن

 ی امتدادشان (در صورتاند و همه با همهد. موجودات در وعاء دهر ازلیان او با هم محقق
های آتی در  حتّی اموری که در سال. طور ثابت و در کنار هم موجودندامتداد) در آنجا به

- 331وعاء زمان موجود خواهند شد از پیش در دهر موجودند. (میرداماد، األفق المبین، 
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  مانی. پاسخ به اشکال تأخیر ز6
ما به  یکه به هنگام ادراک حسّ مییبگو میتوان یدهر اکنون م ی توجه به آموزه با
 ی ستاره تؤیمثال به هنگام ر یعنی. میشو یمرتبط م یثابت موجودات مادّ ی جنبه

کرده است، ما در واقع  رییتغ شیها یژگیدر و ایرفته است و  نیکه اکنون از ب یدوردست
که هرچند اکنون در ظرف زمان تحقق ندارد اما  میشو یگاه ماز آن ستاره آ یا به جنبه
است که  یملتزم به امور ردامادیدهر م ی (دهر) محقق است. آموزه گرید یدر ظرف

بودن موجودات در  یمحل اشکال باشد، همچون تحقق عقول مفارق در آن، ازل تواند یم
که  مینیب ینم ازیاست. ما نموجودات در کنار زمان و سرمد  یبرا یوعاء سوم نکهیآن، و ا

 یکیزیف یایکه اش میهست نی. تنها بر امیموارد ملتزم بدان نیاز ا کی چیخود را به ه
 نی. اکنند یاز خود ثبت م ییپا زمان ردّ انیمعنا که در جر نیدارند، به ا یثابت ی جنبه
مان به آن در ز انیو جری کیزیف ءیبلکه با تحقق ش ست،یثابت از ازل موجود ن ی جنبه
در زمان امتداد دارند و هر به تعبیر دیگر، اشیاء . ماند یو ثابت م شود یق ممحقّ جیتدر
 ییایمناسب به اش طِیدر شرا میتوان یموجود است و ما م امتداد در ظرف خودْ نیه از اتکّ

مطلب را  هیبا تشب میاگر بخواه یم.داشته باش یدسترس ستندیکه در ظرف حال موجود ن
که از  مانند یک ممتحرّ یرنگ ی همچون توده یکیزیف یای: اشمییگو یم م،ینروشن گردا

. هرچند این مثال از جهتی مقرِّب است، گذارند یم یاز خود بر جا یاثر گذرند یهر جا م
د است، زیرا توده -ی رنگ متحرّک هرچه از خود اثر بر جای میاما از جهتی دیگر مبعِّ

  که شیء فیزیکی چنین نیست.لیحا شود درگذارد از آن کاسته می
ادراک  را با حسّ ،است الیّس یکه ذات ،است اشکال شود که ما حرکت ممکن

منافات دارد. اما  یدر ادراک حسّ یکیزیف اءیثابت اش ی با ادراک جنبه نیو ا میکن یم
 شود، یانتزاع م یبلکه با تعمّل عقل ،دیآ یدر نم توجه داشت که حرکت به حسّ دیبا

. ستندین وستهیبه هم پ یها از عکس شیب یزیچ حرکت در واقعْ یحاو یها لمیفچنانکه 
 یها یژگیو یگروه دو قول مطرح است. یحسّ یها یژگیدر خصوص و نکهیا حیتوض
 زین تیچون حرکت و علّ یکه شامل موارد یا گونه به رندیگ یدر نظر م عیرا وس یحس

                                                                                                                                        
و قاسمی مقـدم و حقیقـت،    40-21ایم: مصطفوی، در تنظیم این بخش از این دو مقاله نیز بهره برده .1

97-118.  
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ه، و... چون رنگ، بو، مزّ یموارد را تنها شامل یحسّ یها یژگی. اما اغلب وشود یم
و فقط  دیآ یدر نم گروه دوم حرکت به حسّ نیا یبر مبنا )85(پوراسماعیل، . دانند یم

که به  میبدان ییها یژگیاگر حرکت را از و ی. حتمیرس یبه ادراک آن م یبا کار ذهن
 یمعناهرچند به دهر به  ستیاشکال به ما وارد ن نیباز هم ا د،یآ یدر م یادراک حس

که موجودات در  میبرآن هاامر آن است که ما تن نیا لیآن وارد است. دل یِردامادیم
 ،یقلی(ص دیوعاء آنها لوح سف نکهیگوا کنند، یاز خود ثبت م ییپا زمان اثر و ردّ نِایجر
 یکیها  نقش نیو ا ماند یاز آنها در آن م یآنها در آن نقش النیاست که با س ی)سان نهیآ

  د.قرار دارن یگریپس از د
به زمان گذشته سفر کرد،  توان یاست که م نیما ا دگاهیلوازم د نیتر از مهم یکی

 یدر گذشته بر جا یق است و موجودات از خود رنگگذشته در ظرف خود محقّ رایز
نور دخل دارد.  یسفر نیاست، در چن ترؤی طیاز شرا یکیاند. از آنجا که نور  گذاشته

 ایکثافت)  ت،یّ(جسد تیّرا صلب تابد یبازم اءیکه از اشی نور ینحو به دیبا تؤیر یبرا
 ندهیبه آ توان یم یآن حت یِردامادیم یدهر به معنا ی ! با توجه به آموزهدیهرچه بخش

  .اند یازل ثابت موجوداتْ ی بر اساس آن جنبه رایسفر کرد، ز زین
اک حسّی توانستیم میرداماد در بحث ادر» دهر«کارگیری مفهوم ما، در واقع، با به

گروی خام را از اشکال تأخیر زمانی برهانیم. آنگاه با اصالح مفهوم دهرِ میرداماد واقع
شده با مفهوم دهر وارد است گروی خامِ تکمیلسعی کردیم آن را از اشکاالتی که به واقع

تر، یک کار علمی است. طور عامرهایی دهیم. چنین فعالیتی یک کار فلسفی یا، به
های آنها سعی بر هایی و فرض وجود مصداقضیح اینکه گاهی فرد با معرّفی مفهومتو

هایی دارد، چنانکه در خصوص اتم و کوارک شاهد آن هستیم. اتم و تبیین واقعیت
 ها و رفتارهای مواد را تبیین کنند درتوانند بسیاری از واقعیتخوبی میکوارک به

هایی را معرفی اند. او گاهی مفهومما درنیامدهی مستقیم که خودشان به مشاهده حالی
ی ما از کند که وجود آنها را در خارج مشاهده کرده است اما فهم عادی و روزمرهمی

ی ای و ژِن. گاهی با مالحظهانمشاهده و دریافت آن عاجز بوده است، مثل مفهوم دی
عد ساخته م عدی (نهان یا آشکار) از شیءْ مفهومی برای آن بُ شود و احکام متفاوتی یبُ

شود و مفهوم صورت گردد. برای مثال، فعلیت اشیاء فیزیکی لحاظ میبرای آن بیان می
گردد. گاهی با ایجاد مفاهیمی سعی برای آن ساخته شده و احکام متفاوتی بر آن بار می

سیم هایی برای تقاند. گاهی نیز مفهومشود، چنانکه قوانین چنینبر سامان دادن امور می
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اند که برای هایی علمیی اینها فعّالیتهمه 1شود.و بیان احکام هر قسم معرّفی می
  گشایند.ای از کار انسان میشوند و گرهای انجام میفایده
  

  . نقد و پاسخ7
 دهیبه اثبات رس یعقل لیاست که با دل یکیزیمتاف یا هینظر ردامادیدهر م ی لف) آموزها

از  توان یاست و نم یلتعقّ یبلکه امر ست،ین یظر به ادراک حسّاساسا نا هینظر نیاست. ا
  د.نمو یکیزیآن برداشت ف

دهر  ی نه آموزه میده ینسبت م ردامادیرا نه به م حلّ راه نی: ما امییگو یجواب م در
وجود عالم  یو نه حت میریگ یپاسخ به کار م نیا ی ارائه یآن برا تیرا به تمام ردامادیم

 نیبه ا میا کرده یحرکت فلسف کیدارد. ما خود  یتیما اهمّ یثبات آن براا ی دهر و ادله
تالش  ی،زمان ریو تاخ یادراک بصر ی درباره ییها فکت ی ظهصورت: پس از مالح

 بصریْآوردن آن در ادراک  انیو به م ردامادیدهر از م ی آموزه با وام گرفتنِ میا کرده
مربوط به ادراک  یها فکت انیم گر،یعبارت د. به میببر نیموجود را از ب ینییشکاف تب

 تیکه دهر واقع میکن یفرض م یرناسازگا نیرفع ا ی. براشود یم دهید یناسازگار بصری
 یقدرتمندتر بِیرق یها نیی. اگر تبزدیخ یبرم انیاز م یفرض ناسازگار نیدارد. با ا
  ت.واهند داشثابت خ یا جنبه اءیخواهد بود و اش نییتب نیبهتر نییتب نینباشد، ا
 کند یرا درک م ءیصرفا جنبه ثابت ش یعا که انسان به هنگام ادراک حسّادّ نی) اب

مختلف  هایزماندر  د،یمثال ز ء،یش کیبا شهود ما در تعارض است. ادراک ما از 
  ت.کهنسال مختلف اس دیجوان با ز دیما از ز یمتفاوت است. روشن است که ادراک حسّ

ما همچنان  حلّ با توجه به راه ک،ی: میشو یم ادآورینکته را  نقد دو نیپاسخ به ا در
 یبه هنگام ادراک حس مییگو یم نکهیا رایتفاوت ادراک را نشان داد. ز نیا توان یم

امر  کیثابت همواره  ی جنبه نیکه ا ستیمعنا ن نیبه ا مینیب یرا م اءیثابت اش ی جنبه
در کنار هم و با هم پهن  دیز یات وجودمعنا است که تمام آن نیاست. بلکه به ا کسانی

. نوارها همه در کنار شود یاست که پخش م یلمیدرست مانند نوار ف نیاند. ا نشسته
پرده و با نور نورافکن لحاظ شوند،  یرو ینوارها وقت نیحال هم ی.حرکت چیه یاند ب هم

. در گذرد یکه ثبات ندارد و م یبخش−اند توجه از آنها محلّ یدر هر لحظه تنها بخش
بلکه شیء . میارائه ده یمند از مثل افالطون مقدّر و صورت یریتقر میخواه یواقع ما نم

                                                                                                                                        
 گردند.شوند و احکام آنها بیان میهایی ساخته میتر، با تقسیمْ مفهومبه عبارت دقیق .1
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دانیم که مسیر خود را به رنگ خود ی رنگ متحرّکی میفیزیکی را همچون توده
آنکه چیزی از آن کاسته شود. این توده در امتداد وجود خود هر تغییری که آورد بی درمی

 ی هینظر کی یها از مالک یکیدو، تعارض نداشتن با شهود شود. می کند در مسیر ثبت
است.  یعلم یها فکت گریبا د هیآن نظر یسازگار است. اما مالک بهتر و قدرتمندترْ یعلم

با ذهن و  شمندانیکه اندیی ها از حوزه یاریاست و به بس حدودم اریشهود بس رهیاوال، دا
 نکهیرا به صرف ا ریز یعلم یها فکت توان یواقعا م ایآ ا،یانراه ندارد. ث اند دهیابزار به آن رس

 فیهستند که ط یا یسیالکترومغناط یها پرتوها اند انکار کرد: رنگ با شهود ما در تعارض
و در  ندیآ یما در م دیاز آن به د یو تنها بخش کوچک ستا عیوس اریبس هاآن یها موج طول

ها، همچون  فکت گریبا د یسازگار یما دارا لّح . و راهمیمثال، ندار ،یقرمز ءیخارج ش
از  یکیآنقدر محل توجه بوده که  ریاخ یها در دهه »یسازگار«است.  ت،ینسب هینظر
  ت.اس ما یدر ساختار باورها  هیمهم در باب مالک توج یها دگاهید

عمال،  ،یزمان ریتاخ یخورده است. با نف وندیپ یزمان ریبا مقوله تاخ ی) ادراک حسج
 نیدرک شود، ا ءیاز ش یشود. اگر قرار است جنبه ثابت یم یمنتف زین یاک حسادر

خواهد بود. در  یگرید یقوه شناخت قیکه از طر یادراک حسّ قیادراک قطعا نه از طر
 یناظر به ادراک حسّ یزمان ریچون اشکال تاخ ،است یصورت، اشکال از اساس منتف نیا

  ر.گید یشناخت یاست نه قوا
 یرا نف یزمان ریمعنا، تاخ کیپاسخ ما در واقع، به  نیاشت که با اتوجه د دیبا
 م،ینیب یاند را م رفته نیکه از ب یدوردست یها ما ستاره یرا. وقت ینه ادراک بصر میا کرده

که در موطن خود ثبت است.  میکن یاز آن ستاره را مشاهده م یبا سفر در زمان وجه
عقل و  قیکه از طر میما هست نی. اشود یواقع م یزمان ریتاخدر واقع بدون  یادراک بصر

 ی ارهیکه س قیطر نی. مثال از امیبر یم یپ ریتاخ نیبه ا سهیحواس و ابزار و مقا ریسا
  .میابی یاما آثار آن را درنم مینیب یدوردست را اکنون م

طبق  نکهیا حیدارد. توض یشتریب یسازگار نینستایآ تینسب هیبا نظر دگاهید نیا
 شیاست زمان برا شتریگرانش ب یرویبا ن یگرید ی که در کره یفرد تْیسبن هینظر

است  نیزم ی آنچه در کره تؤیفرد بتواند به ر نیا دی. حال فرض کنگذرد یکمتر م
آن  یرا ناظر است نه زمان کنون نیزم ثال،م شِ،یسال پ ستیصورت او ب نی. در اندیبنش
 یریخود را تفس حلّ اگر پا فراتر نهاده راه است. نجایدر هم تینسب ی هینظر ی. دشوار را
  .میا کرده رتریپذ و آن را فهم میا آن کاسته یاز دشوار م،یبدان تینسب ی هینظر یبرا
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خود را  یها تیمز یادراک حسّ یها هیاز نظر کیکه هر  میدان یم گر،یطرف د از
 دگاهید نیاه ما اخام. از نگ یگرو است واقع نی. همچنبرند یرنج م ییها دارند و از ضعف

 یزمان ریآن اشکال تاخ یها از ضعف یکیدارد. اما  ها هینظر گرینسبت به د یشتریقوت ب
و  دگاهید نیدهر به ا ی آموزه ی بود که با عرضه نیااست. تمام تالش ما تا کنون 

. چنانکه میو ضعف آن را پوشش ده میگردان شتریت آن را بقوّ در آنْ نیا ی هیتعب
. اگر میخام و اصالح آن انجام داد یگرو مفهوم دهر به واقع یفار را با معرّک نیگذشت، ا

: کنار نهادن سندروم مییگو یم م،یخود ارائه ده یفلسف تیالاز فعّ یگرید ریتقر میبخواه
 ی بود که فلسفه نی. دکارت بر ادهد یفلسفه به ما م خیاست که تار یدرس یدکارت
کرده است.  یزیر هیخود را از صفر پا ی ست و فلسفهزمان خود را کنار گذاشته ا یمدرس
 لسوفانیاز ف یاریکه بس آموزد یو به ما م کند یرا ثابت م نیفلسفه خالف ا خیاما تار
گذشتگان  یها دهیا بیو ترک یشیو مالصدرا و دکارت، به بازاند نیهمچون فلوط بزرگ،

دهر  ی و آموزه میا ست زدهد بیترک یبه نوع زیما ن )Adamson, 386( اند. خود پرداخته
  .میا ختهیخام آم یگرو را با واقع

  
  گیری. نتیجه8

ی ادراک حسّی است که با شهود ما ها دربارهترین دیدگاهگروی خام یکی از مهمواقع
کشد که نور، سازگار است. یک واقعیت علمی در ادراک حسّی این است که زمانی طول می

ها شده به چشم برسد و با تحریک آن و حرکت نورونکه شرط رؤیت است، از شیء ادراک
به مغز ادراک واقع شود. با توجه به فهم عرفیِ ما از زمان، این دیدگاه با آن واقعیت علمی 

توانند در یک سیستم منسجم کنار هم قرار بگیرند. برای ناسازگار است و این دو نمی
ای ثابت برای  ردیم و با معرّفی جنبهی دهر را به سیستم وارد کبرقراری سازگاری، آموزه

ای مرتبط شد که توان مستقیما به اشیاء فیزیکیاشیاءِ فیزیکی نشان دادیم که چطور می
اند. سپس، با اصالح های خود تغییر کردهبه هنگام آگاهی موجود نیستند و یا در ویژگی
پاسخ را از اشکاالت هایش تالش شد تا هم مفهوم دهر و کاستن برخی از جزئیات و التزام
تری ارائه کنیم. پس از آن نشان دادیم که محتمل بعدی رها سازیم و هم تبیین ساده

چنین فعّالیتی کار علمی است و تنها جعل اصطالح و بازی با مفاهیم نبوده و از واقعیت 
بریده نیست. گفتیم که چطور معرّفی مفهومْ بخشی مهم از فعّالیت علمی بشر است. در 

  حلّ خود را پاسخ بگوییم.ت، تالش کردیم نقدهای وارد به راهنهای



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی    442

  منابع
الکاتب العربی ، تحقیق محمود قاسم، قاهره: دارالشفاء: الطبیعیات: النفسحسین ابن عبدهللا، ، سیناابن .1

  .2012، للطباعة و النشر
ـ  ها و مسائل پیش روی نظریهواقعیت« ،پوراسماعیل، یاسر .2 ، 21، دوره نقـد و نظـر  ، »یهـای ادراک حسّ

  .ه.ش1395، 94-62، صص2شماره 
ایرادهای وعاء دهر میرداماد از منظر مالصدرا و جایگاه آن نـزد  « ،مقدّم، خدیجه و الله حقیقتقاسمی .3

  .ه.ش1399، 118-97، صص3، شماره 20، دوره اندیشه دینی، »حکیم سبزواری
، 7، دوره اندیشه دینـی ، »دهری در حکمت یمانی میردامادآثار نظریه دهر و حدوث « ،مصطفوی، زهرا .4

 .ه.ش1386، 40-21، صص1شماره 
اکبـر رشـاد، چـاپ    ، تحقیق علی8الحکمة المتعالیة فی األسفار األربعة ج ، محمّد ابن ابراهیم،ملّاصدرا .5

  .ه.ش1383، اوّل، تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا
، تحقیق عبدهللا نورانی، چاپ اوّل، تهـران:  1در مصنّفات میرداماد ج» اتاإلیماض« ،میرداماد، محمدباقر .6

  .ه.ش1381، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
، ، تحقیـق علـی اوجبـی، چـاپ اوّل، تهـران: میـراث مکتـوب       الصراط المسـتقیم ، میرداماد، محمدباقر .7

  .ه.ش1381
، اصفهانی، چـاپ اوّل، تهـران: میـراث مکتـوب    ، تحقیق حامد ناجی األفق المبین ،میرداماد، محمدباقر .8

  .ه.ش1391
ـدباقر  .9 ـق و دیگـران، تهـران: دانشـگاه تهـران       کتـاب القبسـات   ،میرداماد، محمّ ، ، تحقیـق مهـدی محقّ

  .ه.ش1367
 .ه.ش1391، ، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه2حکمت اشراق ج ،پناه، سیّد یدهللایزدان .10

11. Adamson, Peter, A History of Philosophy without Any Gaps: Philosophy in the Islamic 
World, Volume 3, United Kingdom: Oxford University Press, 2016. 

12. Carrier, L. S., “The Time-Gap Argument”, Australasian Journal of Philosophy, Volume 
47, No. 3, pp. 263-272, 1969. 

13. Fish, William, Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction, Routledge: New 
York and London, 2021. 

14. Genone, James, “Recent Work on Naïve Realism”, American Philosophical Quarterly, 
Volume 53, Issue 1, pp. 1-25, 2016. 

15. Gu, Zhiwei, “The time-lag argument and simultaneity”, Synthese, Volume 199, Issue 3-4, 
pp. 11231-11248, 2021. 

16. Langsam, Harold, “The Theory of Appearing Defended” in Disjunctivism: Contemporary 
Readings, Edited by Alex Byrne and Heather Logue, Cambridge: MIT, 2009. 

17. Le Morvan, Pierre, “Arguments against Direct Realism and How to Counter Them”, 
American Philosophical Quarterly, Vol. 41, No. 3, pp. 221-234, 2004. 

18. Moran, Alex, “Naïve Realism, Seeing Stars, and Perceiving the Past”, Pacific 
Philosophical Quarterly, Volume 100, Issue 1, pp. 202-232, 2018. 

19. Olding, A., “The Time-Gap Argument”, Metaphilosophy, Volume 9, No. 1, pp. 44-57, 1978. 
20. Power, Sean Enda, “Perceiving External Things and the Time-Lag Argument”, European 

Journal of Philosophy, Volume 21, Issue 1, pp. 94-117, 2010. 
21. Suchting, W. A., “Perception and the Time-Gap Argument”, The Philosophical Quarterly, 

Volume 19, No. 74, pp. 46-56, 1969. 


