
 

  
  
  
  
  
  
  

  

   اصول فلسفه و روش رئاليسممعرفت شناسي رئاليستي ِ
  و چند دشواري مبنايي در آن

  * مسعود اميد

  يدهچك
در عين برخورداري از آشكارگي و سـادگي در بيـان    اصول فلسفه و روش رئاليسمكتاب 

رو نيازمند  شناختي خود، حاوي عمق و غناي قابل توجهي است و از همين مواضع معرفت
در همين راستا، در اين مقالـه طـي   . هاي مستمر در گذر زمان است و بازسازي  بازخواني

جويي برخي دعاوي و مبـادي ديـدگاه مختـار ايـن كتـاب       پي بازخواني اين اثر مهم، به
شود كه آنچه معرفت شناسي رئاليستي، در ايـن كتـاب و    برآمده و اين نتيجه حاصل مي

داري ذاتي و فطري و لوازم آن، از آن گريزان بود  برخي كتب همسو، تحت عنوان جهت
. خـود آن شـده اسـت    به نوعي ديگر و از جانب برخي مبادي و دعاوي مغفول، دامنگيـر 

بار بياورد و حتي  هاي جدي به تواند دشواري برخي از اين عناصر كه براي اين ديدگاه مي
وجود  -3ادراك رياضي  -2قواي ادراكي    -1: بدان رنگ غيررئاليستي بزند عبارتند از 

ها ناشي از فقدان توجه  اين دشواري. ذهن اصالت ماهيتي -4خاصيت ذاتي براي ذهن  
شـناختي آنهاسـت كـه خـود      هاي مؤثر بر ادراك و ارزيابي معرفت به مسأله زمينهجدي 

اين مقاله اميدوار است تا با طرح چنين مبحثـي   .دشواري ديگري را در پي خواهد داشت
  .جديدي را فراهم آورده باشد  اسباب طرح پرسش و زاويه

   .شناسي رئاليستي رفتها در مع داري ذاتي دستگاه ادراكي، دشواري جهت :واژگان كليدي
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  مقدمه

هاي فلسفه اسـالمي در   ، نخستين و يكي از پرمحتواترين گاماصول فلسفه و روش رئاليسمكتاب وزين 
پس از اين اثر بسـياري  . است) اعم از ماركسيستي يا غيرماركسيستي(هاي غربي  گفتگو و تالقي با فلسفه
اين اثر نه تنهـا آغـازي حسـاب    . اند روش آن بوده اي و تطبيقي تحت تأثير محتوا و از پژوهشهاي مقايسه

هاي غربي و آراء فلسفي جديد بوده است، بلكه در عين شفافيت و رواني مواضع  شده براي گفتگو با فلسفه
و استدالل بر دعاوي از ديدگاه فالسفه اسالمي، از سطح برتـر و عمـق كـافي      و متن، در مقام تحليل آراء

  .نيز برخوردار است
اليسـم از طريـق    و كتب همسو، نفي ايده اصول فلسفهشناسي شكل گرفته در  ين دغدغه معرفتمهمتر

شناسـي آن اسـت كـه ايـن      مسـاعي ايـن معرفـت   . ها و لوازم آن است فرض ها، بنيادها، پيش يافتن ريشه
ديدگاهي رئاليستي آليستي آنها را متذكر شود و آنگاه با احتراز از آنها،  ها را آشكار ساخته و لوازم ايده  ريشه

 اصول فلسفه و روش رئاليسماينكه . ها و مباني باشد اي كه فارغ از آن ريشه گونه را در كنار آن بنا نهد، به
گرايي، بر اسـاس ميـراث    گرايي و عقل است پس از نقد ديدگاههاي فلسفي متعدد در حوزه تجربه  توانسته

شناختي، با  ميراث، به تدوين و تأليف ديدگاهي معرفت ها و تأكيدات و استنباطات در اين فلسفي و نوآوري
ويژه آنچه در اين ميان بسيار قابل توجه اسـت،   به. شناسي رئاليستي دست يابد، شكي نيست عنوان معرفت

اصول فضاي روان و قابل فهمي كه . شناسي است بيان شفاف و زبان ساده و آشكار در مواضع اين معرفت
اههاي فالسفه اسالمي فراهم آورده است، عالوه بر آنكه سبب درك دعاوي براي درك حاق ديدگ فلسفه

شناسي رئاليستي را هم تـا حـد    هاي معرفت فرض فلسفي گرديده است بلكه زمينه انكشاف مبادي و پيش
  .زيادي فراهم آورده است

و  و نيـز تـالش بـراي اسـتمرار و تعميـق      اصـول فلسـفه  حال با توجه به ويژگي آشكارگي مواضـع در  
غنابخشي به مباحث آن از يك طرف، و با عنايت به تجاربي كه در مطالعه تاريخ فلسفه و آراء فيلسـوفان  

هاي مياني و تركيبي و جديد  اي كه درصدد يافتن راه در دست است، مبني بر اينكه باز خواني آراء فالسفه
تـوان   وده است، اين پرسش را ميها و مبادي پنهان و مغفول نيز ب فرض اند، اسباب آشكار شدن پيش بوده

با تكيه بر مباني و اصولي خـاص در صـدد    اصول فلسفهشناسي  به ميان آورد كه در عين حال كه معرفت
شناسـي از طريـق برخـي دعـاوي،      آليستي و رها شدن از آن است ولي آيا اين معرفـت  گذر از فضاي ايده

  گيرد؟ در فضايي غير رئاليستي قرار نمي مبادي و بنيادهاي آشكار يا مغفول خود، بطور ناخواسته
جويي برخي دعاوي و مبادي و آزمـون لـوازم آنهـا بـوده و آنگـاه       در همين راستا اين نوشتار بدنبال پي

شناسي رئاليستي، بر اساس اين مبادي و دعاوي با دشواريهاي  درصدد اذعان به اين نكته است كه معرفت
  .جدي روبرو است
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  رئاليستي شناسي گوهر معرفت. 1

  داري دستگاه ادراكي و خنثي بودن آن در امر ادراك نفي جهت
عنوان  به اصول فلسفه و روش رئاليسمشناسي رئاليستي در  ترين و مهمترين عنصري كه معرفت بنيادي

داند و بـر آن اسـاس    پاشنه آشيل اين ديدگاه مي آن راكند و  شناسي غيررئاليستي مطرح مي مبناي معرفت
ازاين ديـدگاه، تمـام   . دستگاه ادراكي در اين منظر است» داري جهت«پردازد، موضوع  في آن ميبه رد و ن

از ايـن   -اعم از ماركسيستي يا غيرماركسيستي –گيرند  هايي كه در ذيل غيررئاليسم قرار مي خرده ديدگاه
  .اند  نوعي از خنثي بودن دستگاه ادراكي عدول كرده يعني هر يك به ،برند آفت رنج مي

اين است كه توصـيفي از ايـن دسـتگاه در    ) يا فاعل شناسا يا ذهن (داري دستگاه ادراكي  مراد از جهت
هـا،   جـارچوب شناسي ارائه گردد كه بر اساس آن خود دستگاه ادراكي، از پيش خـود و بـر اسـاس     معرفت
و نـوع و كيفيـت   داشته و غيراكتسابي خود، بـر مسـير و جهـت     هاي ذاتي و پيش اضالع و زمينه ها، جنبه

و داري  جهـت . ، اثر بگـذارد ) اعم از بيرون و درون انسان(معلومات و ادراكات حاصل از عالم واقع و خارج 
است كه اوصاف خاصي را بـراي مـواد و مصـالح معرفتـي ديكتـه      اي  گونه بهدستگاه ادراكي  بخشي جهت
دهـد و در   در فرايند خاصـي قـرار مـي    آن رايا  ،بيند كند و ظرف و قالب خاصي را براي آن تدارك مي مي

  . دهد كه دستگاه، ماهيت خنثاي خود را از دست مي نحوي ، بهكند اي هدايت مي مسيرهاي ويژه
كند عبـارت از تفـاوت    دستگاه ادراكي ايجاد مي بخشي جهتداري و  مهمترين مشكلي كه نظريه جهت

جي است و اين چيزي جز فاصله گـرفتن  هاي ذهني و محصوالت ادراكي با واقعيات خار پرداخته» كيفي«
  :از رئاليسم نيست

كليه دانشمنداني كه به يك عنوان خاص، از ادراكاتي كه مصداق خـارجي دارنـد، نفـي اطـالق     
كنند و به تأثير و دخالت اعصاب يا مغز و باالخره ذهن و دستگاه ادراكي در كيفيت ظهـور و   مي

  )118تا، ص طباطبايي، بي. (گيرند و شكاكان قرار ميانكشاف جميع اشياء قائلند، خواه ناخواه جز

بـراي ايـن   . كنيم به مواد غذايي كه بايد به بدن برسد و بدل مايتحلـل شـود   معلوم را تشبيه مي
مقصود بايد مواد خوراكي از خارج، داخل معده شود، آنگاه بايد معـده و اعضـاي ديگـر هاضـمه     

منزلـه احساسـاتند و    پـس خوراكيهـا بـه   . ضم شـود هايي از خود ضميمه كنند تا خوراكها ه شيره
كه به عقيده كانـت ايـن دو غيـر عينـي و از مفـاهيم قبلـي ذهـن        (ها حكم زمان و مكان  شيره
كنند ،تنهـا اخـتالف نظـر در     ماديين نيز عين همين تشبيه كانت را تكرار مي. را دارند) باشند مي

هـا عبـارت از    عقيـده كانـت آن شـيره    به. كند هايي است كه ذهن از خود ضميمه مي نوع شيره
. هاي قبلي ذهن و به عقيده ماديين عبارت است از نوع تأثير بخصـوص سلسـله عصـبي    مفهوم

آليسـت و مـاديين را رئاليسـت     بنابراين چه امتيازي در بين است كه ما كانت را شـكاك و ايـده  
  )146-145صص . (بدانيم
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دستگاه ادراكي خود را در جميع معلومات اعـم از  راستي اگر ما دخالت اعصاب يا ذهن و باالخره 
محسوسات و معقوالت بپذيريم، صريحاً بايد به مدعاي شكاكان اعتراف كنيم و بگوييم ما نبايـد  

ما بايـد  . االمر مطابق است فهميم با واقع و نفس اطمينان داشته باشيم كه آنچه درباره جهان مي
  )118ص. (با ترديد تلقي كنيم علوم طبيعي و رياضي و فلسفه را مسايل همه

توانند اين عينك را از چشـم   بينند و نمي گويد انسانها جهان را با عينك مخصوص مي كانت مي
گويند هر فردي از افراد انسان جهان را با عينـك مخصـوص بـه     اما ماديين مي. خود دور سازند

  )145ص. (توانند آن را از خود دور سازند بينند و نمي شخص خود مي

ساني دستگاه ادراكي و خروج  و عينك بخشي جهتداري و  ترين اَشكال و عوامل جهت عمده  در مجموع
 -2اخص  طور بهنظام اعصاب  -1: هاي زير مطرح شده است ، در قالباصول فلسفهدر   آن از حالت خنثي،

ابي كـه خاصـيت   و غيراكتس داشته پيشادراكات فطري با تصورات  -3اعم  طور بهنظام فيزيولوژيكي بدن 
  )208؛ 98؛ 90؛ 88؛ 75؛ 74؛ 26صص : نك( تبديل تغييرات كمي به كيفي در امر ادراك -4عقل است 

جهت يا جهـات ذاتـي دسـتگاه     ِيينما واقعاز آنجا كه  ،شناسي رئاليستي توان گفت از ديدگاه معرفت مي
 واقعيت خـارجي آشـكار سـاخت   آن را با  بخشي جهتو داري  جهتتوان اثبات كرد و نسبت  ادراكي را نمي

رو آن محصوالت ادراكـي كـه در بسـتر و زمينـه و ظـرف چنـين        از اين ،)200، ص1368مصباح يزدي، (
ـ يابند، جاي ترديد و شـك دار  گيرند و مبتني بر آنها تحقق مي جهاتي شكل مي بـراي مثـال تصـورات    . دن

ارفي ويـژه، كـه در همـاهنگي بـا     فطري واقعياتي هستند كه دستگاه ادراكي را براي شـكل دادن بـه معـ   
يا به بيان ديگر، دستگاه ادراكـي واجـد تصـورات فطـري،     . بخشند نه الزاماً با واقعيات، جهت مي ،آنهاست

يا . كشد نه الزاماً واقعيت، به تصوير مي ،دار است كه واقعيات را در هماهنگي با جهت خود دستگاهي جهت
دار اسـت   تبديل تغييرات كمي به كيفي، يك دستگاه جهـت  ندفرآيدستگاه ادراكي با وصف برخورداري از 

كه معلومات حاصل از واقع را در سمت و سويي به اقتضاي درون و شرايط ذاتـي خـود،  كـه هـيچ دليـل      
  .دهد ها وجود ندارد، شكل ميفرآيندبودن اين  نما واقعمستقل و يقينيي براي 

تواند بگويد اين اسـت كـه مـا     در بهترين حالت ميشناخت،  دربارهشناسي غير رئاليستي ،  آنچه معرفت
 اي  گونـه  بـه شناسـيم،   مي ،ادراكي و در فضاي خاصي كه فراهم آورده  واقعيات را در قالب و جهت دستگاه

متفاوتي در كار بود، معرفتي از نوع و ماهيت ديگر ... كه اگر دستگاه ادراكي ديگري با جهات و چارچوب و
  .داشتيم مي

اجمالي يا تفصيلي، مبهم يا آشكار، از روي غفلت يـا   نحو بهشناسي  اگر ديدگاهي در معرفتنتيجه آنكه 
ذاتي و پيشين دستگاه ادراكي  بخشي جهتداري و  فرض يا اصل يا نتيجه، به جهت آگاهانه، در قالب پيش

نيـز دسـتگاه   داري مفروض با واقعيـت نداشـته و    معتقد گردد، از آنجا كه هيچ دليل يقيني بر ارتباط جهت
ايـن ديـدگاه يـك نظريـه      سـازد،  ادراكي را از حالت خنثي و تساوي نسبت به ارتباط با واقعيات خارج مي

  .غيررئاليستي است
از قبيـل عوامـل معرفتـي،     ،باشـد  توانـد محصـول عوامـل متعـددي      داري دسـتگاه ادراكـي مـي    جهت
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ذكر داري دستگاه ادراكي   روشن ساختن جهتتوان  براي  هايي كه مي مثال.  ... ي وفرآيندفيزيولوژيكي، 
  :از اين قبيل است كرد،
بـه   كند و اين ويژگـي را  ترازويي كه چنان تنظيم شده است كه اشياء را  سبك يا سنگين وزن مي -1 

  .دارد دليل ساخت خود
ت دار تمـام اطالعـا   بصورت جهت رو ايناست و از   كامپيوتري كه برنامه خاصي  در آن نصب شده -2 

  . كند بندي و تنظيم مي وارد شده در آن را بر همان اساس قالب
نـه آنكـه    ،زنـد  ها مي دار بوده و رنگ ويژه جهت خود را بر داده در هر دو مثال، دستگاه مورد نظر جهت

  .ها را در خود منعكس سازد و نمايش دهد داده اوصاف خود صرفاً

  ري دستگاه ادراكيدا سوي جهت شناسي اصول فلسفه و گذر به معرفت. 2

اصـول فلسـفه و   شناسـي رئاليسـتي    پس از گام نخست در آشنايي با قضيه محوري و گوهرين معرفـت 
خنثـي بـودن و   «غيررئاليستي بر اسـاس   شناسي ، مبني بر تعيين خط تمايز روشن با معرفتروش رئاليسم

،گام » امر ادراك واقعياتذاتي و پيشين آن در  بخشي جهتداري و   طرفي دستگاه ادراكي و عدم جهت بي
شناسـي   دوم مربوط به ارائه دعاوي و مواضعي خواهد بود كه در عين حـال كـه در چـارچوپ آراء معرفـت    

اي كه بـه نظـر    گونه هايي را به همراه دارد، به رئاليستي قرار دارد و مربوط به آن ديدگاه است، اما دشواري
داري  سوي جهت مخالف خود يعني پذيرش جهت هي بشناس رسد حاصل آنها اذعان به گذر اين معرفت مي

توان بـدين ترتيـب    برخي از اين دشواريها را مي. دستگاه ادراكي و آنگاه ميل به موضع غيررئاليستي است
  :مورد اشاره قرار داد

  قواي ادراكي -2-1
كـه پيـدايش،    )ها و استعدادهاي نفساني قابليت( هايي در نفس هستند ، استعدادها و قابليتقواي ادراكي

تعدد و تنوع قـواي ادراكـي نفسـاني زيـاد     . پذيرد ادراك بر اساس آنها صورت مي...  گيري، تحول و شكل
بيـان   اصول فلسفه و روش رئاليسـم معطوف به ادراك كه در  ِبرخي از مهمترين ظرفيتهاي نفساني. است
  : از اين قرارند ،اند شده
مقايسـه    -7تعمـيم    -6تجريـد    -5يادآوري   -4ي نگهدار -3قابليت تهيه صورجزيي  -2حكم  -1

تبـديل علـم    -14عدم الحمـل   -13انتزاع  -12اعتبارسازي  -11استدالل  -10تركيب  -9تجزيه    -8
قابليت نگاه استقاللي بـه روابـط و    -16هاي حقيقي واضطراري  تشكيل نسبت -15حضوري به حصولي 

  )286؛ 270؛ 235؛ 213؛ 203، 200؛ 183؛ 173تا، صص  طباطبايي، بي: نك7... ( -17نسب و اضافات 
ها و استعدادهايي هستند كـه معطـوف و    اين قوا مجموعه قابليت اصول فلسفهشناسي  از ديدگاه معرفت

هايي هستند كـه   تصرفات و تأثيرگذاري ،ها دخالت ،، مجموعه فعاليتهاهستندمتوجه به ادراكات و معلومات 
تـدريج در اثـر فعاليـت دسـتگاه مجهـز بـه قـوا و         هب«: شوند مي اعماليرند و گ ادراكات صورت مي بارهدر
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مادامي كه قوه مدركه با يك واقعيتي «. )287ص( »شود هاي مختلف است كه عالم ذهن تشكيل مي جنبه
دهـد عبـارت    تواند تصويري از آن بسازد و فعاليتي كه ذهن از خود نشان مي اتصال وجودي پيدا نكند نمي

از قبيـل حكـم و تجريـد و تعمـيم و تجزيـه و تركيـب و        ،نمايد ع تصرفاتي كه در آن تصويرات مياز انوا
  .)287؛ 201؛ 200صص ( »انتزاع

قـوا و   ،اسـتعدادها : توان چنين بر شمرد ي نفساني براي ادراك را ميها چارچوبها و  اوصاف اين قابليت
هـاي بيرونـي خاصـيت     ها هستند، نسـبت بـه داده  دفرآين  اند، مجموعه اند، بالقوه هاي خاص نفساني قابليت
از جهت اعمـال  (دهند، از مقوله فعل هستند  روند و به آنها شكل مي كار مي هو در مورد آنها ب دارند اعمالي

حالـت مفهـومي و تصـوري    (، مفهوم محـض نيسـتند   )خاصيت و جهت ذاتي ويژه هر قوه بر متعلق خود 
توان غير از  مهمترين نگاهي كه مي... .  اند و اصيت ذاتي دستگاه ادراكياند، خ و فطري داشته پيش، )ندارند

شناختي و وجودشناختي، به اين ديدگاه در مورد قواي ادراكـي انـداخت ، يـك نگـاه و پرسـش        نگاه روان
  .شناختي اين نظريه جويي آثار و لوازم معرفت شناختي است ،يعني پي معرفت

  :را بدست آورد توان نتايج زير آن برخوردارند ميبر اساس اوصافي كه اين قوا از  
بخـش   دار و جهـت  اي از ادراكـات، جهـت   دهي و تحقق ويژه دستگاه ادراكي انسان نسبت به شكل -1
  .دهد دهد و به سمت و سوي خاصي سوق مي اين دستگاه، ادراكات را در جهت خاصي شكل مي. است
  .فطري آن است دستگاه ادراكي ذاتي و بخشي جهتداري و  جهت -2
در  .اقامه نشـده اسـت   بخشي جهتيانه اين نما واقعهيچ دليل يا داليل مستقل يقيني براي كاركرد  -3

اين جهات نفس به ميان نيامده   شناختي از اوالً هيچ پرسش معرفت ،اصول فلسفهشناسي رئاليستي  معرفت
هاي معطـوف بـه ادراك و ايـن فراينـدهاي     فرآيندبودن اين  نما واقعاست و ثانياً هيچ مبنايي يقيني براي 

  . است دار، ارائه نشده  جهت
دار ساخته اسـت كـه در    يي جهتها جارچوبها و  شناسي رئاليستي خود را ملزم به پذيرش زمينه معرفت

شناختي كافي از آنها صورت نگرفته  اي در ادراك دارند ولي تحليل معرفت عين حال كه نقش تعيين كننده
بخشـي   آيـا ايـن جهـت   . پيشين آنها نسبت به ادراكات ، مغفول واقع شده است بخشي تجهاست و شأن 

چون اين آزمون نيز بر اساس ( گرايانه آن داشت توان آزمون يقيني از كاركرد واقعفاعل شناسا بدون آنكه ب
هـات رخ  و نيز با توجه به اين پرسش كه آيا اگر تغييري در اين ج) همان جهات و قوا انجام خواهد گرفت

ها تحول يابند، ادراكي از نوع ديگر نخواهيم داشت، ديـدگاه رئاليسـتي در بـاب     دهد و برخي از اين زمينه
  سازد؟ هاي جدي روبرو نمي معرفت را با دشواري

شناسي رئاليستي عمدتاً بـر فقـدان علـم و معرفـت ذاتـي و       تذكر اين نكته الزم است كه تأكيد معرفت
  :دستگاه ادراكي استِ معرفتيِ داري فطري و جهت

گويند در مرحله اول جز علم ذات به  مي. كنند حكما از عقل هيوالني و نفس هيوالني شروع مي
هـيچ چيـزي   . شود هم بالقوه است تدريجاً بالفعل مي ]معلومات [ذات اصالً چيزي نيست، باقي 
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باشد براي نفس  براي نفس ذاتي نيست، هيچ علم ذاتي و فطري به آن معنا كه با خودش آورده
  )73، ص1406مطهري، . (شود طور پيشيني چيزي ندارد، اينها تدريجاً پيدا مي نيست، به

هاي خود را بر اساس فرض نفس هيوالني، عدم علـم فطـري و    شناسي رئاليستي كه پايه اما آيا معرفت
ادراكـي بـر اسـاس     يي دسـتگاه نمـا  واقـع دنبال  هاز اين طريق ب و ظهور تدريجي معلومات نهاده و ،پيشين
طرف بودن آن و اخذ تمام محتوا از خارج است نـه از پـيش خـود، بـا قبـول چـارچوب و         بودن و بي خنثي

شناسي رئاليسـتي   هاي  معرفت گردد؟ فرض استعدادهاي فطري از قبيل قواي ادراكي دچار ناسازگاري نمي
ي مورد لحـاظ قـرار داد و بـا همـين     دار نفسان را بايد در بطن يك زمينه و چارچوب ذاتي و فطري و جهت

جهتي و خنثي بودن نفس نسبت بـه خـارج، از طريـق نظريـه      نگاه است كه با وجود اين همه تاكيد بر بي
  .رسد كه دشواري همچنان باقي است نفس هيوالني و نفي فطريات ادراكي، به نظر مي

د را در بطـن و ظـرف و   بخش است و فعليت ادراكـي خـو   دار و جهت يوالني در ذات خود جهتنفس ه
بسـط ادراكـي    ،حاصل آنكه. رساند به انجام مي  چارچوب ذاتي و فطري خود كه همانا قواي ادراكي است،

خاصـي را بـراي ادراكـات      نفس در يك چارچوب و قالب پيشيني از قواي ادراكي كه سمت و سو و جهت
ادراكي نشـان از ايـن دارد كـه ايـن قـوا      شناختي به قواي  نگاهي معرفت. پذيرد كنند، انجام مي مي اعمال

رسد  به نظر مي.گيري شده است نسبت به انجام يا عدم انجام فعاليتهاي خاصي در رابطه با ادراكات، نشانه
شناسي رئاليستي را از تفطن به اين مهم و لوازم  شناختي از قواي ادراكي، معرفت كه فقدان پرسش معرفت

  .آن دور ساخته است
 اضيادراك ري –2-2

پيشـيني دسـتگاه    بخشـي  جهـت داري و  شناسي رئاليستي بر نظريه جهـت  مهمترين اشكالي كه معرفت
اين است كه الزمه پذيرش اين ديدگاه پـذيرش معلومـات و ادراكـاتي اسـت كـه در       ،داند مي ادراكي وارد

نظريـه   ،واقـع در . خارج اثري از آنها نبوده و اموري ذهني و مربوط به حوزه ادراك فاعـل شناسـا هسـتند   
  .گردد داري دستگاه ادراكي سبب ايجاد تفاوت كيفي ميان معلومات و واقعيات خارجي مي جهت

از  ،ادراك رياضـي عـالم و درك امـور رياضـي     بارهشناسي رئاليستي در حال با نگاهي به ديدگاه معرفت
گاه را در حصـار همـان   نمايد اين است كه بايد اين ديد دشواري ديگري كه رخ مي ،... قبيل نقطه و خط و

يعني تن دادن به پذيرش تفاوت كيفي معلومات رياضـي بـا    مشكلي دانست كه درصدد پرهيز از آن است،
  :شناسي در مورد ادراك رياضي چنين است موضع اين معرفت ،متعلقات آنها در خارج

ادراك  بـا خـواص و كيفيـاتي كـه مـا      ]....خط و سطح و دايره و [شكي نيست كه اين امور  ...
اعم از (از جهت اينكه آنچه در طبيعت مادي وجود دارد ... كنيم در طبيعت مادي وجود ندارد  مي

منقسم و دآراء اجزاء و مفاصل است و اين امـور در ظـرف ادراك مـا    ) ماده مغزي و ماده خارجي
اي دانـيم كـه در فضـ    از روي قرائن قطعي علمي مي... صاف و يكپارچه و يكنواخت وجود دارند 

  )79تا، ص طباطبايي، بي. (مادي خط و سطح و دايره با اين كيفيت وجود ندارد
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بـدين معنـا كـه از طريـق      شـناختي اسـت،  در تحليل معرفت رياضي يك نگاه وجود اصول فلسفهنگاه 
دنبال اثبات وجه غيرمادي و مجرد در حوزه واقعيـت   تحليل يك نحوه وجود خاص به نام درك رياضي، به

پس اين امور با اين خواص معيني كه در ذهن ما «: ي ماده نيستاين نكته كه واقعيت مساو است و تاييد
توان ناميـد و بـا    ماده نيستند و ذهن آنها را در فضاي ديگري كه فضاي ذهن يا فضاي هندسي مي ،دارند

  .)همان( »كند فضاي مادي متفاوت است، رسم مي
  :كند ديگري را آشكار ميشناختي به اين ادعا حقايق  اما نگاهي معرفت

باور به تفاوت كيفـي معلومـات ذهنـي و اعيـان      ادراك رياضي چيزي جز بارهآيا اين ديدگاه در -1
  داري ذهن است؟ چيزي كه الزمه جهت خارجي سبب مي شود،

بدين  آورد، ميبار ن هحداقل در حوزه ادراك رياضي، ب آيا اين ديدگاه تمايز كامل ذهن و عين را، -2
و در طرف ديگر ادراكي اسـت بـا وصـف     الفك طرف واقعياتي است با وصف معني كه در ي
  ؟ادراك» ناپذيري سامپيوستگي و انق« واقعيات و» پذيري پيوستگي و انقسامنا« :نقيض الف

يـن مقـام   در ا دو مقام با وحدت ماهوي  قابل حل نيست، چراكه اساساً يان اينروشن است كه ارتباط م
در  صورت ادركـي بـه عنـوان ماهيـت حضـور دارد، كـامالً       محتوايي كه در، ماهيت واحدي در كار نيست
  . تناقض با اعيان خارجي است

شناختي به چنين تمـايزي ميـان ذهـن و عـين در حـوزه معرفـت        رسد كه با نگاهي معرفت به نظر مي
يـزي را  توان پذيرفت كه دستگاه ادراكـي چ  چگونه مي: ايم رياضي، به دشواري جدي ديگري برخورد كرده

در ارتباط با خارج در خود مـنعكس سـازد كـه در تبـاين و تخـالف كامـل بـا واقـع باشـد، در حاليكـه در           
  ست؟نما واقعشناسي رئاليستي، اساساً دستگاه ادراكي يك دستگاه خنثي و  معرفت

ايـن نيسـت كـه چنـين تمـايز       اي شـناختي  و تحليل بـراي چنـين پديـده معرفـت      آيا بهترين تبيين   
اپذيري ميان ذهن و عين را ناشي از جهت دادن و بازيگري هدفـدار دسـتگاه ادراكـي بـدانيم؟ اگـر      ن جمع

طرف  شناسي رئاليستي مبني بر بي معرفت» اصل موضوع«پاسخ به اين پرسش مثبت باشد در اين صورت 
گري روبرو بودن دستگاه ادراكي و عدم امكان ايجاد تفاوت كيفي ميان معلومات و واقعيات، با دشواري دي

  نخواهد شد؟
  وجود خاصيت ذاتي براي ذهن -3–2

ذهـن در   مسـأله  بـاره در) و ديگر آثار( اصول فلسفهشناسي رئاليستي در  تحليل و تعبير معرفت ،برخورد
شناسي، چنان است كه اوالً گويي دستگاه ادراكي هيچ خاصيتي نـدارد و ثانيـاً، اساسـاً     آغاز مباحث معرفت

خالصه، تحليل و بررسي چنان آغاز و پيش رفتـه اسـت كـه    . ا خاصيتي داشته باشدذهني در كار نيست ت
تـأثير واقعيـات و بـدون كـوچكترين       رصد تحتدمعرفت و شناخت دقيقاً از نقطه صفر و صد مسألهگويي 
در اين حالـت دسـتگاه ادراكـي دربسـت در     . شكل گرفته است ،بخشي دستگاه ادراكي داري و جهت جهت

تدريج سخن از خاصيت ذهن و بازيگري هدفـدار آن بـه    هاما پس از آن ب. ت قرار گرفته استاختيار واقعيا
اي كـه در مـورد    مانند نقدها و تحليلهاي دقيق و موشـكافانه ـ آيد، بدون آنكه كوچكترين تحليلي  ميان مي
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صـيت يـا   ايـن خا  و بخشـي  جهـت يي اين نما واقعحجيت و  ،در مورد وثاقت ـ شود آراء مخالفان مطرح مي
  .ه گرددئارا و انجام گيرد هاي ذاتي ذهن، خاصيت

ادراكـات و  « :انكار تصورات فطري با اين تعبير كه: در گامهاي نخستين با چنين تعابيري مواجه هستيم
يـا اذعـان بـه     ،)184ص(» تصوراتي كه خاصيت ذاتي عقل بوده، هيچ گونه استنادي به غير عقـل نـدارد  

ذهـن در ابتـدا از هـيچ    « :از هـر جهـت   عي كه نقطه شروع، نقطه صفر است،فقدان ذهن و ايجاد اين تدا
... گونه تصوري ندارد و مانند لوح سفيدي است كه فقط استعداد پـذيرش نقـش را دارد، بلكـه     چيزي هيچ

ك ذهن داريـم عـالوه بـر ايـن     ما ي«چنين نيست كه  .)188ص( »نفس در ابتداي تكون فاقد ذهن است
  .)پاورقي287، ص1366مطهري، ( »ذهنيات

گيري ادراك نيز تعبير و تصريحي در باب وجود خاصيت يا خاصيتهايي  عالوه در ترسيم مراحل شكل هب
 .خـورد  شناختي آنها بـه چشـم نمـي    شناختي، وجودشناختي و مهمتر از همه معرفت در ذهن و جايگاه روان

انجام يافتن يـك   -2 وجودادراكات -1 :ز اين ديدگاه چنين ترسيم شده استگيري ادراكات ا مراحل شكل
 )عليـت ( وجود يـك سلسـله قـوانين روحـي     -4انجام يافتن فعاليتهاي عصبي  -3سلسله عوامل خارجي 

دقـت   به) پيدايش كثرت در ادراكات( اي كه در مقاله پنجم يا در مراحل هفتگانه ،)74تا، ص طباطبايي، بي(
 مسألهاي به  عرفتي انسان، ترسيم شده است، اشارهگيري بعدي آن و هرم م در مورد مبادي ادراك و شكل
  .)248ص( خورد شناختي آن و لوازم آن به چشم نمي خاصيت ذهن و تحليل معرفت

اما پس از شش مقاله و فراز و نشيب بسيار، در مقاله هفتم وجود خاصيت ذاتي ذهن و دستگاه ادراكـي  
آن براي گشودن گره از دعـاوي وجـود شـناختي     و از گيرد چشمگيري مورد اشاره و تاكيد قرار مي نحو به

  :صورت گيرد»  خاصيت ذهن«مل مناسبي در مورد مفهوم أگردد، بدون آنكه ت استفاده مي

هـايي كـه روي خاصـيت     بايـد اول جنبـه  ... خاصيت ذهن محدود ساختن واقعيت عينـي اسـت    
ها  ر گرفتن آن جنبهشود تشخيص دهيم تا بتوانيم با در نظ مخصوص ذهن براي مفاهيم پيدا مي
المثل روي خاصيت مخصوص خود مفهوم عـدم   ذهن في. به دريافت حقيقي واقعيت نايل شويم

  )391ص... . (االمر مطابقت دارند و اين نسبتها با واقع و نفس... سازد  را مي

ص االمتيازهاي متغـاير، از خـوا   ها و مابه االشتراك صورت مابه تجزيه و تحليل و تكثير مفاهيم به
  )391-390صص. (مخصوص ذهن و معلول خاصيت محدود ساختن ذهن است

تواند دشـواري ديگـري را در مـورد     در مجموع مي ،رسد كه به نظر مي ،پرسشهايي در مورد اين ديدگاه
  :بار آورد هذاتي آن بداري  جهتشناسي رئاليستي درباب خنثي بودن دستگاه ادراكي و نفي  موضع معرفت

 ،چرخـد  سر ماهيت ذهن و دسـتگاه ادراكـي مـي    ساً از همان آغاز مباحث كه بحث براسا ،نخست اينكه
در مورد ) شناختي ويژه معرفت شناختي، وجودشناختي و به روان(و از مواضع مختلف  ،بحثي كافي و مناسب

آيد بلكه اساساً مفهوم خاصيت ذهن به عنوان مفهومي كه بار منفـي   هاي ذاتي ذهن به ميان نمي خاصيت
ـ    ،دوم اينكـه . شـود  غيررئاليستي دارد به مخالفان نسـبت داده مـي   و كـاربردن مفهـوم    هپرهيـز شـديد از ب
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شـناختي اوليـه بـا كـاربرد آشـكار و راحـت آن در مقـاالت         هاي ذاتي ذهـن در مباحـث معرفـت    خاصيت
» لـزوم تشـخيص خاصـيتهاي ذهـن    «سوم ، آيا اگـر سـخني از   . رسد وجودشناختي، ناهمگون به نظر مي

شـناختي دارد يـا آنكـه مهمتـرين وجـه       اين تشخيص تنها از ناحيه كـاركرد اسـت و صـبغه روان    ،رود يم
يي و تـأثير آنهـا در انعكـاس واقعيـات     نمـا  واقعشناختي، بررسي آنها از جهت  تشخيص در يك اثر معرفت

ا معلوم كـه  اصلي اين است كه گيريم كه اينها خاصيتهاي ذهن هستند، از كج سؤال ،به بيان ديگر ؟است
 يي باشند؟ چرا بايد حاصل اين خاصيتها مطابقت با واقع و نفس االمر باشـد؟ نما واقعيابي و  در خدمت واقع

داري و  پـذيرش جهـت   بـراي ذهـن، چيـزي جـز    ) اصلي و فرعـي (آيا اذعان به وجود خاصيتهايي  ،چهارم
بـا خـواص ديگـري آفريـده      ذاتي و پيشين دستگاه ادراكي است؟ اگر دستگاه ادراكي انسـان  بخشي جهت
اليسـم  ئتوان اميدوار بود كه ر اگر چنين است مي و شد؟ آشكار مي روي ماه جهان ديگري ب عالم و شد، مي
  باقي بماند؟ همان معناي مختار در
   ذهن اصالت ماهيتي -2-4

نظـر  از . شـود  اعتباري بودن ماهيت دفاع مي از نظريه اصالت وجود و اصول فلسفه و روش رئاليسمدر 
چنـان اسـت كـه     ع اسـت و اهميـت آن  ، اصالت وجود ديدگاهي است كه كامالً مطابق با واقاصول فلسفه

 »مسـأله اسـت  شـناخت واقعيـت همـين     مسـأله تـرين    شناخت واقعيت موقوف به آن است بلكه اساسي«
رد و چنان است كه اگر خوب تصور شود، تصديق آن نيازي به دليل ندا مسألهطرف اين يك از  .)378ص(

انگيز ايـن   اما از طرف ديگر امر شگفت. )پاورقي97، ص1404مطهري، ( در حد امور بديهي و آشكار است
  :اصالت ماهيتي است نه اصالت وجودي فعاليت خود ذات و در است كه دستگاه ادراكي ما

طباطبـايي،  (» .كنـد  دار و ذي وجود فرض مي ماهيات است كه ذهن آنها را اموري واقعيت«اين 
در  نمايش اولي براي ذهن، وجود چيزي كه تعلق بـه ماهيـت گرفتـه و خـارج     «) 387ص. تا بي

منزلـه   كننده او ازكتم عدم و ظاهر كننده  وي از زير پرده ابهام و ظلمت نيسـتي اسـت و يـا بـه    
طور قطع و مسلم در خارج، وجود و ماهيـت   لباس است كه مهيت متلبس بوي شده باشد ولي به

كه يكي ظاهر كننده و ديگري ظاهر شده، يكي متعلق و ديگري متعلق به، يكي دو چيز نيستند 
لباس و ديگري متلبس بوده باشد اين ذهن است كه از يك عينيت خـارجي دو مفهـوم سـاخته    
است و از اين دو مفهوم يكي را عارض و ديگـري را معـروض و يكـي را متعلـق و ديگـري را      

ماهيتهـاي  ... شـود كـه    راي ذهن ما چنـين نمـودار مـي   ب«) 380ص(» .كند متعلق به اعتبار مي
  )همان(» .اند دار شده مختلفي هستند كه واقعت

 را(مسـايل فلسـفه   « فالسفه :ورزي متعارف خود ذهنيت ماهيت محور دارند حتي فالسفه نيز در فلسفه
اصـالت   كه با اند كرده طوري قضاوت ميحسب ذوق ابتدايي  به عموماً ... )طرح بحث اصالت وجود پيش از

 »شناسـند نـه وجـودات را    مـي  عـادي ماهيـات را   طـور  اذهان به« )425ص( ».ماهيت متناسب بوده است
  .)423ص(

  :در اثر ديگري نيز چنين آمده است 
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وجود در كنار ماهيت، تحليلي است كه ... وجود و ماهيت در عقل دو چيزند و در خارج يك چيز 
گـوييم االنسـان    وقتـي مـي  . وضوع است و وجود محمولدر اين تحليل، ماهيت م. كند ذهن مي

االمر، الوجود انسـان يعنـي    حسب واقع  و نفس و حال آنكه به. موجود، اين به حسب اعتبار است
مـن و تـو  عـارض ذات      :بنابر اصالت وجود، اگر دقت كنيم همين سـخن شبسـتري اسـت كـه    

و عقل انسـان ماهيـت تقـدم بـر      اما در ذهن انسان. ماهيات عارض ذات وجود هستند. وجوديم
ماهيـت را مقـدم بـر     گوييم االنسـان موجـود،    وقتي مي... طرز كار ذهن چنين است . وجود دارد

  )150، ص1379مطهري، ... . (ايم، پس تقديم ماهيت بر وجود را قبول داريم  وجود قرار داده

تـوان   ين است كه چگونه مـي تواند مطرح شود ا پرسشي كه بر اساس اين تحليل از دستگاه ادراكي مي
تـرين و   در ذيل يك نگاه رئاليستي به دستگاه ادراكي به اين نكتـه اذعـان داشـت كـه ذهـن در اساسـي      

ويـژه آنكـه    پويد، به مي  ترين طريق شناخت خود در مورد واقع، در جهتي معكوس و خالف واقع ره بنيادي
دور ) از مهمترين اهداف فلسفه رياليسم اسـت كه ( آن را از فهم صحيح مبدا عالم نيز اين طريق معكوس،

چرخـد و دسـتگاه ذهـن در جانـب ديگـر بـه        سازد؟ در اين حالت گويي دستگاه واقعيت به جانبي مـي  مي
 ،در صورت جدي گرفتن اين پرسش و پذيرش الزمـه آن بايـد پـذيرفت كـه اوالً    . پردازد چرخش خود مي

داري الزاماً مطـابق بـا واقـع     دوم، اين جهت. ري استداري ذاتي و فط جهت يراادستگاه معرفتي انسان د
هـيچ   ،چهارم آنكـه . اي ديگر فهم خواهيم كرد گونه سوم، اگر اين دستگاه عوض شود، جهان را به .نيست

شناسـي   شناختي دقيقي در باب اين نوع دعاوي، در مورد دستگاه ادراكي، در معرفت تحليل و تبيين معرفت
داري ذاتي ذهن تنها منحصر به اين مـورد اسـت يـا آنكـه      و پنجم، آيا جهت خورد رئاليستي به چشم نمي

 ويـژه  هدهند؟ ب تأثير قرار مي  توان موارد اساسي ديگري را نيز يافت كه سرنوشت معرفتهاي ما را تحت مي
بعـد از هزارهـا موشـكافي    « :هايي نيازمند هزاران موشـكافي فلسـفي اسـت    داري آنكه كشف چنين جهت

  .)432تا، ص طباطبايي، بي( »شود ت وجود و اعتباريت ماهيت ثابت ميكه اصال فلسفي است

  شناسي رئاليستي رفتعشناختي در م فقدان نگاه زمينه: يادداشت نگارنده

اليستي ئشناسي ر داشت كه معرفت توان به اين نكته اذعان با توجه به موارد پيشين مي به نظر مي رسد
و نگـاه   ادراك امـر  در هـا  ست، بازخواني براي لحـاظ و دخالـت دادن زمينـه   بازخواني ا اي نيازمند از جنبه
ادراك را،   داري  در التفات به وجـود جهـت   چه بسا همين موضوع اسباب غفلت از .شناختي به آنها معرفت

  .، فراهم آورده استاست مباني و  نظريات اين ديدگاه خود كه مندرج در
، و الزمه دامنه گسترده آن كننده در ادراك و لتدخا و مؤثرهاي  ينهاقسام ممكن زم مسألهدر اينجا به   

  : شود اشاره مي شناختي ناديده گرفتن آنها، معرفت
داراي  گيـرد  ثير آنها شكل مـي أهايي كه شناخت تحت تها و بستر هاي ظهور ادراك و چارچوب زمينه  

 وجودشــناختي :هــاي زمينــهز ا در امــر ادراك عبارتنــد مــؤثرهــاي  ايــن زمينــه برخــي از .تنــوع اســت
)ontological( ،  معرفتـي ؛ ادراك مـدرك و  و مانند نظريه تجرد فاعـل شناسـا )epistemic( ، ماننـد 
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 مسـأله ماننـد  ، )existential( وجـودي ؛ هاي تصـوري و تصـديقي   فرض پيش مبادي و نظريه مقوالت،
بـاني؛  هـاي ز  نظريه بـازي  مانند، )linguistic( زباني؛ ...رنج و تنهايي، هاي مرزي ازقبيل مرگ، موقعيت
 ماننـد  ،تجربي اعم از فلسفي و ،)شناسي ادراك روان(حوزه ادراك  در )psychological( شناختي روان

هـاي   ، ماننـد نظريـه  )physiological( فيزيولـوژيكي  ؛هـاي حـواس   محدوديت نظريه قواي ادراكي و
؛ نظريـه سـاختارگرايي يـا كـاركردگرايي     ماننـد ، )anthropological( شـناختي  ؛ فرهنگمربوط به مغز

  .معرفت خطاهاي اخالقي بر ثيرأنظريه ت مانند، )moral( اخالقي و ارزشي
 ،شـناس  بـراي معرفـت  الـذكر   فوقهاي  چارچوب و ها نمود كه موضوعيت زمينه كيدأاين نكته ت بر بايد 
، نگاه و پرسـش  در واقع. استفت يي شناخت و معرنما واقعارزش و  ثير آنها در امرتأعمده از جهت طور  به

  .شناسانه است ها، معرفت رد اين زمينهشناس در مو معرفت
تـوان اقسـام    ، مـي شناسـي  هـا بـراي معرفـت    و چـارچوب  هـا  مسأله زمينـه توجه به موضوعيت  حال با
  :بندي كرد مسأله تقسيمشناسي را بر حسب دوري و نزديكي به اين   معرفت
  )content–based epistemology( محورتوايا مح محور شناسي ادراك معرفت )الف

 و توصـيف و تبيـين آن   ،نظر عمده به نفس ادراكات و محتويات دستگاه ادراكـي  شناسي معرفتدر اين 
هـاي   تاحدي نحوه حصول آن، از دغدغه و حدود اقسام آن، بحث در معنا و تعريف معرفت،. معطوف است

معرفـت و   ماهيـت خـود   ،آنچه موضوعيت دارد ن قسم اساساًدر اي .استشناسي  معرفت اصلي اين قسم از
  .ندمؤثريي آن نما واقعدر ارزش و  هايي كه احياناً نه بسترها و زمينهانحاي خود ادراكات است 

   )context–based epistemology(محور  زمينها محور ي شناسي چارچوب معرفت) ب
 شـرايط و  بسـترها،  هـا،  زمينـه  هـا،  چـارچوب تن ساخ آشكار دنبال كشف و هب شناسي معرفت اين قسم از

و نيـز بررسـي شـدت و ضـعف ايـن       ،دهند قرار مي ثيرأتحت ت شكل داده و مقدماتي است كه شناخت را
آن اسـت   ها اعـم از  اين زمينه. نمايي شناخت واقع مسألهاز حيث ارتباط آنها با  ،ها و تصرفات است تدخال

  .من باشدـ  يا جز) مدرك يا فاعل شناسا( كه در حوزه من
  محورمحتواـ  محور يا زمينه ادراكـ  چارچوب شناسي معرفت )ج

(context and content-epistemology)  
دو محـور زمينـه و نفـس    تحقيق بـه اهميـت و موضـوعيت هـر     همان آغاز از شناسي معرفتاين قسم 

هردو  منوط به لحاظ و تامل در را شناسي معرفتبينانه در  كند و وصول به مواضع واقع اذعان مي ،ادراكات
  .هاي مطرح در هردو حوزه بپردازد به پرسش داند و سعي دارد در نظامي سازگار، مقام مي

يعنـي   ،از قسـم اول  اساسـاً  اصـول فلسـفه   شناسـي  معرفـت حال بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه     
توجه نيست امـا   هاي ادراك بي به زمينه شناسي معرفتبا وجود آنكه اين  .محتوامحور است شناسي معرفت

 شناسـي،  معرفـت در ايـن   .پژوهي براي آن بالتبع است نه بـالطبع  زمينه، در واقع. براي آن محوريتي ندارد
از قبيـل  (شـناختي   و روان) مانند نظام مغز و اعصاب(هاي فيزيولوژيكي  شناختي دخالت زمينه لوازم معرفت
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*  

امـا در ترسـيم مواضـع     ،لفان مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت     مخا ،امر ادراك، در آرا در) فطريات ادراكي
شـود يـا    هاي متعددي كه مطرح مـي  شناختي زمينه فتجاي پرداختن به لوازم معر اليسم،شناسي رئ معرفت

  .قابل طرح است، خالي است
امر ادراك و عدم پرداختن به  در مؤثرهاي  ها و چارچوب آنكه عدم موضوعيت و محوريت زمينهحاصل  
 اي دارد، ، از آنجا كه در تثبيت مدعاي اين ديدگاه نقش تعيين كنندهرئاليستي شناسي معرفتدر  مسألهاين 
  .بار آورد هتواند براي آن مسايل دشواري را ب مي

   نتيجه

اصـول  منـدرج در   ِشناسـي رئاليسـتي   رسد كه آنچه معرفـت  حاصل اين نوشتار آن است كه به نظر مي
گرايانه فاعـل شناسـا در امـر     ر واقعيانه و غينما واقع غير بخشي جهتوان تحت عن فلسفه و روش رئاليسم

گرايانـه و   شـناختي تجربـه   هـاي معرفـت   گاه آن در رد و نفـي ديـدگاه   ادراك، مورد توجه قرار داده و تكيه
از جانب ديگر و بر اسـاس برخـي مبـادي و دعـاوي خـود ايـن        .نزد فالسفه غربي بوده است  ايانهگر عقل

ـ    . آورد بـار مـي   هبراي خود آن  دشواري جدي ب ديدگاه، ت ديـدگاه رئاليسـتي از نگـاه    بـدين معنـا كـه غفل
قـواي ادراكـي، ادراك رياضـي، پـذيرش      مسـأله از قبيـل   ،شناسانه و دقيق در مورد برخي دعاوي معرفت

ليسـتي  را براي صـبغه غيررئا  فضا ،...دار اصالت ماهيتي و  خاصيت ذاتي براي ذهن و نيز قبول ذهن جهت
نه تنهـا يكـي از    رئاليستي شناسي معرفتپژوهي در  عالوه فقدان زمينه هب .كند شناسي آماده مي اين معرفت

  .نفسه دشواري ديگري را سبب مي شود هاست بلكه خود في مؤثر در بروز اين دشواريعوامل 
نو بر اين اثر فراهم  زمينه را براي بازخواني و افكندن نگاهي ديگر و) »ها ناخنك«( طرح اين عناصر   
ـ    گيـري برخـي تـامالت و تـدقيقات،     و شايد پي سازد مي و  روي محققـان بگشـايد  ه فضـاهاي جديـدي ب

  .شيرين ديگري به بار نشاند و هاي نو ميوه اين نهال ضميمه سازد تا پيوندهاي جديدي بر
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