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  زمزم النجاح 

   األستاذة عيسى فاطمة

  

  

  سسسسساااااسنتعرف

  

  

  

  

  

   تعريف كل من اإلحساس و اإلدراك – 1
  

الوحيدة اليت تربط الكائن احلي بالعامل  األداةأولية بسيطة واحلواس هي  هو عملية: اإلحساس 
  .حتصل املعرفة ويتم التكيف و ااخلارجي 

حصول صورة الشيء يف العقل ، سواء كان ذلك الشيء جمردا أو ماديا ،جزئيا أو : اإلدراك 
اإلدراك هو الفعل الذي ينظم به الفرد  «:أو كما عرفه أندري الالند . كليا ، حاضرا أو غائبا 

إحساساته احلاضرة ، و يفسرها و يكملها بصور وذكريات ، مبعدا عنها بقدر اإلمكان طابعها 
حلركي ، مقابال نفسه بشيء حيكم عليه تلقائيا بأنه متميز عنه ، وواقعي  و االنفعايل أو ا
 »معروف لديه 

  

  :سنتعرف في ھذا المقام 

 تعریف كل من  اإلحساس و اإلدراك  •
 العوامل الموضوعیة و العوامل الذاتیة  •
  طبیعة العالقة بین التمییز بین اإلحساس و اإلدراك •

   ) النظریة العقلیة ، النظریة الحسیة( عالقة االنفصال  –أ  

  )نظریة الجشتالت ، نظریة الظواھریة ( عالقة االتصال  –ب 
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   : عوامل اإلدراك – 2

 هل يتوقف اإلدراك على العوامل الذاتية أم العوامل املوضوعية ؟
 E.Subjectives العوامل الذاتية

 و نعين ا العوامل الداخلية املتعلقة بالذات املدركة
ويترتب على  .ندرك األشياء يف ضوء ما خربنا وما مر بنا من جتارب  إننا :الذاكرةاخلربة و 

إطار خربتنا السابقة يسهل  ذلك أنه كلما كانت األشياء اليت ندركها يف الوقت الراهن تقع يف
تلك اليت مل تقع يف نطاق خربتنا السابقة ، أي اليت مل منر ا من قبل فهم  من إدراكهاعلينا 
مثال عندما ندخل قسما و نرى معادالت يف السبورة ندرك أنه " إننا ندرك بذاكرتنا "  يقولون

درس رياضيات ملعرفتنا السابقة ذه املادة أما اجلاهل ذه املادة يرى ما نرى لكنه ال يدرك ما 
أنا أدرك مبحض ما «: R.Descarte "رينيه ديكارت  "ندرك يقول الفيلسوف الفرنسي

 ».قوة احلكم ما كنت أحسب أين أراه بعيينيف ذهين من 
اإلنسان يدرك بسهولة األمور اليت تتفق مع ميوله ورغباته وأما األشياء اليت  :امليول والرغبات 

الطبيعة  إىليدركها إدراكا مشوها فرؤية الفنان  أوبصعوبة  إالتتعارض مع ميوله فال يدركها 
كانت تصلح  إنتنصب على األلوان واألضواء ومدى تناسبها ، أما القائد العسكري يراها 

إلعداد خطة حربية معينة ،و املهندس يراها منطقة مالئمة لبناء سكنات ومرافق رياضية 
والفالح بدوره يرى فيها حقول من كل أنواع اخلضر والفواكه ،وهكذا يتأثر اإلدراك بامليول 

 تمامات اخلاصةوااله
أن إدراكنا للعامل اخلارجي ال يكون ثابتا ، بل متغريا حسب حالتنا : الشعور واحلالة النفسية

االنفعالية ففي احلزن نرى العامل كئيبا اسودا ، و يف الفرح نراه مجيال ملونا ، و يف اخلوف نراه 
خارجة عن ساحة اإلدراك يقول ، و أما األشياء اليت ال تثري انفعاالتنا تبقى ..مرعبا و هكذا

 »العامل ما أعيشه وأحياه« بونيتلومري
أثر العاطفة يتضح يف أن الشخص الذي حنبه مثال ال ندرك فيه إال احملاسن ، أما  :العاطفة

ابنها ختتلف كل االختالف عن  إىلالشخص الذي نكرهه ال نرى فيه إال املساوئ ،فنظرة األم 



تكتبه أنامل نهضتنا  المرتقبة  ... فلتؤسس معا لعصر جديد   
 

األستاذة عيسى فاطمةتقبلوا تحيات   Page 3 
 

 نظرة الغري له نظرا مليلها العاطفي حنوه 
كثري من األمور ال تدرك بسهولة ،وحتتاج حينئذ لإلرادة ، وتركيز الوعي  :اإلرادة والتركيز

حنو املوضوع ، من اجل معرفة تفاصيله ، كالطبيب الذي يفحص املريض من اجل تشخيص 
 ... يد معرفة العطب املوجود يف السيارةامليكانيكي الذي ير أواملرض ،

 .راجع إىل دور العادة فنحن ندرك األشياء حسب ما تعودنا عليه  اإلدراك : العـــادة
إىل من خالل جتاربه على أطفال عرب أن إدراك األشياء يكون من اليمني " ويرى بريلو 

 ، وغري العرب يكون من اليسار إىل اليمنيراليسا
 
 

على العوامل الذاتية ال يكفي لتفسري عملية اإلدراك ، فالعاطفة غالبا ما حتجب  لتركيزا: النقد
عنا احلقيقة ، كذلك األمر بالنسبة لالنفعاالت فهي كذلك تصور لنا العامل يف غري ما هو عليه ، 

  . أما خرباتنا املاضية ال ميكن االعتماد عليها دائما يف التعامل مع األشياء خاصة اجلديدة منها
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 E. Objectives: ة العوامل املوضوعي
 
 )قوانني اجلشتالت : (نعين ا العوامل اخلارجية املتعلقة باملوضوع املدركو

 
إن العناصر اجلزئية ملا تنتظم تكون صور كلية فيكون إدراكنا للكل دائما  : قانون االنتظام

باب،أب ندركهم كمعين  مثال كلميت . أسبق ، و أن اجلزء ال يكتسب معناه إال يف إطار الكل
فنحن ندرك صورة الشجرة قبل األغصان و األوراق ، و صورة  .وليس كحروف منفصلة

الوجه قبل العني و األنف ، و صورة القسم قبل الطاولة و مكان التلميذ ، و كلما تغري انتظام 
أمثلة أخرى األجزاء تغري معه اإلدراك مثل تغري مالمح الوجه أثناء الفرح و احلزن والغضب ، و

تؤكد ذلك فعندما يرتدي شخص ما قميص به خطوط الطول يظهر أكثر طوال من ارتدائه 
لقميص به خطوط العرض و يف تصفيف الشعر مثال نرى الوجه يكرب تارة و يصغر تارة أخرى 

فإدراكنا للعام اخلارجي يتوقف على املوضوع املدرك ال على الذات . حسب طريقة التصفيف
  .املدركة

ن الصور اليت تكون بارزة أوىل باإلدراك من غريها ، و كل ذلك يتوقف على إ:ون الربوزقان
فنحن ال ندرك قطعة من القطن فوق الثلج ، لتشابه اللونني ، . طبيعة األرضية أو اال اخللفي 

ونالحظ  ,ضر ندركه كجزء من الغابة خاأل وإن اجلندي املختفي يف الغابة الذي يرتدي اللون
أن بعض احليوانات تستعمل هذا القانون بطريقة غريزية مثل احلرباء اليت تغري لوا حسب 

  حميطها فتختفي عن أنظار أعدائها 
إن األشياء املتجاورة أو املتقاربة يف الزمان و املكان ندركها كصيغ مستقلة ،  :قانون التقارب 

  .. .. .. .. تالية مثى مثىنفنحن ندرك النقاط ال. خبالف األشياء املتباعدة 
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إن األشياء املتشاة يف احلجم و الشكل و اللون منيل اىل إدراكها كصيغ  :قانون التشابه 
فاإلنسان يدرك أرقام ،+++ 000+++000متميزة عن غريها مثل إدراك اإلشارات التالية 

  اهلاتف بسهولة إذا كانت متشابه
من املساحات  إىل تكوين وحدات معرفية بشكل أيسرمتيل املساحات املغلقة : قانون االنغالق

 . االستقرار اإلدراكي املفتوحة وحنن نسعى إىل غلق األشكال غري املتكاملة للوصول إىل حالة
  ومن العوامل املوضوعية األخرى جند عامل

فنحن ندرك اجلسم املتحرك قبل الساكن كأن تتجه أنظارنا حنو . ا تولد االنتباه أل احلركة
  الشهاب بدل النجوم الثابتة ،كذلك عامل

  
اليت جتعل الصور أكثر وضوحا وبروزا و قابلة لإلدراك ،أما يف الظالم تنعدم الرؤية  إلضاءةا

 ويكون اإلدراك مستحيال 
 

إن إدراك اإلنسان يتشكل حسب املعايري اليت حددا البيئة االجتماعية اليت ينتمي  البيــئة
إليها ،فالبدو ال يدركون األشياء كما يدركها احلضر ،فكل بيئة هلا خصائص تنعكس على 
أذهان أبنائها ،و هلذا كانت التربية اليت يتلقاها الفرد من أسرته و جمتمعه عامال أساسيا يف 

 دراكه حتديد جمال إ
  

لو كان اإلدراك يتوقف على العوامل املوضوعية لكان واحدا عند اجلميع ، لكن الواقع   :النقد
يثبت لنا عكس ذلك ، فإدراك الفالح للطبيعة ليس كإدراك الفنان هلا أو املهندس املعماري ، 

أو اهتمامه وهذا يدل على أن العوامل الذاتية هلا أثر يف  اختصاصهكل واحد يراها من زاوية 
  شطالتيةاإلدراك األمر الذي جتاهله أصحاب النظرية اجل
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   :طبيعة العالقة بني اإلحساس و اإلدراك_  3

  التمييز بني اإلحساس و اإلدراك: عالقة االنفصال _ أ 

 االيرلنديو الفيلسوف  أالنو  ديكارتالرتعة العقلية أمثال الفرنسيان  أنصاريرى   :النظرية العقلية 
 إدراك إنعملية عقلية ذاتية ال دخل للموضوع املدرك فيها ، حيث  اإلدراك إن،  كانط واألملاين باركلي
نشاط  فاإلدراكعقلية نصدرها عند تفسري املعطيات احلسية ، لذلك  أحكاميتم بواسطة  أبعادذي  الشيء
 عقلية عليا من تذكر وختيل وذكاء وذاكرة وكذا دور اخلربة السابقة وظائف لي تساهم فيه عمليات وعق

  . اإلدراكو  اإلحساسالنظرية العقلية مييزون متييزا قاطعا بني  أنصار إنومعىن هذا  ...

أن اإلحساس حادثة بتصرحيه  بتدجيج رؤياه العقالنية     ديكارتيبدأ  :احلجج 
بسيطة أو معرفة أولية مباشرة بينما اإلدراك حادثة نفسية معقدة تنطوي على إحساسات خمتلفة  فيزيولوجية

ال بد من التسليم بأنه ليس من  :"و عمليات عقلية متعددة من تذكر و ختيل و تأمل و غريها لذا يقول 
و إذن فأنا ...ده مقدوري أن أدرك باخليال ماهية هذه القطعة من الشمع ، و إمنا الذي يدركها ذهين وح

 ) أالن(  إليهويؤكد ذلك ، ما ذهب  " أدرك مبا يف ذهين من قوة احلكم ما كنت أحسب أين أراه بعيين 

 أننااملكعب ، فنحن عندما نرى الشكل حنكم عليه مباشرة بأنه مكعب ، بالرغم  إدراكيف  
عشرة ضلعا ، ألننا نعلم  أثىنللمكعب ستة وجوه و  إن، يف حني  أضالعثالثة أوجه وتسعة  إالال نرى 

اليت ال نراه اآلن ، وحنكم  األضالع و األوجهأدرنــا املكعب فسنرى  إذاعن طريق اخلربة السابقة أننا 
، ولوال  أحكامه اآلن بوجودها ، لذلك فإدراك املكعب ال خيضع ملعطيات احلواس ، بل لنشاط الذهن و

 . اإلحساسفة املكعب من جمرد معر إىلهذا احلكم العقلي ال ميكننا الوصول 
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استعاد بصره بعد عملية جراحية  إذا)  األعمى(  األكمه، أن  )باركلي ( ويؤكد 
خربة  أو، ألنه ليس لديه فكرة ذهنية  األبعاد الصقة بعينيه وخيطئ يف تقدير املسافات و األشياءفستبدو له 

 . ذلك" شزلندن" اجلراح االجنليزي أعمالسنة أكدت ) 20(وبعد عشرين .  األبعاد مسبقة باملسافات و

متاثل حالة الصيب يف مرحلة الالمتايز ، فال مييز بني يديه والعامل اخلارجي ، وميد يديه لتناول  األكمهوحالة 
 . يف تقدير املسافات النعدام اخلربة السابقة لديه – أيضا –البعيدة ، ألنه خيطئ  األشياء

مها الطول  األبعادبعدين من  إال اإلحساسالعني ال تنقل نتيجة  أنفيؤكد    )كانط (  أما
عقليا ، فالعمق  إدراكامنظر مثال ، ورغم ذلك ندرك بعدا ثالثا وهو العمق  آووالعرض عند رؤية صورة 

 . كبعد ليس معطى حسي بل حكم عقلي

ى حقيقتها وليس حسب ما عل األشياءحنكم على  إنناهذا ، وتؤكد املالحظة البسيطة والتجربة اخلاصة ، 
البصري ينقلها لنا منكسرة  اإلحساس أنتنقله لنا احلواس ، فندرك مثال العصا يف بركة ماء مستقيمة رغم 

 . األرضاكرب من  إا – برغم ذلك –كرة صغرية و حنكم عليها  كأا الشمس و اإلحساس، و يبدي لنا 

مجلة من العوامل املتعلقة بالذات املٌدرِكة ؛ منها عمل التوقع ، حيث ندرك  اإلدراككما تتدخل يف عملية 
املوضوع ، فقد حيدث مثال  إدراكتكون وحينما يغيب هذا العامل يصعب علينا  أناملوضوعات كما نتوقع 

امليل دروا ولالهتمام والرغبة و. نعرفه لكننا ال ندركه بسهولة ، ألننا مل نتوقع االلتقاء به  إنسانانرى  أن
من تلك  أكثر إدراكهايسهل علينا  إليها، فاملوضوعات اليت تم ا ونرغب فيها و منيل  اإلدراكهاما يف 

للتعود دورا ال يقل عن دور العوامل السابقة ، فالعريب  أنكما . ميوالتنا  البعيدة عن اهتماماتنا ورغباتنا و
يسار لتعوده على الكتابة ذا الشكل ولتعوده على البدء ال إىلمن اليمني  األشياءمثال يف الغالب يدرك 

مث انه ال ميكن جتاهل عاملي السن . اليمني  إىلالذي يدرك من اليسار  األوريبدائما من اليمني ، بعكس 
 أواملتعلم  وإدراكالصيب هلا ،  إدراكخيتلف عن  لألشياءواملستوى الثقايف والتعليمي ، فإدراك الراشد 
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املؤقتة  أوباحلالة النفسية الدائمة  اإلدراكيتأثر  األخريويف . اجلاهل  إدراكف بطبيعة احلال عن املثقف خيتل
  . املتشاءم له إدراك، فإدراك الشخص املتفاءل ملوضوع ما خيتلف عن 

 العلمي فالتكوين. األمهية غاية يف هي العقالنية النظرية إليها ترتكز إيل احلجج أن يف شك من ليس: نقد 
 ولغة وذكريات صور من اإلدراك، بعملية املتحكمة املعرفية العناصر سائر وكذلك املدرك للشخص
 بعيد، من شخصا أرى فعندما. اإلدراك عملية لتحديد كلها تتدخل.. منطقية وأساليب ذهنية وعادات
 بنظرياما شعره ولون قامته مقارنة إىل فأجلأ مشاة، أوصاف إىل اللجوء خالل من أوصافه حتديد أحاول
  .اإلدراك عملية يف التحكم ويف الوعي توجيه يف الذاكرة أمهية يؤكد مما شبيه، آخر شخص عن أعرفها اليت

إال أن هذه النظرية مل تصمد للنقد ذلك أنه و كما يرى بعض الفالسفة مل تكن هذه النظرية على صواب 
نهما يف املعرفة فإن كان اإلحساس هو حني ميزت بني اإلحساس و اإلدراك و فصلت بني وظيفة كل م

اجلسر الذي يعربه العقل أثناء اإلدراك فإن ذلك يعين بالضرورة أن لإلحساس وظيفة يؤديها يف عملية 
باإلضافة إىل أن مغاالة هذه النظرية يف دور , و بدونه يصبح اإلدراك فعال ذهنيا مستحيال , اإلدراك 

يؤكدون على  أمكما  . املدرك  يف تعرفنا على املكان أو الشيء التربير الذهين يهمش و يستثين احلواس
العوامل املوضوعية ، وكأن العامل اخلارجي  أمهيةويتجاهلون جتاهال كليا  اإلدراكدور الذات يف عملية 

  . فوضى والذات هي اليت تقوم بتنظيمه

لكن تعطي األولوية لإلحساس و هذه النظرية  أيضا  متيز بني اإلحساس و اإلدراك :  النظرية احلسية
دافيد ،   جون لوك،  ابن سينامن بينهم   املذهب التجرييب أنصارر رئيس حلصول املعرفة  وميثلها دكمص
متفقني على أن  احلواس هي الطريق األول الذي يستطيع من خالله اإلنسان إدراك العامل اخلارجي   هيوم

  : أمهها  حججوقد اعتمدوا يف موقفهم هذا على عدة 

إن الطفل عند والدته ال ينطوي على معارف  فهو يبدأ يف حتصيلها  بعديا شيئا فشيئا  بواسطة خربته 

أن إدراك األشياء اخلارجية حيصل  بفعل األعضاء احلسية و   ابن سيناحيث يعتقد ،املسبقة 
و بالتايل فاإلدراك احلسي  »قبول صورة الشيء جمرد من مادته فيتصورها احلاس :«اإلحساس عنده هو 
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  جون لوك أماعند ابن سينا يتمثل يف املعاين اليت انطبعت يف الذهن بفعل احلواس  ، 
الذهن االنطباعات  إىلاحلس هي اليت تنقل  أعضاء أنيقر مع ابن سينا فيسري يف نفس االجتاه  عندما 

 إن «:اخلارجية متوقف على صفاا وكيفياا احلسية هلذا يقول  لألشياء إدراكنا إناحلسية ، وهذا يعين 
يتم بناء على الصفات احلسية املوجودة يف حواسنا بالرغم من وجود هذه  للموضوعات احلسية  إدراكنا

لنفرض أن العقل صفحة بيضاء خالية من ...  «:نفسه يقول ووه »احملسوسات منفصلة و غري مترابطة 
من : مجيع الصفات ، فكيف ميكن أن يكتسب اإلنسان ذلك ؟ إين أجيب عن هذا السؤال بكلمة واحدة 

فيضيف فكرة التمييز بني األفكار البسيطة و األفكار   دافيد هيومأما  »... التجربة
املركبة  حيث يرى أن األفكار املركبة هي اليت ينتجها الفكر البشري ، أما البسيطة هي اليت يتوصل إليها 

  .عن طريق التجربة  وبالتايل فأصل األفكار حسي 

حلسية الن املالحظة السطحية للظواهر التجربة ا إىل اإلدراك إرجاعهذا املوقف يف  أنصارلقد بالغ :   نقد
  . اإلدراكدور العقل يف عملية  أمهلوابتركيزهم على احلواس قد  ألمخاطئة   أفكار إىلقد تقودنا 
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 النظرية اجلشطالتية و :علم النفس احلديث ال مييز بينهما: عالقة االتصال  –ب 

  النظرية الظواهرية

   اجلشتالتيرفض  : النظرية اجلشطالتية

  التمييز بني مفهومي اإلحساس واإلدراك
اإلدراك ،و  أخطاء اإلدراك،  املسافة:  و يناقشون التصور الذهين بوجه خاص يف نقاط نلخصها يف ثالث 

حنن ال حنكم على الشيء أنه بسبب حجمه ولكن كما يتقدم لنا  للمسافةفبالنسبة  ليس جمموعة إحساسات
وإذا كان األمر ال يتم بعد الوالدة دفعة واحدة فهذا ال يقيم الدليل على أن إدراك .يف أعماقه اخلاصة 

فإن  النقطة الثانيةاملسافات يفترض تدريبا كما بل رمبا يفترض نضج اجلهاز العصيب فحسب ، أما عن 
  ألن ما ندركه متوقف على السياق أي الوضع العام اإلدراكي اخلطأالشكل العام هو الذي حيدد 

و ال تأويال عقليا ظاهرة اخلداع  لثا من احلجج اليت تثبت أن اإلدراك ليس جمموعة إحساسات جزئيةثا
مثال الرسوم . احلركي و هي عبارة عن إدراك حركة يف مكان ال توجد فيه أشياء تتحرك يف األصل 

بواسطة سرعة آلة عرض األفالم لذلك عللت النظرية  ةمتحركاملتحركة هي يف األصل صور ثابتة تظهر لنا 
ؤثر ياجلشطالتية شكل اإلدراك بالعوامل املوضوعية أي أن الصيغ اخلارجية هي اليت تفرض قوانينها علينا و 

  .على إدراكنا

إننا ندرك الشكل و ال ندرك  أوال: اليت تثبت أن اإلحساس واإلدراك شيء واحد  األدلةو من بني 
إن إدراك الشكل يغري العناصر ، أي أن  ثانيازئية فاألنغام املوسيقية ال قيمة هلا إال يف تواصلها عناصره اجل

  العناصر تكون خمتلفة تبعا للشكل الذي تنتمي إليه
أن اجلزء يف كل هو شيء خمتلف "إن تغيري عنصر ما يؤدي إىل تغيري الشكل بأمته لذا يقول بول غيوم  ثالثا

   "يف كل آخرعنه نفسه معزوال أو 
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 للوعي أصيل وموقف مباشر معطى هو اإلدراك أن بينوا حني هامة حلوالً الشكل نفس علماء قدم:  نقد

 موضوعاا، عن مبتورة إحساسات صورة على توجد ال فاإلحساسات. عقلي حكم أو لربهنة نتيجة وليس
 اخلطأ أن إال. عناصريا حتليليا موقفًا البتة وليس كلي، توليفي موقف هو اإلدراك أن يعين الذي األمر
 ينقلب حبيث العقلي، النشاط دور احلدود أبعد إىل قلصت أا هو اجلشتالت نظرية ارتكبته الذي اجلسيم
 العامل جيعل الذي األمر اإلدراك، عملية يف فاعل وغري اإلرادة مسلوب مشاهد، جمرد إىل املدرِك الشخص
 !وأبدية ثابتة بأشكال املتميزة املغلقة املوضوعات من عاملًا املدرك

 فالسفة خطأ نفس يف وقعت قد بياجه، يالحظ كما اجلشطالتية، فإن العاقلة للذات فعالية لكل وبسلبها
 الشكل نظرية من جيعل والعقل احلس مستوي بني متييز عدم من الشكل فالسفة اعتمده فما. التجريب
 ففي. العقل مع مترافقة أو الفهم على دالة دائما ليست والسمع الرؤية عمليات إن إذ مقبولة، غري نظرية
 اإلدراكي الشكل يستقبل املريض فإن البصرية، أو اللمسية املعرفة فقدان مثل من املرضية احلاالت بعض
 .املعرفة مستوى إىل يرفعه أن يستطيع ال لكنه احلسي

 سابق الكل معىن أن فصحيح. املدركة الذات دور فاضحة بصورة ينتقص الشكليني موقف أن إذًا الواضح
 فيزيائية قوانني هلا منتظمة أشكاالً للذات يقدم اخلارجي العامل أن وصحيح ويتجاوزها، بل أجزائه معىن على

 من حتمله وما املدركة الذات باالعتبار أخذنا إذا إال الكامل معناه يأخذ ال األشكال انتظام لكن وهندسية،
 .وقيم أفكار

 الواقع، لكن. اخلارجي العامل عن صورا حتفظ سلبية ذاكرة إىل املدركة الذات حيولون الشكل فالسفة إن
 العامل حبقائق عالقته يف العقل دينامية عرب األشياء تكوين فعل هو اإلدراك أن و بياجه، برادين يقول كما

 .اخلارجي

 فالسفة على بياجه اعتراض فإن بالتايل. اخلارجية لألشياء استنساخ هو وال سليب تقبل جمرد ليس فاإلدراك
 مبقومات يرتبط بياجه حسب فاإلدراك. الشخصية وأبعاد الذات لفعالية استبعادهم على يرتكز الشكل،
 .وقيم ورغبات حية وذاكرة سابقة جتارب من طياا يف حتمله وما الذات
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 االكتفاءجيب , Phénomène/ * .النظرية الظواهرية من ظاهرة *و حسب  :لنظرية الظواهرية ا
على فروض و نظريات و دون التمييز بني اإلحساس  االعتماداملعاش دون املظهر أي " ما يظهر"بوصف 

إدراكنا أو  هول نا وأن الشيء األوورإن العامل املوضوعي هو نتاج متأخر لشع" وبونيت لواإلدراك يقول مري
كما " إن شئت ،إن اإلحساس باملفهوم التقليدي هو أثر متأخر يصدر عن الفكر و هو يتجه حنو األشياء 

ترى الظواهرية أن اإلدراك هو امتالك املعىن الداخلي يف احملسوسات قبل إصدار أي حكم و تأويال 
والعامل املوضوعي ليس ما . ك عن اإلدرا االختياري  التعبريلإلحساس وهذا معناه أن احلكم ليس سوى 

  به مباشرة اتصايلإنين متفتح لكل ما جيري فيه بال شك و .أفكر فيه و إمنا هو العامل الذي أحياه 
ايدموند إذن الظواهرية تفسر اإلدراك انطالقا من العوامل النفسية كالشعور و العاطفة و اإلرادة يسميها 

للعامل اخلارجي ال  إدراكناو ما يؤكد ذلك أن .  اإلدراكبفعل  E. Husserl  هورسل
يكون ثابتا ، بل متغريا حسب حالتنا النفسية ، ففي احلزن نرى العامل كئيبا اسودا ، و يف الفرح نراه مجيال 

، وأثر العاطفة يتضح يف أن الشخص الذي حنبه مثال ال ندرك ...ملونا ، و يف اخلوف نراه مرعبا و هكذا 
املساوئ ، و يتجلى دور اإلرادة يف توجيه  إالن ، أما الشخص الذي نكرهه ال نرى فيه احملاس إالفيه 

الوعي حنو املوضوع املدرك ألن األشياء اليت ال تم ا و ال تثري انفعاالتنا تبقى خارجة عن ساحة اإلدراك 

أن تكون األشياء اخلارجية موضوعا  Ponty-Merleau  مريلوبونيت، و ينفي 
خميف ، و ال  شيءأو للعقل ، بل هي موضوع للشعور و املعاناة و احلياة ، فال خوف بدون  لإلحساس

  حزن بدون شيء حمزن ، إذن كل إدراك يدل على العالقة بني ذات الذات املدركة و املوضوع املدرك

لكن هذا  ال ميكن إنكار فيما ذهبت إليه  إذ نفت اإلدراك اخلالص ، فكل إدراك هو إدراك بشيء ،: نقد  
العامل اخلارجي يتجاوز املعطيات املباشرة لشعورنا ، الن الشعور  هو الذي يتأثر بالعامل اخلارجي الذي هو 
موضوع إدراكنا  و من جهة أخرى مادام الشعور له صفة الذاتية ، فبالتايل يتأثر ا ، وهذا ما ينجر عنه  

  . العامل اخلارجي واحد تغيري نظرة العامل اخلارجي بتغري الشعور له ، يف حني
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  اخلامتة 
و يف اخلالصة ال جيب أن جنعل من كل إحساس إدراكا و ال جيب أن حنصر 

فكل إدراك تابع على حد سواء ،إىل . أخرىعملية اإلدراك يف عوامل دون 
بنية الشخص املدرك النفسية و الفيزيولوجية و إىل بنية الشيء املدرك على 

مع الرياضي مبعىن هذه العوامل ال تعمل جمتمعة أساس التكامل احلركي ال اجل
 مع بعضها البعض و إمنا يف تفاعلها مع بعضها البعض

  
  

 

 

  

  




