االدراك واالحساس  :هل االدراك هو حمصلة للنشاط العقل ام هو تصور لنظام االشياء؟ ◘ كيف ميكن ادراك االماكن البعيدة ؟ ʚمقدمة :ابعتبار االنسان كائنا مدركا لالشياء احمليطة
به فهو يدركها ادراكا ممباشرا عن طريق التصورات الذهنية عرب احلواس غري اننا نالحظ أن يف العامل اشياء مادية منفصلة عن ذواهتا ولالنسان معرفة مسبقة النه مرتبط بنفس ولكن كيف
يتم لنا ادراك عامل موضوعي منفصل عن ذواتنا ؟ ♦ ق 1منيز بني االفكار الىت هي احول نفسية موجودة يف الذات وبني االشياء املادية واليت هي امتدادات موجودة خارج الذات
ومادام جمرد حالة ذاتي ة غري ممتدة فان ادراك شيء ما يكون بواسطة احكام على الشيء وخبائصه وصفاته وكيقفياته كما هو عليها وعلى هذا يكون الدرالك عملية عقلية حبتة و الدليل
على ذلك هو ادراك البعد الثالث الذي ال يقابله أي انطباع حسي ببحيث يستطيع ادراكه من خالل رسومات على لوح مسطح ال يوجد فيه عمق اال ان العقل يستطيع ادرا كاه
بوضوح ويدعمراي ديكارت وراي كانط الذي يرى ان فكرة املكان ال تتولد من التجربة احلسيةوامنا هيب تصدر عن الذات املدركة( العقل) ،فاملكنت و الزمان قالبان عقليان سابقان
على التجربةتصب فيهما معطيات التجربة احلسية وبواسطتها تص بح االشياء احلسية قابلة لالدراك فالقيمة للمؤثرات احلسية على مشتوى الصور الذهنية ودليل كانط هو اننا عاجزون
عن تصور أي شيء اال اذا ارصفناه يف املكان كما ال نتمكن من ادراك حادثة ما اال اذا تصوران حدوثها من خالل زمن معني مث اننا نستطيع تصور زوال االشياء من املكان وملكننا ال
نستطيع تصور زوال املكان من االشايء الن احليز املكاين يرجع يف اصله اىل اسس عقلية  ،وقد ادى راي العقالنيون موقف ابركلي جورج الذي يرى ان( تقدير مسافة األشياء البعيدة
ليس إحساسا بل حكما ستند إىل التجربة) وقد استمد هذه الفكرة من حالة العم ال الذي يسرتد بصره كما يرى اننا الندرك االشياء كما تعطيها لنا احلواس ومن ذلك ادركنا للمكعب
منخالل رؤيته ثالثة وجوه وتسعة اضالع فاملكعب معقول وليس حمسوس ♣.نقد " ومن هذا فاننا ندرك ما للعقل من دور هام يف ادراك املكان ولكن الينبغي امهال دور احلواس او
التجربة احلسية طاملا ان االشياء مستقلة عن ذواهتا ☻ق 2وخالفا هلذا الراي اجلشطالتية ترى ان العقالنيون قد ابلغو يف ثقتهم ابلعقل وامهلوا دور احلواس الن ادراك املكان ال
يستغنيب عن احلواس مادمت املعطيات احلسية منفصلة عنا فادراك البعد الثالث يتعذر اذا مل هنتم بطبيعىة الشيء يف العامل اخلارجي الذي تنقله احلواس كما ان العقل يتاثر ابخلداع احلسي
ويرجع هذا اىل ان التغريات احلسية تؤثر على احلكام العقلية وابالضافة اىل هذا فان مدرسة اجلشطالت ترفض التميز بني احلساس واالدراك وترى ان الدراكيتم دفعة واحدة ويكون
بصورة عامة لالشياء قبل اجزائها بفضل ماتتمتع به من عوامل موضوعية كاتشابه والتقارب كما ترى هذه النظرية صور الصناف على املعطيات احلسية بل تكون حمايدة هلا كما تنكر
دون التجربة اليت ركز عليها بريكلي ذلك ان الطفل يستطيع مسك االشياء حتت توجيه النظر☺.نقد :ومن هذا جند ان احلسيون قد وقعو يف اخلطا نفسه الذي وقع فيه العقالنيون
ابعادة االعتبار للحواس ال ينبغي ان يكون على حساب العقل♣ خالصة :ومن خالل اطالعنا على املواقف ندركان هذه املواقف قد مزقت مفهوم الدراك زبذلك فان الدراك يكمن
يف البط بني العقل واحلواس الن احلكم العقلي مرتبط ابلتجربة احلسية والعكس صحيح

