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)١(  
 ی می را طی گذرد و چه منازلینکه شناخت ما از کدام مراحل مي ایعنيان و راه شناخت يجر

 ی شناخت روند. حاصل شودیتازه ا) معرفت(  سرمنزل مقصود برسد و شناختکند تا به
اء و ي با اشیم و تماس حسين حرکت از نظاره مستقي ا.است دائما در حال تکامل و حرکت

 برسد که یديد تا به تفکر تجريماي پی را می شود و اشکال و مدارج مختلفیده ها آغاز ميپد
ک به مثابه هدف شناخت باز يز باز به پراتيو از آن جا ن دارد یزمراحل و مدارجيخود آن ن

  . گرددیم
 .)یمنطق( ی دوم مرحله تعقل،یاول مرحله حس:  استی دو مرحله اساسیشناخت دارا  

 دو مرحله آن،  ، آنیگانه است و دو جنبه اساسي و یکيالکتي د، بغرنجیروند شناخت روند
 ناچار ی ما به علت ضرورت آموزش.دندونيگر متحد و با هم در پيکدي با ی و تعقلیحس

 به مسئله وحدت آن ها      ی درس جداگانه ایم و سپس طي کنیان ميجداگانه هر مرحله را ب
: ان کرده استين بيک روند شناخت را چنيالکتيخود د» یدفاتر فلسف«ن در يلن. مي پردازیم
 یکيالکتين است راه دينک چي و از آن جا تا پراتیديم زنده تا تفکر تجرياز احساس مستق«

  ».ینيت عي شناخت واقع،قتيشناخت حق
  ست؟يچ)  نامندیز ميک نيريا آمپي یکه آن را شناخت تجرب( شناخت یمرحله حس  

 خارج است که از راه اعضاء حواس دست  یايده دني و پدیئي با شيین گام شناخت، آشناياول
 یدر فارس( و المسه يی و چشايیاي و بويی و شنوايینايق حواس مختلفه بي از طر. دهدیم

ن گام در راه ي نخست،اءيم با اشي تماس مستقیعني)  لمس کردنیعني دني از مصدر پساويیپسا
 یرامون را به شعور انسانيرات جهان پي تأثی حواس انسانی اعضا. شودیشناخت برداشته م

ن آن ها ير مختلف است که مهم تی شکل ها و پله های دارایشناخت حس . کنندیمنتقل م
  )انگاشت(  سوم تصور–) افت يدر(   دوم ادراک–) پساوش(اول احساس : عبارتند از

)٢(  
 که بر یئيم و بالواسطه خواص و صفات مختلف شي انعکاس مستقیعني احساس -اول احساس 

، یا نرمي ی، زبریا روشني یرگي ت،یا سردي یگرم.  گذاردیر مي حس تأثی اعضایرو
اء ير خواص اشي گوناگون و سای بوها،، انواع رنگ هایا کوچکي یا خشونت، درشتي یصاف

 گذارند و احساس یر ميتأث) رهي و پوست و غینياز راه چشم و گوش و ب(بر اعضاء حواس 
نحوه عمل ) یولوژيزين مورد فيژه در ايو به و(علوم مختلف .  آورندی به وجود مینيمع

زاتورها را روشن يرات به مغز و آناليث مختلف حواس، اعصاب منتقل کننده تأیارگان ها
 مغز را که اطالعات یژه و تخصصي وی مختلف و نواحیکرده و جا و طرز عمل بخش ها

 یژه حسيرنده وي گی و انسان دستگاه هایوانات عالي در ح.ن کرده استيي رسد تعیبه آنجا م



 

 دارا ی پوسته مغزگاه مربوطه خود را دريک از آن ها نقطه بازتاب و پايوجود دارد که هر 
   . کنندیاء را منعکس ميک خواص گوناگون اشيو هر ) زاتورهايآنال(هستند 

ژه آن در مغز همه با هم و ي از چشم و اعصابش گرفته تا مرکز ويینايمثال دستگاه ب  
ر عامل ين تأثي معی احساس تنها در مرزها. شوندی ميینايش، باعث بيگانه خوي عمل یط

شتر از حد يف و بي ضعینيد به حد کمتر از اندازه معير باي تأثیعنيد ي آی به وجود میخارج
نصورت ير اي در غ. تجاوز نکندیني برسد و از حد معینيد به حد معي با، نباشدی قوینيمع

ف ي از طیني معی مربوط به طول موج هايینايمثال ب. »رندي گینم«گر آن را ياعضاء حس د
ز ي تواند تمیمادون قرمز و ماوراء بنفش را چشم ما نمن قرمز و بنفش است که يدر فاصله ب

ر ي تأثی امروز به چگونگیدانش بشر.. . ويیاي، بويین طور است حس شنوايهم. دهد
 اعصاب ی از مجرایک خارجي تحری حس و انتقال انرژی ارگان هایاء بر رويخواص اش
  .شود یق تر وکامل تر مي مرتبا دقین آگاهي برده است و ایبه مغز پ
  . اعضاء حس استی بر رویاء جهان خارجياحساس ثمره اثر کردن اش  

ک يچ ي هیعني ، حس قطع شودی بر ارگان هایاء خارجير اشي انتقال تأثیتمام کانال ها اگر
د و مغز از هرگونه ي به شخص نخواهد رسیچ اطالعياز آن ها کار نکند در آن صورت ه

  . ر ممکن خواهد شدي غینيت عيشناخت واقع.  عاجز خواهد ماندیتيفعال
ز در يت آن ني اهم. استیزيچ  قضاوت درباره هریمبنا احساس منشاء شناخت و  

 ی شناخت قرار میان بعديه جري به دست آمده توسط احساس پايین نکته است که آشنايهم
  .گانه سرچشمه آن استياحساس سرچشمه شناخت و . رديگ

 احساس یعني . کندیف مي توصیني عیاين از دین احساس را به مثابه صورت ذهنيلن  
ک يم که انعکاس عبارت است از يقبال آموخت. ی است به صورت ذهنینياء عيانعکاس اش

رات يي که با تغی مادیستم هايا سين استعداد اجسام ي عبارت است از ا. مادهیت عموميخاص
 ها عمل متقابل و  که با آنيیستم هايا سياء ير مختصات اشي توانند به تأثیش مي خویدرون

ستم يک سيز ي نی مغز انسان. حاصل گردانندیامديپ ند وي پاسخ گویگريوند دارند به شکل ديپ
 کويزين فيرات معييخود و تغ) یسلول عصب( اردها نورونيليار بغرنج است که با مي بسیماد
 کند ی م را که انسان با آن ها برخورديیستم هاياء و سيه مشخصات اشي قادر است کليیايميش

ده ها ياء و پدير اشيتأث  مختصات و. انعکاس استین شکل عالي احساس پله اول ا.منعکس کند
ا احساس ياحساس نور .  شوندی دوباره خلق مینه به شکل خود آن ها بلکه بصورت ذهن

ست بلکه ي تکرار مجدد نیني پس بازآفر.ن استي معیر طول موج هاي تأثیصدا شکل ذهن
  .  استی به شکل ذهنیعني است یه اجاد به شکل تازيا

 ین صورت ذهني حس در خصلت ایات شخص و درجه تکامل ارگان هايخصوص  
 و یقيک منقد موسي را یک سمفوني.   گذاردیر مين احساس به دست آمده تأثي ایچگونگ در
. » شنوندینم «ی به طور مساویک فرد عاديافته و يت يکال تربيا فرهنگ موزبک شخص ي
     یک شراب شناس حرفه اي . کندی حس نمیگري دهد که دیص مي تشخیکيزها يار چيبس

 به .ص آن ها عاجز استي از تشخیک شخص عادي کند که یده ها نوع طعم و بو حس م
ک سان به وجود        ي یر حسي واحد در اشخاص مختلف تأثیرات خارجيتأث گريعبارت د

به نسبت رشد   به نسبت شخص ویرج خاین رو احساس محرک هاي آورند و از همینم
 ین امر بدان معناست که اعضايا اي اما آ. آن متفاوت استیدگيارگان حس و عادت و ورز

ست با تشبث به آن يده آلي از فالسفه ای دهند؟ برخی از جهان به دست نمیحيحس درک صح
بات يترکند که موضوع شناخت ما اصوال فقط ي گویرند و مي گی میجه غلطيمقدمه درست نت

 کند و ین احساس ها بسته به هر شخص فرق مي انسان است که خود ای از احساس هاینيمع
 جزاحساس یزيست و ما چي نین ما را به آنچه در آن طرف احساس قرار دارد دسترسيابنابر

 ین فالسفه که منکر امکان شناخت هستند معتقدند که هر انسانيا. ميم بشناسي توانیخود را نم
ن طور ي در واقع ای ول.و تعداد جهان ها به اندازه تعداد انسان هاست» ود را داردجهان خ«



 

 یب نمي مختلف، اعضاء حس ما را فری در احساس انسان هایهي رغم تفاوت بدیست و علين
  چرا؟   . ∇دهند 

ک حس به ي در مورد عمل یديترد  کنند و هری حس جمعا عمل میاوال همه ارگان ها -
ا يم و يي جویم از المسه کمک ميني نبی حس باصره را کافی شود وقتی م رفعیگريکمک د

  . کندیل مي را تکمیگريهر حس د .مي شویبه ذائقه متوسل م
 ی شناخت بشر.کندي حواس همه انسان ها در امر شناخت شرین که اعضايا نکته مهم ايثان -

ما درباره لطافت  حس المسه انسان هاست که به . استیست بلکه جمعي نی انفرادیامر
 ی می خوش گل سرخ را گواهی همه انسان هاست که بويیاي دهد حس بویشم اطالع ميابر
ک ارگان حس بلکه ي را نه یر محرک خارجيا آن تأثي یت جسم خارجيا آن خاصين يا. دهد
   . کنندیاردها عضو متعلق به جمع انسان ها حس ميليون ها و ميليم
ک ي از پرات، از تجربه و پژوهشیشگاهي از وسائل آزما،قيآالت دق  تواند ازیثالثا انسان م -

 ص ي و تشخیريل اندازه گيدرعصر ما آالت و وسا .ابديصحت احساس را در رد تايکمک بگ
  .ار مهم انسان بدل شده انديک دستي به یشگاهيآزما

 یحک زده ماء تازه به ميجاد اشياء و با اير اشييان تغيرابعا احساس به دست آمده در جر -
ک يب اعضاء حواس با کنترل ين ترتي بد. احساس استین خود مالک مهم درستيشود و ا

برتر از همه با   ویق علمي دقیگر و دستگاه هاي دی انسان هایگر و با نظارت احساس هايد
 . دهدیاء به دست مي از اشیحيک درک صحيپرات نظارت تجربه و

 ن جزءين و ساده تري تريیپله اول شناخت و ابتدا شناخت ،یه مرحله حسيه اولياحساس پا -
 .آن است

)٣(  
 اگر در پله اول .افت نام دارديا دري شناخت ادراک ی پله دوم از مرحله حس-دوم ادراک 

 تر مرحله ی گردد در پله ادراک که شکل عالیاء منعکس ميعالمات و مختصات جداگانه اش
مام جهات و خواص آن در مجموع خود  با تیئير تمام و کمال شي شناخت است تصویحس

ت خود با تمام خواص مختلفش که ي را در جامعیئيک شيب ما ين ترتي به ا.ابدي یانعکاس م
فا    يان اين مي که احساس در ای نقش.مي کنیا ادراک ميم يابي یده در مياز راه حواس به ما رس

 است از اجزاء یبيرک ادراک ت.ب کننده روند ادراک استي کند آن است که جزء ترکیم
 یعنيم ي کنیشه ادراک ميده ها را همياء و پدي در واقع ما اش.ل دهنده خود از احساس هايتشک

م بلکه مجموعه خواص ي کنیت آن ها را منعکس نميا آن خاصين ي ايیبه طور جداگانه و تنها
  .ميکن یک را احساس مي جهات هر و

 از خواص یگانه ايت يز به احساس خاص هرگی مرحله حس،از سطح پستانداران به باال
  .ردي گیشه به شکل ادراک انجام مي همی حسی شود و انعکاسی محدود نمیئيش

م يت که به طور مستقي واقعیده هاياء و پدي است که توسط آن اشیک روند روانيادراک 
گانه منعکس يک مجموعه يه خواص خود همچو ي کنند، با کلی حس عمل می ارگان هایرو
   .وند شیم

   .ن روند استيم ثمره اي کنیدا مي پیئي که ما از هر شیريتصو
   . شناخت نزد انسان استی مرحله حسیدي انسان و پله کلی شناخت حسیادراک روند اساس

ش و ين در روند زاين جانوران و سپس نوع انسان و همچني تکامل و تکویاحساس ط  
ه آن بوده و آن يفا نموده و پايند ادراک را ارشد هر فرد انسان نقش سازنده و فراهم کننده رو

                                                 
د م     یل يپ.  آمده است   یل معروف يتمث) ی و مولو  يیسنا (یرانيدر عرفان ا   ∇ د  ی از هن ار  .  آورن را        یکيدر ت ناختنش   ی شب هر کس ب  ش

ژه خود را از ير ويک احساس وتصويهر .  بر پشتی بر گوش، چهارمی بر خرطوم، سومیگري پا، د بریکيد، ي کشی بر او م   یدست
اف ) ک حسي(  دهد که تنها لمسیل فقط نشان مي در واقع تمثیول.  آورد یل به دست م   يپ د  یست و شناخت نم   ي نیک ه و  ي  توان ک جانب

 .ک از افراد جداگانه باشدي از حواس آن هم متعلق به هر یکي آن هم تنها بر شالوده یفقط حس



 

 وانات ويانسان ادراک با ادراک ح د توجه داشت که نزدين بايابنابر. ده استيتدارک د را
  :را که ي متفاوت است زی نزد آنان به کلیمرحله حس

  . کندیشه به شکل ادراک بروز مياوال احساس نزد انسان هم -
م ين باره حس کرده اي و آن چه قبال در همی قبلی هايی و آشنانيشيات پيا ادراک به تجربيثان -

 . استیمتک
م يرد در رابطه و در نور مفاهي گی که مورد ادراک انسان قرار میده اي و پدیئيثالثا هر ش -
 از وحدت ین خود ناشيشود که ا یحس م) وند با کلمه و زبانيدر پ(مقوالت مربوطه  و

 .ر متقابل آن هاستيثتأ  شناخت وی و منطقیمراحل حس
 همه یعني است ینشي خصلت گزی نشان داده است که روند ادراک دارای تجربیپژوهش ها
 در .»ندي گزیبرم« کند بلکه ی و بدون تفاوت منعکس نمیاء را به طور مساويخواص اش

اء يبه هم خوردن اش اد فروشنده وي و فرین و گاري ماشید صدها صداي رویابان که راه ميخ
 ی رسد ولیوانات و حرف زدن دوست همراه به گوشتان مي حیما و سر و صدايش هواپو غر

  .دي شنوی بلکه با انتخاب میهمه را نه به طور مساو
 یخواست ها ازها وي ن-٢ مربوطه، یئي شی هایژگي و-١ادراک وابسته است به  »دنيبرگز«

  .اءي او درباره اشی انتظارات شخص و موضع قبل-٣ یشخص
)۴(  

و آن .  شناخت عبارت است از تصوریپله سوم در مرحله حس -) انگاشت(تصور سوم 
 حس یر عمل اعضايما زي است که مستقیئيات کامل شي از خصوصیذهن ريداشتن تصو
 سابق را یرات گذشته و محرک هاي تواند آن تأثی بلکه قبال قرار داشته و انسان م،قرار ندارد
ن تصور مثال بخاطر ي بنابر ا.رده بود به خاطر آوردر کي حس او تأثی ارگان هایکه بر رو

ک يا به خاطر آوردن يداد يک رويا يابان يک خيادآوردن يا به يک دوست يآوردن چهره 
 ینيا باز آفريد دوباره ي مورد پسند عبارت است از تولیک غذايا بو و مزه ي یقيآهنگ موس

 ی از آن به جای ذهنیريتصو  و که سابقا احساس شدهيیده هاياء و پديمشخص و جامع اش
ما يده مستقيا پدي یئيدهد که ش ی می روی بر خالف احساس و ادراک که فقط زمان.مانده است

ک ي است که بدون تحری از شناخت حسی گذارند تصورآن پله ایر مي حواس ما تأثیبر رو
  . دهدی دست میم خارجيمستق

د که قبال آن ي ظاهر شود و به تصور در آیيده هاياء و پدي تواند اشیدر ضمن در خاطره ما م
م در خاطره منظره ي توانیما م. ميم و لمس نکرده ايده اي نبوئ،ميده اي نشن،ميده ايها را هرگز ند

 در دادگاه را ی ارانیا صحنه دفاع تقين ي مثال بابک خرم دیمايا سيقا ي آفری از صحرایا
ر ين صورت تصوي در ا.)ميحس کرده باش(م يده باشين که قبال آن ها را ديم بدون ايمجسم کن

 شود ی بنا میداد بر شالوده عناصر مختلفيا رويا شخص يات آن مکان ي ما از خصوصیذهن
م ي بدون رابطه مستقیره حتيدن عکس ها و غيدن داستان ها و ديق مختلف مثل شنيکه از طر

  .با مسئله مشخص مورد نظر به دست آمده اند
 ی باز بر شالوده عناصریعني .ابدي یان ميز جرين» ندهيتصور آ«ورد  در مین روند روانيهم

نده ي از آیلي تخیرين عناصر را به صورت تصوي از ایم مجموعه اي توانی میاز ادراک قبل
  .شود یت ساخته مي از واقعیه عناصريز بر پاي نی و افسانه ایالير خي تصاو.ميمجسم کن

د پنداشت که از احساس و ي نبایست وليده ها نياء و پديم اشير مستقير تأثيهر چند که تصور ز
شه در پرتو يعکس از آن جا که تصور همبر.  تر استی رنگ تر و کم محتویادراک ب

 از سنتر عوامل و عناصر متشکله یداد عناصر قراریوند با مرحله تعقلي و در پیشعور انسان
 باالتر از احساس و ادراک ی تر و در سطحین سبب غني پروراند و به همیش ميرا در خو
  . قرار دارد

 بر شالوده یر و تجسم حسيجاد تصاوي بر ایت خالق فرد مبتني و فعالیک روند روانيتصور 
  : استی قبلی و شناختیتجربه حس



 

  :تصور بر دو نوع است
ما ي که قبال مستقيیده هاياء و پدي به خاطر آوردن دو باره اشی به معنای مغزینيباز آفر -

  . بودندحس شده
ع به شالوده ي سابقه و بدیر نو و بين و خلق تصاوي ابداع و تدوی به معناینش مغزيآفر -

  .ی از محسوسات قبلیعناصر
 با یونديحلقه پ  توان آن را به شکل واسطه وی است که می از مرحله حسیتصور پله خاص

 ی و تعقلیه حسن شکل نمودار وحدت دو مرحلي از آن جا که ا. شناخت دانستیمرحله تعقل
 و چه در رشته ابداعات یت هنري چه در روند خالق، از تفکر خالقیک لحظه اساسياست 

  . رودی به شمار میات علمي و کشفیفن
  
 به یئي مختلف از شیا خواصيت ي اول احساس خاصیعني ی تجرب - یمرحله حس   

وم تصور  به طور جامع و سیئي از همه خواص شی دوم ادراک مجموعه ا،توسط حواس
 با یوند ناگسستني در پ،ستين ني که خودش در بی هنگامی به طور مشخص و ذهنیئيش

  .◊شناخت است) یمنطق (یمرحله تعقل
  

    
 
 
 

                                                 
  ١٢انعکاس درس : شتر يح بيتوض ◊

  :اصطالحات 
 sensationاحساس 
 perceptionادراک 
  presentationتصور 


