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 ادراك حسی کودك از محیط
 است. هدفمند و فعال ندیفرا نیا است. انسان اطراف طیمح از اطلاعات سـبک ندیفرا ،كادرا" 1نایسـر زعمبه

ــت يانقطه كادرا ــناخت هک اس ــندیم هم به تیواقع و ش ــر ي. برا"رس ط، یمح كادرا یچگونگ نییتب و حیتش
 فهم در شهیهم است. طراحان داده قرار ریتأث تحت را طیمح یطراح ينظر یاست که مبان شـده يادیز يهاتلاش

 .اندگذاردهمتعدي در این باب به اشتراك  يهاهینظرو  اندبوده مواجه لکبا مش كادرا يهاهینظر
 و یعلوم تجرب يدستاوردها اساس بر یحس كادرا عنوان تحت امروز یشناسروان در كادرا و احسـاس بحث

 هک است يندیفرا عنوانبه یحس كادرا علوم، نیا . درگرددیم مطرح یتجرب یشناسروان در يولوژیزیف خصوصبه
 ریتفس و لیتحل و زنده موجود نشکوا یبا چگونگ و شودیم آغاز طیمح ییایمیشـ و یکیزیف يهامحرك تیواقع از

ــازش موجب هک یروان ــودیم خود طیمح با آن س ــ رندهیگ از كمحر اثر . انتقال]1[ ابدییم، خاتمه ش  به یحس

ارزش  احســاس نیا .شــودیم دهینام احســاس اســت، يریگیپقابل ینیع صــورتبه هک ،يزکاعصــاب مر ســتمیســ
معنا  به آندارد و آنچه  یکولوژیزیف صــددرصــد یاســاســ و گرددیم حاصــل منفعل ياگونهبه و ندارد یشــناخت

 داراي معنا یحســ تجارب آن یط در هک اســت یذهن يندیفرا ،كادار يدهیپدادراك اســت.  يدهیپد بخشــدیم

 یذهن آدم در عیســر يااندازهبه عمل نیا .ابدییدرم را اءیاشــ یمعان و امور روابط انســان قیطر نیا و از شــوندیم
  .]2[ رسدیم نظر به بااحساس زمانهم هک ردیگیم صورت

هر حسی را نیز میزان و مجال فعالیت خاص و محدودي  .حسی مجهز است يهاتوانشهنگام تولد با  انسان
در جهان را ببیند، گوش از احساس تمام امواج  شـدهپخشتمام امواج نور  تواندینمچشـم  -مثلاً -اسـت. چنانکه

فعالیت کنند و علم ما  توانندینمصـوتی محیط عاجز اسـت؛ همچنین سـایر حواس بیش از استعداد فطري خود 
نسبت به عالم خارج با همین حدود حسی، متناسب است. به همین سبب است که عالم محسوس کودك با عالم 

 .نیاي حیوانات اختلاف دارداشخاص بالغ و دنیاي انسان با د
تري بیش تجربه براي درك جهان هستی و شریک شدن در جریانی که تجربه نکرده به متولدشدهانسان تازه 

بیند که فاقد اشراف و تسلط ها و اشیا را از منظري میکمی دارد. پدیده رياحتیاج دارد. او از جهان تجربه تصـوی
ي کند که به تجربه محدودهایی را برقرار میها نسبتو بین اشیاء و پدیدهبیند فیزیکی اسـت. روابط را ساده می
 البه دنبهاي داستان خوانند، در بین شــخصیتها وقتی کتاب میاغلب بچه مثلاًکه از زندگی دارد متکی اسـت. 

هاي خیالداشــتن تصــویر ذهنی در و نگه توســعه دادناند. کودکان براي ســاختن، هاي ســادهها و مالکیترابطه
ــان، امکانات کمی دارند. میزان تجربهکم اند بســیار کم اســت و براي که در زندگی با آن مواجه بوده ییهادهیدش

۱ Neisser 
                                                           



 .توانند بپرورانند و از آن براي درك جهان استفاده کنندرا نمی افتهیتوسعههمین تصویر ذهنی بزرگ و 
تا نزدیک نوجوانی بسیار نیازمند تغذیه از بیرون است. یعنی کودك  سازدیماز جهان در ذهنش معنایی که کودك 

اش نیازمند تغذیه از منابع دیگر است و قادر براي درك جهان و ساخت و پرداخت تصویرهاي بزرگ ذهنی همچنان
ش ادهد تصویرهاي ذهنیشود، ترجیح میتر میکودك که بزرگ .نیست تصویرها را بدون نیاز به بیرون خلق کند

هویت شخصی، حفظ  مثابهبهاش را دارد و رازهاي درونیاش را مانند یک راز نگهتر باشد. جهان درونیاختصاصی
اي کند. چون جهان معنتري پیدا میاش رژیم مشخصشود در تغذیه تصویريتر میکند. به همین علت وقتی بزرگ

 ،اش باشندکه معارض تصویر ذهنی و معناي درونی اطلاعاتیاز دریافت  است. او تري پیدا کردهتر و کاملواضح
بیند، نیاز بهاي سنی بالاتر خودش را از تصویر، بیکند تا در دورهدقت می اطلاعاتقدر در دریافت آن. کندپرهیز می

لازم براي  اطلاعاتتواند کودك می .نیاز پیدا کند ذهنشتري براي ساختن جهان یا دست کم به تصویرهاي کم
دریافت و در اطراف خود  از منابع متنوعی شناخت محیط خودمعناي ذهنی، و تصویرهاي عینی را براي ساخت 

و طراحان باید با  که کودکان با آن در ارتباط هستند، حائز اهمیت است ییهاطیمحبنابراین طراحی  تأمین کند.
 .روانشناسی رشد و تکامل ادراك حسی کودکان تا حدودي آشنا باشند

   ادراك کودكفریب 
ــت و  آنچه ــان اس ــت، ذهن انس ــم و روح آدمی اس بودن  "من"ذهن را به درکی از  آنچهســبب ادراك جس

است. بخشی با  اوراز بزرگی از بخشی از هویت عظیم ، باور آدمی است. ذهن انسان رساندیمیک انسـان  عنوانبه
 اساس آن را باور شکل داده است. چراکه آسامعجزهدرمانگر و  خاصیتی

ــمیاندیممن " ــتمش ــوف قرن هفدهم میلادي، رنه دکارت يجمله ۲"، پس هس . در این ۳معروفی از فیلس
وجودي این جمله بپردازیم، تنها قصــدمان این اســت که توضــیح دهیم باور به  يفلســفهبه  میخواهینممبحث 

است، باور به بودن. اما چطور شده است که این جمله در  ساختهیماندیشیدن در دکارت، باور به موجودیت او را 
دیگر  يهاانساناسـت و همچنین توانسـته بعد از او نیز در ذهن  گرفتهشـکلیک اعتقاد  صـورتبهذهن دکارت 

 قرار دهد؟ الشعاعتحترا نیز  هاآنرخنه کند و ذهنیت 
 ستیزیمارت در آن که دک يعصر. شدهنییتعبه تاریخچه، به نیاکان، به قوانین از پیش  گرددیبرم زیچهمه
ش یه آساکبل کندیمرا متزلزل  ینیاعتقادات د تنهانه "کش"ه کان است یو نما بودز معروف یت نکیاکبه عصر ش

معتقد و به گفته خودش وجود خداوند را  یحیانت مسیه به دکز یارت نک. دکندیمز مختل یرا ن یو آرامش زندگ
به  کدن اعتقادات و علوم از چنگال شیت و رهانکیاکش برانداختن يبرا دانستیم یهیبد یاضیر يایقضا همچون

 .انددهینامز یخاطر او را پدر فلسفه نو ن نیهم بهپرداخت،  يدیفلسفه جد سیتأس
که در عصر خود  میریگیمذهنی از یک انسان در نظر  عنوانبه، اشيماددر اینجا دکارت را جداي از جسم 

۲ Cogito ergo sum 
۳ René Descartes 

                                                           



با توجه به شـکی که در فرهنگ او شـایع گشـته بود، نیاز به اثبات موجودیت خود داشــته است. پس او به تفکر 
 بوده است. حالتابهموجود  يهافلسفهدگر  يریگشکل ازینشیپشده است که  ياجملهپرداخته و نتیجه آن 
این جمله از دکارت شده است، محیط او بوده است. انسان از بدو تولد با فطرتی  يریگشکلعاملی که سبب 

 . بخشدیمذهن او را شکل  رفتهرفتهکه  گذاردیمپاك و شکل نگرفته پا به محیطی 
ــت  اشیزندگمرتب از محیط  طوربههر فرد زنده  4گروتر زعمبه را در ذهن  هاآنو  آوردیماطلاعاتی به دس

ـــی  ـــطلاحبهیا  ردیپذیممختلف انجام  يهاراه. این اطلـاعـات از کنـدیمخود بررس از  توانندیم هاامیپدیگر  اص
که همان حواس اوست استفاده  هاکانالگوناگونی منتقل شـوند و انسـان براي دریافت این اطلاعات از  يهاکانال

 . کندیم
براي اثبات موجودیت خودش و سپس شناخت خدایش  یحلراهدرواقع ذهن دکارت را به سمت  آنچهپس  

سـوق داده اسـت، محیط او بوده اسـت. شـاید اگر او در محیطی دیگر پا به جهان گذاشته بود، دگر ذهن دکارت 
 .شدینم

ک ی عنوانبهانســان نیز  انواع اطلاعات را به ذهن انســان روانه کند و تواندیمیک فرســتنده  عنوانبهمحیط 
 .پردازدیم هاآن لیوتحلهیتجزگیرنـده، این اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه دریافت کرده و در ذهن خود به 

روانی مانند شخصیت فردي و تجارب شخصی و... نقشی اساسی -اسـت که عوامل اجتماعی لیوتحلهیتجزدر این 
 ".، پس هستمشمیاندیممن "اعتقادي مثل  .]3[ ردیگیمو اعتقاد انسان شکل  کنندیمپیدا 

به ذهن گیرنده نیز  شـــودیمکه از محیط فرســـتاده  طورهمانکه هر پیام  میاگرفتهتا به کنون ما در نظر 
آن اثر همچون فرم، رنگ، بافت و  يهاداده، دیاپرداختهمثال زمانی که به تماشاي یک اثر هنري  طوربه. رسدیم

. اما شــده اســت که در هنگام کندیمیک گیرنده کســب  عنوانبههمان تصــویري اســت که ذهن شــما  قاًیدق... 
ناخواسته  طوربهبگویید که کدام لکه یا خط  دیانتوانسته، 5نتزاعیا یسمتماشـاي یک نقاشی به سبک اکسپرسیون

اســت و کدام لکه یا خط جزو تصـویر اصــلی بوده اسـت؟! البته من هنوز هم در درك تصــویر  شـدهاضـافهبه آن 
 چیره شده است؟ هاآنو یا غم و اندوه بر  خندندیمکه لبانش  شومیم يایکژنمائدچار  6مونالیزا يگراواقع

عوامل بسـیاري وجود دارند که انسـان در ادراکش دچار کژنمائی شود، که این کژنمائی موجب کژنمائی در 
. حال فرض را بر آن گیریم زیسحرآمو عصاي موسی را  دهدمونالیزا را رمزآلود جلوه  کهآن. باور به شودیمباور او 

ـــتهکه کودکان که تازه به محیط پاي  ـــتهارتباط با محیط خود و تجربیات کمی در  اندگذاش  ، از ابتدا دراندداش
را دچار کژنمائی کند. این کودکان هنوز قدرت آن را ندارد که بفهمند دچار  هاآنمعرض اطلاعاتی قرار گیرند که 

صحیح  عاًواقکه  کنندیماطلاعات اصلی در نظر گرفته و فکر  عنوانبه، بنابراین اطلاعات کسب کرده را اندشدهاغوا 
 . ردیگیمیک باور شکل  صورتبه هاآند. بنابراین این اطلاعات در ذهن هستن

ـــانی که از قبل  توانیمدر حـالت کلی  با آن محیط  ياتجربهگفت، اگر اطلاعات از یک محیط به ذهن انس

٤ Grütter 
٥ Abstract Expressionism 
٦ Mona Lisa 
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د ننداشـته اسـت فرسـتاده شود و او، اطلاعات را به صورتی کژنما ادراك کند، این اطلاعات تبدیل به باوري خواه
که اثرات منفی دارد،  گونههمانذهن نامید. فریب ذهن  يدهندهبیفررا اطلاعات  هاآن توانیمشد که به عبارتی 

ـــتبهمزایـایی نیز دارد که اگر  ـــان  یدرس ن از ای يریگبهرهیک طراح قرار گیرد، او با  عنوانبهدر اختیار یک انس
 خود استفاده کند. يهایطراحدر  مؤثرعاملی  عنوانبهاز آن  تواندیماطلاعات 

در طراحی، به خواست خود ذهن  ییهامؤلفه يریکارگبهکه با استفاده از  میاداشتهتا به کنون طراحان بسیار 
 .اندخودکردهدر فهم آثار  ینمائکژانسان را فریب داده و او را دچار 

 
 معماري براي کودکانکیفیت 

ـــاهاي مشـــخصـــه ـــوند،  دهندهبیفرهایی که در طراحی فض ـــتفاده بش باید داراي اطلاعات  لزوماًباید اس
را از  موجود در محیط اطرافش 8اتمسفرانسان  7زومتور پیتر زعمبه. و هم اطلاعات معنایی باشند یشـناختییبایز

که  کند. چیزيسریع عمل می زیانگشگفت طوربه، شکلی از دریافت که کنددریافت می اشطریق ادراکات حسی
ـــانمـا  ـــازد.کیفیت را می آنچههـا براي زنده ماندن به آن نیاز داریم. انس توانند براي طراحی معماران نیز می س

ي اصلی که زومتور در کتاب اتمسفر مشخصه چندینهایی که کودك با آن در ارتباط است و با استفاده از محیط
هایی را طراحی کنند که ذهن کودك را به خود درگیر کرده و باور او را در جهت است، محیط کردهاشـارهبه آن 
 اشد:ببه ترتیب به شرح زیر می هامشخصهاین  جامعه بکشاند. بافرهنگآموزشی صحیح و درخور  يسوبهمثبت 
ــازي مواد  -2بدن  -1 ــا  -3همس ــداي فض ــا  -4ص تظاهر  -7بردگی روح  -6اطراف  يهاابژه -5دماي فض

 تابش نور -9صمیمیت  مراتبسلسله -8عمومی 
کنیم، شکلی از مان دریافت میبخشند. ما اتمسفر را از طریق ادراکات حسیاتمسفر را وجود می تماماًها این

 نچهآها براي زنده ماندن به آن نیاز داریم. کند. چیزي که ما انسانسریع عمل می زیانگشگفت طوربهدریافت که 
 .]4[سازدکیفیت را می
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