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پرداختــن بــه مقولــۀ ادرا ک عمــق و فاصلــه و تحریفهــای عامدانــه در حــوزۀ طراحــی شــهری ،طراحــان را قــادر میســازد تــا از
طریــق نظمدهــی و چیدمــان آ گاهانــۀ کیفیــات فضایــی بهگون ـهای مناســب و همســو بــا مقاصــد کلــی طراحــی ،ایــن تجربــۀ
ادرا کــی را دســتخوش تغییــر ســازند و بدیــن طریــق آ گاهانــه مســیری را کوتا هتــر یــا بلندتــر از شــرایط حقیقــی آن در ذهــن ناظــران و
اســتفادهکنندگان از فضــا متبــادر نماینــد .در ایــن مقالــه ،از میــان رویکردهــای نظــری متعــدد موجــود درخصــوص نحــوۀ عملکــرد
دســتگاه بصــری انســان بــرای ادرا ک عمــق و فاصلــه ،بــه ســبب تأ کیــد بیشــتر متــون علمــی انتشــاریافته در ســالهای اخیــر و نیــز از
منظــر جامعیــت نظــری ،بـ ه رویکــرد نشــانه خواهیــم پرداخــت .بــر اســاس ایــن رویکــرد ،در بخــش نخســت ازایــنمقالــه ،تــاش شــده
اســت بــا نگرشــی علمــی و از دریچــۀ طراحــی شــهری ،شــاخصترین مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر مقولــۀ ادرا ک عمــق و فاصلــه بررســی و
تحلیــل شــوند ؛ مؤلفههایــی کــه میتــوان بــا تجمیــع یــا کاســتن از میــزان آنهــا بهطــور مســتقیم بــه کنتــرل نســبی میــزان عمــق و
فاصلــۀ ادرا کــی در فضــای کالبــدی پرداخــت .در ادامــه ودربخــش دوم بــه بحــث تحریفهــای عامدانــه بــا رویکــردی کاربــردی و بــا
مدنظــر قــرار دادن قابلیــت بهکارگیــری آنهــا در طراحــی ســاختارهای کالبــدی  -فضایــی شــهری ،پرداختهشــده اســت.
واژههای کلیدی :عمق و فاصلۀ ادرا کی ،رویکرد نشانه ،تحریفهای عامدانه ،خطاهای کاربردی اپتیکی.
تاریخ دریافت94/07/18 :
تاریخ پذیرش94/09/20 :

 .1استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،ایران( .نویسنده مسوول) a.shakibamanesh@art.ac.ir
 .2استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،ایرانAlalhesabi@iust.ac.ir .
 .3استاد گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،ایرانBehzadfar@iust.ac.ir .

 .1مقدمه

یکیازمهمترینمباحثدرحوزۀروانشناسیادرا ک کهمیتواند
در موضوعطراحیشهریبارویکردتحریفهایعامدانهدر فضا
مطرحشود،تجربۀادرا کعمقوفاصلۀذهنییکفضاست.در
حقیقت ،در بسیاری از موارد ،عابران پیاده ممکن است طول یا
عمق یک مســیر را طوالنیتر یا کوتاهتر از حد حقیقی آن ادرا ک
کننــد؛ امــا ایــن امــر بــرای یــک طــراح ،زمانــی مطلوبیــت و کاربــرد
حقیقی خود را مییابد که بتواند چنین ادرا کی را تا حد زیادی
کنترل کندوآنرادستخوشتغییرسازد.دراینخصوصدومسئله
کلیدی میباید به ترتیب بررســی و تحلیل شــوند :نخســت آنکه
شاخصترینمؤلفههایتأثیرگذاربرادرا کعمقوفاصلهشناخته
شوند؛ چرا که در بسیاری از موارد فقدان یا ازدیاد چنین عواملی
در کنار هم میتواند طراحی را ازنقطهنظر عمق و فاصلۀ ادرا کی
بهگونـهای آ گاهانــه هدایــت کنــد .از ســوی دیگــر ،بایــد مؤلفههــا
و عواملی بررسی و طبقهبندی شوند که قادرند در ادرا ک عمق
و فاصله ،تحریفهایی عامدانه را موجب گردند .بدیهی است،
بهرهگیــری از چنیــن عواملــی میتوانــد بهطــور اغراقآمیــز و
درعینحالکنترلشدهادرا کهایموردبحثرادستخوشتغییرات
از پیشتعیینشدهسازد.برایروشنترشدنموضوع،در ادامۀ
ایــن مطالعــه به بحــث درباره رویکردهای جــاری در خصوص با
ادرا کعمقوفاصله،باتأ کیدبررویکردنشانهخواهیمپرداخت.

 .2رویکرد نشانه؛ نگرشی جامع و دقیق به مقولۀ
ادرا ک عمق و فاصله

بهطورکلی،هدفرویکردنشانه،شناختمنابعمختلفاطالعاتی
در یک محیط یا فضای شهری است که ناظر را قادر میسازند
تا در خصوص فاصله و عمق ،استنتاج و استنباط داشته باشد.
این منابع اطالعات ،بهعنوان نشانههایی برای فاصله یا عمق
محسوبمیشوندومیتواننددو گونۀمجزایاطالعاتراتأمین
کنند .بیشتر نشانههای فاصله ،اطالعاتی را در خصوص فاصلۀ

بــر اســاس نظریــۀ نشــانه ،ارتبــاط بیــن نشــانه و احســاس عمــق و
فاصلهدربسیاریازمواردبراساستجاربقبلیازمحیطصورت
میپذیرد .همچنین همواره همخوانی بین نشــانهها و عمق و
فاصلــه بهصورت خودکار بــه وقوع میپیوندد .بدین ترتیب هر
زمان نشــانههای عمق حاضر باشــند ،فضا بهصورت سهبعدی
ادرا کمیشود.
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انــواع مختلفــی از نشــانهها بــرای ادرا ک فاصلــه و عمــق
شناساییشــدهاند .ایــن نشــانهها را میتــوان بهصورت کلی در
گروههای زیر طبقهبندی کرد)Goldstein,2010 :230-231(:

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

(الــف) نشــانههای حرکــت عمومــی چشــم 5کــه خــود مبتنــی بــر
تواناییاحساسوضعیتچشمهاوفشاردرعضالتآنهاست.

نقـــش
جه ــان

(ب)نشانههایتکچشمی 6کهبهنشانههاییاطالقمیشود
کهبرایعمل کردنتنهابهیکچشمنیازمندند.
(ج) نشــانههای ناشــی از ناهمخوانی دید دو چشــم  7که بر پایۀ
تصاویــر بــه نســبت متفــاوت دریافتــی دو چشــم چــپ و راســت از
صحنۀ مورد مشاهده به ادرا ک عمق میانجامد.
1ـ .2نشانههای حرکت عمومی چشم
نشــانههای حرکــت عمومــی چش ـمها مبتنــی بــر دو فرآینــد
همگرایــی 8و تطابــق 9هســتند کــه در زیــر بهاختصــار بــه آنهــا
میپردازیــم.
الف) همگرایی
در تعریفــی ســاده ،همگرایــی بــه مفهــوم کلــی حرکــت چش ـمها
بهســوی هم و بهطرف شــیء اســت(.)Goldstein,2010:231
در حقیقــت ،همگرایــی بــه زوایــای دیــد متفــاوت دو چشــم
اشــاره دارد کــه ورودیهــای جدا گان ـهای را بــرای دســتگاه
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رویکردهــای نظــری متعــددی بــه ایــن پرســش کــه چگونــه
دســتگاه بصــری انســان دربــاره عمــق و فاصلــه قضــاوت
میکنــد ،پرداختهانــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه ســه رویکــرد
نشــانه ،)Helmholtz,1866( 1نظریــۀ محاســبه گرایــی "مــار"2
( )Marr,1982و نظریــۀ زمینــه)Gibson 1979;1950( 3
اشــاره کــرد .از میــان رویکردهــا و نظریههــای فــوق ،رویکــرد
نشــانه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و باوجودآنکــه
4
طــرح آن بــرای نخســتین بــار از ســوی ِهرمــان ِهلــم هولتــز
در ســال  1866ریختــه شــد ،ایــن رویکــرد در ســالهای اخیــر
از ســوی پژوهشــگران و صاحبنظــران متعــدد دیگــری
1997;Goldstein,2010;Richardson
(ازجملــه,2006
 )Gregory,مطالعــه و تکمیلشــده و در منابــع و متــون علمــی
فراوانــی از آن اســتفاده گردیــده اســت.

نسبی فراهم میکنند که ناظر را از ارتباطات فاصله بین اشیا در
محیطپیرامونیآ گاهمیسازد.برایمثال،یکنشانۀفاصلۀنسبی
میتواند ناظر را از اینکه یک شیء دو برابر از شیء دیگر از او دور
اســت ،آ گاه کند ،اما قادر نخواهد بود تا ناظر را از فاصلۀ دقیقی
کــه آنهــا را از یکدیگــر جــدا میســازد ،آ گاه نمایــد .عــاوه بــر آن،
نشانههایی نیز با عنوان نشانههای فاصلۀ مطلق وجود دارند
که اطالعاتی را در مورد فواصل مطلق فراهم میسازند .ذکر این
نکتــه نیــز حائز اهمیت اســت که بــا اینکه نشــانههای فاصلهای
میتوانندمستقلازیکدیگرشناختهشوند،دستگاهبصریانسان
قادر استاینمنابعاطالعاتیچندگانهرابرایدستیابیبهتنها
یــک ادرا ک فاصلــۀ واحــد ،بهســادگی بــا یکدیگر ترکیــب کند (-2
 .)Richardson,2006 :3در ایــن مقالــه بهمنظــور جلوگیــری
از پیچیدگــی موضــوع ،نشــانهها ،نــه بــر پایۀ نشــانههای نســبی و
مطلق ،بلکه بهصورت عام بررسی خواهند شد.

شــکل  :1انســداد (الیــه بــه الیــه بــودن) :اســتقرار ســاختارهای
مختلــف  2و  3بعــدی بــر روی دو یــا چنــد صفحــۀ پیاپــی (در ایــن شــکل

شــکل :3احســاس عمــق و فاصلــه از طریــق همگرایــی چشــمانداز
(پرســپکتیو).مأخذ.)Shakibamanesh,2013(:

تصویــری 10کــه متشــکل از اطالعــات عمــق  -فاصلــهای
هســتند و میتواننــد در یــک تصویــر دوبعــدی توصیــف شــوند و
نشــانههای ناشــی از حرکــت 11کــه بــر اطالعــات عمقــی اســتوارند
و بــا حرکــت ایجــاد میشــوند.
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شــکل :2احســاس عمــق و فاصلــه از طریــق اختــاف ارتفــاع :قرارگیری ســه
پنجــره در ســطوح ارتفاعــی متفــاوت ســبب ایجــاد احســاس عمــق در ناظــر
میشــود)Shakibamanesh,2013(.

یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا :نیون یرهش یحارط

بینایــی انســان فراهــم میســازند .هنگامیکــه بــه ش ـیء
دوردســت نــگاه میکنیــد ،هــر دو چشــم مــا ،بهطــور مســتقیم
بــه بیــرون نشــانه میرونــد؛ امــا وقتیکــه بــه چیــزی در بــاال
نــگاه میکنیــد ،هــر دو چشــم بــه درون و بهســوی بینیتــان
برمیگردنــد .مقــدار کششــی کــه ایــن همگرایــی یــا «بازگشــت
بــه درون « در ماهیچههــای شــما ایجــاد میکنــد بهوســیلۀ
مغزتــان فهمیــده میشــود و مغــز نیــز ایــن نشــانه را بهعنــوان
شــاخصی بــرای میــزان فاصلــۀ ش ـیء بــه کار میبــرد.
ب) تطابق
تطابقبهمفهومتغییردرشکلعدسیچشمبهمنظورقراردادن
اشیادرفواصل(عمقهای)مختلفدر کانوندیدوسپسفراهم
آوردن نشانهای مطلق برای فاصله است .دو نشانۀ همگرایی و
ً
تطابق ،صرفا در فاصلۀ کم از ناظر مؤثر هستند و کارایی دارند.
()Cutting & Vishton,1995:82

 .2-2نشانههای تکچشمی
نشــانههای تکچشــمی بــه نشــانههایی اطــاق میشــوند
کــه بــرای عمــل کــردن تنهــا بــه یــک چشــم نیازمندنــد .ایــن
گــروه از نشــانهها خــود شــامل دودســتهاند :نشــانههای

الف) نشانههای تصویری
نشــانههای تصویــری ،منابــع اطالعــات عمــق -فاصلــهای
هســتند کــه میتواننــد در یــک تصویــر دوبعــدی یــا در تصویــری
کــه در شــبکیه ایجــاد میشــود ،نمایــش داده شــوند .ایــن
نشــانهها عبارتانــد از:
•انســداد (الیــه بــه الیــه بــودن) :12یکــی از نشــانههای
ادرا ک عمــق  -فاصلــه اســت و هنگامــی بــه وجــود میآیــد
کــه چیــزی جلــوی دیــده شــدن چیــز دیگــری را بگیــرد.
ً
وقتــی چیــزی کامــا دیــده میشــود و قســمتی از چیــز
کتــر ادرا ک میشــود
دیگــر را میپوشــاند ،شــیء اول نزدی 
(شــکل  .) Mohyeddin Bonab,1995() 1در ایــن
حالــت از ادرا ک عمــق ،انســان تشــخیص میدهــد کــه
کــدام شــکل رو (جلــو) و کــدام شــکل زیــر (پشــت) قرارگرفته
اســت ،امــا قــادر بــه تشــخیص فاصلــه میــان الیههــا
نیســت( .)Grütter,1987در حقیقــت ،هنگامیکــه
ناظــری درون یــک محیــط حرکــت میکنــد ،نیز این نشــانه
بــه ادرا ک عمــق و فاصلــه منجــر میشــود و بخشهایــی
از یــک شــیء انســداد یافتــه رفتهرفتــه آشــکار یــا برعکــس
یگــردد .انســداد ،قویتریــن شــاخص عمــق
پنهــان م 
ُ
نســبی اســت و بهخودیخــود ،بــرد مؤثــری همتــراز بــا
دســتگاه بصــری انســانی داردCutting &,1995:77( .
)Richardson, 2006:5;Vishton

•اختالف در سطوح ارتفاعی :وقتی به چند شکل مساوی
نــگاه میشــود درحالیکــه بــه لحــاظ ســاختار کلــی محیط،
در ســطوح مختلــف قــرار دارنــد ،شــکلی کــه بــه نظــر باالتــر
قرارگرفتــهاســت،دورتــربــهنظــرمیآیــد)Grütter,1987(.

شــکل  :4نشــان دادن عمــق یــک گنبــد از طریــق اختــاف در میــزان نــور
(روشــنایی).)Shakibamanesh;2013( .
شــکل .5در ایــن شــکل تصویــر پاییــن فضایــی متشــکل از رنگهــای گــرم
را نمایــش میدهــد و در آن فاصلــه تــا آبنمــای واقــع در انتهــای مســیر
کوتاهتــر از حالتــی بــه نظــر میرســد کــه فضــا (تصویــر بــاال) فاقــد چنیــن طیــف
رنگــی اســت.)shakibamanesh,2013(.

شــکل :6نمایــش عمق و فاصلۀ ســاختارهای کالبدی از طریــق بهکارگیری
سایه.)Shakibamanesh;2013(.

()Grütter,1987

•انــدازۀ آشــنا :انــدازۀ آشــنا بــر آ گاهــی از ابعــاد واقعــی یــک
شــیء تأ کیــد میکنــد .ا گــر شــیئی بــا ابعــاد مشــخص در
فاصلــۀ خاصــی دیــده شــود ،ناظــر قــادر خواهــد بــود تــا
ابعــاد ادرا کشــدۀ آن شــیء را بــا اطالعــات ابعــاد صحیــح
شــیء ،بــرای مقیاسگــذاری بــر فاصلــۀ ادرا کشــده،
مقایســه کنــد( .)Richardson,2006:4بــرای مثــال،
مشــاهدۀ یــک انســان در محیــط ،ارتفــاع تقریبــی  1.7متــر
را در ذهــن تداعــی میکنــد و فاصلــه نیــز از طریــق مقایســه
بــا آن تخمیــن زده میشــود.

(.)Shakibamanesh;2013

•اختــاف در میــزان نــور (روشــنایی) :اشــکالی کــه اختــاف
درجــه نــور آنهــا بــا زمینــه کمتــر باشــد ،بــه نظــر نزدیکتــر
میرســند( .شــکل .)Grütter,1987()4
•اختــاف رنــگ :در شــرایط مســاوی چیزهایــی کــه در
طیفهــای رنگــی گــرم (بــرای مثــال ،رنــگ زرد و قرمــز)
کتــر از چیزهایــی بــه نظــر میرســند کــه در
باشــند ،نزدی 
طیفهایرنگیسرد(برایمثال،رنگآبییاسبز)هستند
( .)Shakibamanesh,2013ازایـنرو میتــوان بــا تعییــن
رنــگ مناســب در یــک فضــا ،آن را دورتــر یــا نزدیکتــر جلــوه
داد.
•بافــت :ازآنجا کــه ترا کــم بافتهــا ،بــا افزایــش فاصلــه
از ناظــر ،بیشــتر میشــوند ،ایــن امــر تعییــن عمــق
نســبی اشــیا در یــک محیــط را بــا کمــک مقایســۀ ترا کــم
بافتهــا ممکــن میســازدCutting &,1995:84(.
)Sedwick ,1986 ;Vishton
•زاویــۀ انحــراف (زاویــه ِمیل):15هرچــه زاویــۀ بیــن شــیء و
راســتای افــق افزایــش مییابــد ،اشــیا بــه ناظــر نزدیکتــر
بــه نظــر میرســند)Richardson,2006:4( .

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا :نیون یرهش یحارط

•همگرایــی چش ـمانداز (پرســپکتیو  :) 13هنگامیکــه
خطــوط مــوازی از نقطــۀ دیــد یــک ناظــر بــه ســمت بیــرون
امتــداد مییابنــد ،بــه نظــر همگــرا ادرا ک میشــوند؛
گویــی کــه بــا افزایــش فاصلــه ،ایــن خطــوط بــه یکدیگــر
نزدیکتــر میشــوند .هــر چــه قــدر فاصلــه بیشــتر باشــد،
همگرایــی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و در فاصلــۀ دورتــری
ایــن خطــوط یکدیگــر را قطــع خواهنــد کــرد (:231:232
 .)Goldstein,2010بدیــن ترتیــب در اشــیای مشــابهی
کــه بــا اندازههــای مختلفــی نشــان دادهشــده باشــند،
کتــر
آنچــه بزرگتــر ترسیمشــده ،جلوتــر و آنچــه کــه کوچ 
ترسیمشــده اســت ،عقبتــر بــه نظــر میآیــد( .شــکل )3

شــکل :7تأثیــر زاویــۀ انحــراف (زاویــۀ میــل) بــر ادرا ک فاصلــه و عمــق نســبی.

71

شــکل :.8ادرا ک عمــق در یــک فضــای شــهری از طریــق وقــوع نشــانۀ
حــذف و افزایــش.)Shakibamanesh,2013( .

ب) نشانههای ناشی از حرکت
هنگامیکهناظرشروعبهحرکتدر یکفضامیکند،نشانههای
جدیدیایجادمیشوند کهمیزانادرا کعمقوفاصلهراافزایش
میدهنــد( .)Helmholtz,1911:296مهمتریــن نشــانههای
ادرا ک فاصله و عمق درحرکت عبارتاند از :
اختالفمنظر حرکت (پاراال کس)  16و حذف و افزایش

17

72

•اختالفمنظر حرکت (پاراال کس) :هنگامیکه در یک فضا
حرکــت میکنیم ،اشــیای نزدیــک ،ب هســرعت از مقابل دید
مــا عبــور میکننــد ،درحالیکــه بــه نظــر میرســد کــه اشــیای
ـرعت
دورتــر آهســتهتر حرکــت میکننــد .ایــن تفــاوت در سـ ِ
حرکـ ِـت اشــیای نزدیــک و دور را «اختالفمنظــر حرکــت
(پاراال کس)»مینامند کهمیتواندبهعنواننشانهایبرای
ادرا ک عمق و فاصله به کار رود .تأثیر پاراال کس حرکتی با
افزایــش فاصله کاهش مییابد و درنهایت از بین میرود.

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴

(Cutting & ,1995:81;Gogel & Tietz,1973:284

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

)Vishton

نقـــش
جهـــان
یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا :نیون یرهش یحارط

•حــذف و افزایــش :وقتی دو ســطح در فواصل متفاوتی قرار
گیرنــد ،ناظــر بــا حرکــت در جهــات مختلــف میتواند ســبب
نمایانشدنیاحذفعمققابلمشاهدهشود(.شکل )8
3ـ .2ناهمخوانی دید دوچشمی 18یا استروپسیس
این نشــانه بر این حقیقت اســتوار اســت که انســان دو منظر به
نســبت متفاوت از دنیا دریافت میکند؛ زیرا چشـمهای انسان
محیطپیرامونیراازوضعیتهایبهنسبتمتفاوتیمیبینند.
ناهمخوانی دید دوچشمی یا استروپسیس به اطالعاتی اشاره
دارد کهاز طریقتفاوتهایمیانموقعیتهایمرتبطبانقاط
متناظربایکشیءخاصدردوتجسمشبکیهای20جدا گانهتأمین
میگردند.اینتفاوتهایاناهمخوانیها،اطالعاتفاصلۀنسبی
را فراهم میســازند؛ زیرا اشــیای نزدیکتر ،در مقایسه با اشیای
دورتر ،تفاوتهای بزرگتری را میان دو تجسم شبکیهای تولید
میکنند؛ بنابراین ،کارایی این نشانه با افزایش فاصله ،کاهش
مییابــد)R. Richardson,2006 :3-4;Foley,1991:561( .
19

نشانه عمق مورد
استفاده

فاصله تقریبی شیئ تا منظر
 0-2متر

 2-30متر

بیش از  30متر

انسداد
اندازه آشنا
همگرایی و تطابق
اختالف منظر حرکت
(پارادوکس)
اختالف ارتفاع
دورنمای جوی

جــدول :1دامنــۀ نشــانههای مختلــف عمــق(Cutting &,1995:101
)Vishton

4ـ .2دامنــۀ مفیــد نشــانههای مختلــف بــه احســاس عمــق
و فاصلــه
بحــث دربــارۀ ادرا ک عمــق مشــخص کــرد کــه تعــدادی از
نشــانهها در ادرا ک عمــق و فاصلــه نقــش دارنــد .همانگونــه
کــه در جــدول  1نیــز نشــان دادهشــده اســت ،ایــن نشــانهها در
فواصــل مختلفــی تأثیرگذارنــد .بعضــی از آنهــا فقــط در دامنــۀ
نزدیــک (همگرایــی و تطابــق) ،بعضــی در دامنــۀ نزدیــک و
متوســط (اختالفمنظــر حرکــت (پاراال کــس)) و برخــی دیگــر در
دامنــۀ دور (دورنمــای جــوی) و باالخــره برخــی در تمــام دامنــۀ
ادرا ک عمــق (انســداد و انــدازۀ نســبی) مؤثرنــد.
یکــی از نــکات مهــم قابلتوجــه در اینجــا ایــن اســت کــه نقــش
هیچکــدام از ایــن نشــانهها در ادرا ک عمــق و فاصلــه بهصــورت
صددرصــدی نیســت .بــرای مثــال ،میتــوان ناهمخوانــی
دوچشــمی را بــا بســتن یکــی از چش ـمها حــذف کــرد ،امــا
بــه علــت وجــود نشــانههای یکچشــمی ،همچنــان عمــق
ادرا ک میشــود .نشــانههای عمــق بــا فراهــم آوردن اطالعــات
دقیــق و همپوشــان ،ســبب ادرا ک عمــق میگردنــد و احتمــال
نتیجهگیریهــای درســت و دقیــق از دنیــای ســهبعدی را از
اطالعــات دوبعــدی فراهــم میآورنــد.
بــر اســاس نظریههــای نشــانه محــور ،هنگامیکــه چنــد نشــانه
مختلــف بهصــورت همزمــان در محیــط ناظــر موجــود باشــند،
دســتگاه بصــری فرد تــاش میکند تا برای دســتیابی به ادرا کی
واحد ،آنها را با یکدیگر ترکیب کند؛ اما اینکه چگونه این عمل
اتفاق میافتد ،همچنان پرسشــی بیپاســخ است.

شــکل  :9نمونــهای از خطــا در ادرا ک عمــق؛ پشــتصحنۀ دائمــی تئاتــر
المپیــک در ویچنــزا کار پاالدیــو) Vintika ,2013(.

 .3تحریف در ادرا ک شکل یک فضا؛ بررسی و
تحلیل خطاهای ادرا کی

مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه درک ما از فضــا همواره
صحیــح نیســت و میتوانــد از طریــق برخــی عوامــل تحریــف
21
شــود .محدودیتهــای اساســی ناشــی از وضــوح میــدان دیــد
و چالــش بازســازی ســاختار س ـهبعدی محیــط از طریــق یــک
طــرح دوبعــدی بــر روی شــبکیه ازجملــه ایــن عوامــل .عوامــل
دیگــر ،فراتــر از قوانیــن ســادۀ اپتیکــی و شــامل شــرایط روحــی -
روانــی و تأثیــر آ گاهیهــای بــاال بــه پاییــن ، 22پیشفرضهــای
ادرا کــی ،تفــاوت در ادرا ک دو نیمکــره ،نشــانگرهای
منعکسکننــده حالــت فیزیولوژیکــی بــدن و  ...هســتند .در
ادامــه ،بــه برخــی از مهمتریــن ایــن مــوارد بهاختصــار خواهیــم
پرداخــت.

() Flickr,2013

بــر برآورد فاصله تأثیر میگذاشــت( .)Witt et al,2004ازاینرو،
بر پایۀ مطالعات بهعملآمده ،تنها زمانی که افزایش تالشهای
فیزیکی بهطور مستقیم با اقدام در نظر گرفتهشده ارتباط دارد،
بــرآورد فاصلــه تغییــر میکنــد.
مطالعــات دیگــر نیــز نشــان دادهانــد کــه ویژگیهــای ذاتــی و
قابلیتهــای فیزیکــی افــراد میتوانــد درک آنهــا را از فاصلــه و
عمــق فضــا تحــت تأثیــر قــرار دهــد .بــرای مثــال ،افــراد مسـنتر بــا
قابلیتهــای فیزیکــی کمتــر ،در مقایســه بــا افــراد جــوان ،بیشــتر
مایلانــد تــا یکفاصلــه را طوالنیتــر یــا مســیری شــیبدار را
بــا شــیب تندتــر بــرآورد کننــد(.)Bhalla and Proffitt,1999
همچنیــن ،حالــت روحــی  -روانــی افــراد نیــز میتوانــد ادرا ک
طــول فضــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .پرافیــت و همکارانــش
دریافتنــد کــه شــرکتکنندگانی کــه بــه لحــاظ روانشناســی
ارتبــاط اجتماعــی مثبتــی را متصــور بودنــد شــیب یــک تپــه را
کمتــر از شــرکتکنندگانی کــه تصــور ارتبــاط اجتماعــی خنثــی یــا
منفــی داشــتند ،بــرآورد کردنــد)Schnall et al,2008( .
هرچنــد نتیجهگیــری از ایــن مطالعــات مبنــی بــر اینکــه آیــا ایــن
عواملغیراپتیکیدر اصلادرا کناظرانراتغییردادهاندیااینکه
تغییرادرا ک،دستخوشتغییرساختهاند،
آنهاوا کنشهارابدون ِ
دشــوار اســت ،اما این مطالعات شــاهد بر این مدعا هســتند که
تجربــۀ ویژگیهــای فیزیکــی یــک فضــا میتوانــد از طریــق تغییــر
در بــار روانــی یــک ناظر ،فراتــر از خواص کالبدی فضــا ،تحت تأثیر
قــرار گیرد.
2ـ .3تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا کــی یــک فضــا؛
انطبــاق بــا چیدمــان فضایــی
24
صرفنظر از تأثیر شرایط روحی  -روانی ،پیشزمینۀ زمانی نیز
میتوانــد ادرا ک مــا را از عمــق و فاصلــه در یــک فضــا تحــت تأثیــر
قــرار دهــد :تجربهای که فرد چند لحظۀ قبل با یک صحنه دید
خاصدارد،میتوانددرکویرااز ساختار وعمقیکصحنۀدید
که در حال مشــاهدۀ آن اســت ،تغییر دهد .این پدیده "انطباق
 "25نامدارد.بدینترتیب،قرار گرفتندر معرضصحنههایدید
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1ـ .3تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا کــی یــک فضــا؛
تأثیــر شــرایط روحــی  -روانــی
مطالعــات پرافیــت 23و همــکاران ( ) 2003نشــان میدهــد کــه
متغیرهایشناختیغیراپتیکیمیتوانندادرا کماراازنشانههای
فضــا تحــت تأثیر قرار دهنــد و بدین ترتیب ،برآورد فاصله و عمق
را دستخوش تغییر سازند .در این خصوص ،مؤلفههای فراوانی
همچون محدودیتهای انجام یک عمل ،منابع و داشتههای
فیزیکی(کالبدی)وشرایط(امکاناتومحدودیتهای)پیشروی
فرد (برای مثال ،جنس یا زاویۀ شیب سطوح زمین) ،میتوانند
در ادرا ک فضــا تغییــر ایجــاد کننــد .بــرای مثــال ،در مطالع ـهای
مشخصشدافرادی که کولهپشتیهایسنگینحملمیکردند،
نســبت به افرادی که کولهپشــتی نداشــتند ،تصور میکردند که
شــیء هــدف در فاصلــۀ دورتــری از نقطــۀ آغــاز حرکــت قــرار دارد
( .) .Proffitt et al,2013نکتــه مهــم ایــن بــود کــه ایــن تفــاوت
در برآورد فاصله تنها زمانی رخ میداد که شرکتکنندگان قصد
داشتند فاصلۀ مذکور را پیاده طی کنند .بهطور مشابه ،اعمال
تغییر دربار کولهپشتی ،زمانی که از افراد خواسته شد یک توپ
را بــه ســمت شــیء پرتــاب کننــد ،هیــچ تأثیــری بــر بــرآورد فاصلــه
از ســوی آنهــا نداشــت .بااینحــال ،بــرای شــرکتکنندگانی کــه
میخواستند توپ پرتاب کنند ،وزن توپ نیز خود عاملی بود که

شــکل  :10میــدان کامپیدولیــو ،اثــر میکلآنــژ؛ بهرهگیــری از دو شــکل ذوزنقــه
و بیضــی بــه ترتیــب در طراحــی فضــای اصلــی و کــف ســازی و نیــز پلههــای
وا گــرا بهمنظــور تشــدید پرســپکتیو و افــزودن بر بعــد فاصله و عمــق میدان.

شــکل :11تأثیــر نحــوۀ اســتقرار ســطوح و احجــام بــر روی صفحــات سـهگانه .آنچنانکــه در تصویــر نیــز مشــاهده میشــود ،طــول پارهخــط ›A-Aواقــع بر صفحۀ
چــپ و راســتی کوتاهتــر از پارهخــط  ›B-Bبــا طــول مشــابه و واقــع بــر صفحــۀ پسوپیــش و درنهایــت هــر دو پارهخــط مذکــور کوتاهتــر از پارهخــط  ›C-Cواقــع بــر
صفحۀ فوقانی -تحتانــی هســتند.)Shakibamanesh,2013(.

74
ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

مختلفباویژگیمشترکفضایی،ضمنآنکهبرآوردویژگیهای
صحنــۀ دیــد ،در یــک تصویــر جدیــد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد،
بلکه میتواند قضاوتهای قطعی در مورد یک تصویر جدید را
نیزدستخوشتغییرسازدوبرقضاوتطبقهبندیمعناییصحنۀ
دیدتأثیرگذارد.درحقیقتسازوکارهایانطباقنشانمیدهند
کــه دســتگاه عصبی ،اطالعات ورودی بصــری را دنبال میکند و
ویژگیهــای وا کنــش خود را با آن انطباق میدهد:323-322(.
)Oliva et al,2011

یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا :نیون یرهش یحارط

 .3-3تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا کــی یــک
فضــا؛ بــروز خطاهــای اپتیکــی
یکــی از مقــوالت بســیار کلیــدی در بحــث تأثیــر مؤلفههــای
کالبــدی بــر ادرا ک فاصلــه و عمــق ،موضــوع خطاهــای ادرا کــی
اپتیکــی اســت کــه در مطالعــات کاربــردی طراحــی شــهری
بســیار کــم بــدان پرداختهشــده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه درگذشــته معمــاران بســیاری (بهویــژه در دوران رنســانس)
از چنیــن خطاهــای ادرا کــی در کارهــای خــود بهگون ـهای
هوشــمندانه بهــره جســتهاند .ازجملــۀ چنیــن آثــاری میتــوان
بــرای نمونــه بــه پش ـتصحنۀ دائمــی تئاتــر المپیــک 26در
ویچنــزا 27اثــر پاالدیــو( 28شــکل  )9و نیــز تجدیــد طراحــی تپــۀ
کامپیتولینــه 29بهصــورت میــدان کامپیدولیــو 30از ســوی
میکلآنژ (شکل  )10اشاره کرد.
بحــث جامــع در خصوص گونههای مختلــف خطاهای ادرا کی
و تأثیــرات آنهــا بــر ادرا ک عمــق و فاصلــۀ ذهنــی ،خــود نیازمنــد
پژوهشــی مفصل اســت و در حوصلۀ نوشتار حاضر نمیگنجد و
طرح نمونههایی کوچک از تأثیرات کاربردی خطاهای ادرا کی

ً
در ایــن مقالــه ،صرفــا باهــدف معرفــی ایــن دریچــۀ نــگاه متفاوت
بــه مقولــۀ طراحــی تحریفمحــور صــورت گرفتــه اســت .آنگونــه
کهدرمتونعلمیروانشناسیادرا کنیزنشاندادهشدهاست،
اغلــب خطاهــای ادرا کــی در بعــد بصــری بــر جنبــۀ ابعــاد و انــدازه
تأ کیــد میکننــد :بزرگتر/کوچکتــر ،بلندتر/کوتاهتــر ،عمیقتر/
کمعمقتر و  ...ازجمله کلیدیترین اصطالحاتی هستند که در
اینخصوصمورداستفادهقرارمیگیرند.آنچهبدیهیاستتمامی
اینواژگانمیتوانندمستقیمیاغیرمستقیمدرتمهیداتطراحی
کالبدیقابلیتاستفادهیابند.در ادامه،از میاندامنۀ گستردۀ
خطاهایبصری،بهذکرنمونههاییازمهمترینخطاهایاپتیکی
خواهیم پرداخت که میتوان از آنها در طراحی فضای شهری،
بهمنظورتحریفواعمالتغییرهایعامدانهو کاربردیدرادرا ک
فاصله و عمق استفاده کرد.
الف) نحوۀ استقرار سطوح و احجام بر صفحات سهگانه

حاالت مختلفی وجود دارند که در آنها ادرا ک ما از فضا ،مبتنی
بــر واقعیت نیســت :بر اســاس مطالعــات بهعملآمــده ،چنانچه
حجم در حال رؤیت را بر اساس سه صفحۀ فرضی متقاطع،
یک ِ
تقســیم کنیم (شــکل  )11آنگاه فواصل در ســطح تاجی (صفحۀ
مقطعپسوپیش)31بسیارطوالنیترازفواصلدرصفحۀساژیتال
(صفحۀمقطعچپراستی)32هستند()Loomis,etal,1992و
فواصلدرصفحۀتاجیبسیار کوتاهترازفواصلعمودی(صفحۀ
فوقانی – تحتانی) به نظر میرســند (.)Higashiyama,1996
بدینترتیبدر یکطراحیهوشمندانهوظریفمیتواناز این
قانونمسلماپتیکیبهگونهایهدفمنداستفاده کردوبااستقرار
عناصــر و اجــزای جــاذب توجه در صفحات فضایی یادشــده ،به

شــکل :12تأثیــر وســعت میــدان دیــد بــر ادرا ک عمــق و فاصلــه؛ در شــکل راســت با وســعت دید بیشــتر ،فاصله و عمــق کمتر از
شــکل چــپ با میــدان دید باریــک بــه نظــر میآیــد .مأخــذ.)Shakibamanesh,2013( :

افزایشیا کاهشهدفمندانۀابعادادرا کییکفضایاریرساند.
برایمثال،چنانچهقرار استدرزمینهٔایثابت،از طریقبازی
بــا نــور ،رنــگ ،یــا جنس مصالح ،کانــون توجهی ویــژه را خلق کرد،
میتوان با پیشفرض تغییر عامدانه در ادرا ک عمق و فاصله به
چنیناستقراروجایگذاریمبادرتورزید.

این دو عنصر در دو گوشۀ تصویر با دو اندازۀ متفاوت احساس
میگردند (تصویر الف  -شکل  .)13در اینجا ثبات اندازه ،فاصله
و عمق مخدوش شده است ،اما چگونه؟ پاسخ این پرسش در
نحوۀساختفضاست.بااینکهاینفضابرایفردی کهازنقطهای
مشخص به آن نگاه میکند همانند فضایی مستطیل شکل و
معمولی بهنظر میآید ،اما شکل آن درواقع بهگونهای است که
فاصلۀ کنج چپ آن ،دو برابر فاصلۀ کنج راست آن از ناظر است
(تصویرج-شکل.)13از سویدیگر،ارتفاعدرختواقعدر سمت
چپ تصویر پایینتر از ارتفاع درخت سمت راست تصویر است
(تصویرب-شکل .)13ازاینرودرختواقعدر چپتصویربسیار
دورتــر از درخــت واقــع در ســمت راســت ســمت بــه نظــر میآیــد و
تصویر کوچکتری از آن بر روی شبکیه میافتد؛ اما چون بر این
باوریــم کــه بــه فضایی معمولــی نگاه میکنیــم ،درصدد تصحیح
تفــاوت فاصلــه برنمیآییــم و میپنداریــم کــه هــر دو درخــت در
بودن
فرض معمولی ِ
فاصلهای یکســان از ما قرار دارند .درواقع ِ
فضایموردمشاهده،مزاحماصلتغییرناپذیریاندازه-فاصله
میشود و درنتیجه ثبات اندازه از بین میرود.

ب) اعمال تغییر در وسعت میدان دید
یکــه گســترۀ بــه نســبت وســیعی از ســطح زمیــن
هنگام 
قابلمشــاهده نیســت ،) Wu et al.,2004(.یــا هنگامیکــه
میــدان دیــد بیشازحــد باریــک اســت(Fortenbaugh.,2007
 )et alاغلــب ناظــر در بــرآورد فاصلــۀ اشــیا دچــار خطــا میشــود.
ازای ـنرو ،بــرآورد فاصلــه و عمــق بهشــدت بــه ســاختار صحنــۀ
دیــد وابســته اســت؛ ازای ـنرو ،تخمیــن فاصلــه در یــک داالن
ً
بســیار دشــوار و معمــوال نادرســت صــورت میپذیــرد و
در فضــای بــاز ،آســان ،دقیــق و قابلاعتمــاد خواهــد بــود.
()Lappin et al,2006

ج) اعمال تغییر در زوایای دید ،شیب و چیدمان عناصر در فضا؛
33
بهرهگیری از خطای ادرا کی اتاق ایمز
یکیازخطاهایادرا کیمعروف کهدربسیاریازمتونروانشناسی
به آن اشارهشده است ،خطای ادرا کی اتاق ایمز است که بهنام
مختر عآن،آدلبرتایمز34نامگذاریشدهاست.درمثالی کاربردی
از خطــای ایمــز ،میتــوان فضایــی را تصویــر کــرد کــه در آن ،ناظــر
در حال مشاهدۀ دو چیز هماندازه (برای مثال در شکل زیر دو
درخــت) از نقطــۀ دیــد مشــخص اســت و ایــن در حالــی اســت که

ایــن خطــای دیــد در پژوهــش حاضر مــا را به این نکتــه رهنمون
میسازد که میتوان با بهرهگیری از توپوگرافی و اختالف سطح و
نیز هدایت ناظر برای قرارگیری و استقرار در نقطهای معین برای
مشاهدۀچشماندازیخاص،ادرا کفاصلهوعمقویراازساختار
کالبدی موردنظر دچار اعوجاج و تحریف کرد و از این طریق به
کاهش یا افزایش عامدانۀ فاصله و عمق مبادرت ورزید.
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شــکل  :13مثالــی شــهری از خطــای ادرا کــی ایمــز .دو درخــت در ســمت
چــپ و راســت تصویــر بــه ســبب بهرهگیــری از شــیب (تصویــر (ب)) و
شــکل تحریفشــدۀ فضــا (تصویــر (ج) ،بــا فواصــل و ابعــاد متفاوتــی ادرا ک
میشــوند)Shakibamanesh,2013(.

شــکل :14بهرهگیــری از خطــای اپتیکــی مولــر  -الیر بهمنظــور اعمال تحریف
عامدانه در ادرا ک اندازه ،عمق و فاصله.)Shakibamanesh,2013( .

شــکل  :15اعمــال تغییــر در عمــق و فاصلــه از طریــق مقیاسهــای متفــاوت

در احجــام و ســاختارهای کالبــدی پیرامونــی)Shakibamanesh,2013(.

د) اعمــال تغییــر در خطــوط کنجــی؛ بهرهگیــری از خطــای
35
ادرا کــی مولــر  -الیــر
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همانطــور کــه در شــکل زیــر نیــز مشــاهده میشــود ،خــط افقــی
کــه در دو ســر آن پیــکان وجــود دارد ،بــه نظــر کوتا هتــر از خطــی
بــه نظــر میآیــد کــه در دو ســر آن « »Vوجــود دارد ،باآنکــه هــر دو
36
خــط افقــی بــه لحــاظ طولــی یکســاناند .ریچــارد گریگــوری
( )1966معتقــد اســت کــه ایــن خطــای ادرا کــی بــر ادرا ک مــا
از گوش ـهها مبتنــی اســت .در حقیقــت شــما شــکل  Vرا بســیار
نزدیکتــر از شــکل پیکانــی میبینیــد و ایــن ادرا ک فاصلــه
باعــث میشــود کــه شــما یــک خــط را طوالنیتــر مشــاهده
کنیــد .)Mohyeddin Bonab,1995(.خطــای ادرا کــی مولــر
 الیــر واقعیــت جالبــی را مســجل میکنــد و آن اینکــه شــمابهنــدرت چیــزی را بهتنهایــی میبینیــد؛ بلکــه همیشــه یــک
شــی را در بافــت یــا در ارتبــاط بــا دیگــر اشــیای پیرامونــی آن
مشــاهده میکنیــد .در حقیقــت در خطــای ادرا کــی مولــر  -الیــر،
دو خــط افقــی در دو انتهــای خــود «دنبالههایــی « دارنــد کــه
ادرا ک فــرد را بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد.
نکته بدیهی آن اســت که در یک طراحی فضای شــهری ،طراح
میتواند عامدانه بهگونهای عمل کند که گوشـههای  Vشــکل
فضای کالبدی بیشتر یا کمتر از گوشههای پیکانی دیده شوند
و بدین ترتیب حس نزدیکی و دوری فضا و بهتبع آن ،عمق ،در
ناظر سا کن ،دستخوش تغییر گردد( .شکل )14
ذهن فرد عابر یا ِ
هـ) نوع و نحوۀ آرایش (چیدمان) عناصر پیرامونی؛ بهرهگیری از
خطایادرا کیدایرههایمحاط
همانطور که در شکل  15نیز مشاهده میشود ،دو دایره واقع
در مرکز درست به یک اندازهاند ،اما بیتردید این دو ،بهواسطۀ
نوع و نحوۀ چیدمان عناصر پیرامونیشان به یک اندازه دیده
نمیشوند!درحقیقتایندوایردریکفضایشهریمیتوانند
در قالبفرمهاوساختارهایحجمیمصنوعوطبیعیمفروض
شــوند کــه با احجــام پیرامونــی متفاوتی به لحاظ نــوع ،مقیاس،

شــکل( :16الــف) تحریــف فــرم دایرۀ پایینی بــر اثر زمینه حا کم بر شــکل؛ (ب)
تغییــر طــول مســیر در صــورت حرکــت در امتــداد محورهــای مشخصشــده.
مأخذ)Shakibamanesh,2013(:

ابعــاد و فاصلــه احاطــه گردیدهانــد .لــذا ،بهموجــب ایــن خطــای
ادرا کیمیتوانباتغییردرفاصلهوعمق،پیمودنمسیریمعین
رادرمیدانی کهبااحجام کالنمقیاساحاطهشدهاست ،کوتاهتر
از پیمودنمیدانیادرا ک کرد کهاطرافآناحجامخردمقیاس
استقراریافتهاند.
و)تغییردر پسزمینۀغالببرشکل؛بهرهگیریاز خطایادرا کی
دایرۀمحاطدرخطوطمرکزگرا
در شــکل زیــر ،دایــرۀ رســم شــده در پاییــن تصویــر چــرخ ماننــد،
همچــون یــک دایــرۀ کامــل بــه نظــر نمیآیــد .ایــن خطا نشــانگر
ایــن مطلــب اســت کــه تــا چــه انــدازه بــرای چشــم انســان دشــوار
اســت خطــی را که بــا خطوط دیگری قطع میشــود ،دنبال کند
( .)Mohyeddin Bonab,1995حــال میبایــد بــه ایــن نکتــه
بپردازیــم کــه آیــا بهکارگیــری ایــن خطــای بصــری ،بــرای مثــال در
کف سازی یک محیط شهری ،میتواند بر ادرا ک فاصله و عمق
تأثیرگذار باشد؟ به نظر پاسخ این پرسش مثبت است .آنگونه
که در شکل ( 2ب) نیز مشاهده میشود ،بسته به مسیر استقرار
یــا حرکــت کلــی فــرد (در امتــداد محــور  A-Aیــا  )B-Bمســیر طــی
شــده در دایــرۀ اعوجــاج یافتــه میتوانــد بــه میزان ( £اپســیلون)
بــه طــول مســیر بیفزایــد یــا از آن بکاهــد و بدیــن طریق بــر عمق و
فاصلــۀ ادرا کــی فرد تأثیــر بگذارد.

 .4بحث و نتیجهگیری
تا کنــون قوانیــن مختلفــی بــرای ایجــاد تحریــف در ادرا ک
فضــای کالبــدی اثباتشــده اســت (بــرای مطالعــه بیشــتر
مراجعــه شــود بــه( .)Cuttin,2003نکت ـهای کــه در اینجــا
ذ کــر آن ضــروری بــه نظــر میرســد ،ایــن اســت کــه بــا افزایــش
فاصلــۀ یــک ســاختار کالبــدی از ناظــر ،فاصلــۀ ادرا کشــده
ـدی کوتاهتــر ،بــه
نیــز ،در مقایســه بــا فاصلــه در فضــای کالبـ ِ
هــم فشــردهتر میگــردد(.)Loomis and Philbeck,1999
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ناظــران ،ارزیابــی دقیقــی از فاصلــۀ
میــان اشــیای در فواصــل دور ندارنــد و تنهــا قــادر بــه قضــاوت در

مــورد روابــط ترتیبــی 37میــان اشــیا هســتند (بــه ایــن معنــی کــه
کــدام ســطح در مقابــل دیگــری اســت ،بیآنکــه تــوان تخمیــن
38
میــزان فاصلــۀ مذکــور را دارا باشــند) .درهمفشــردگی ســطوح
در فضایــی بــا فاصلــۀ دیــد زیــاد ،بهاحتمالقــوی بــه دلیــل
کاهــش در اطالعــات موجــود و نشــانههای عمــق بــه وقــوع
میپیونــدد.
همچنینبامدنظرقراردادناینواقعیت کهبسیاریازخطاهای
بصری از نشــانههای مختلف عمق برای تغییر در ادرا ک اندازۀ
اشــیای و ابعــاد یــک فضــا بهــره میگیرنــد ،چنیــن اســتداللی نیــز
ممکنمیشود کهاز طریقزیادهنمایییا کمنماییبرخیاز این
نشــانهها نیز میتوان بهطور مســتقیم به تحریفهای عامدانه
در ادرا ک عمق و فاصله دست زد .برای مثال در بخش نخست
مقالۀ حاضر به تأثیر نور ،رنگ ،همگرایی چشمانداز (پرسپکتیو)
و...درادرا کعمقپرداختهشد.بدیهیاستچنانچهبتواندر
نشــانههای مذکــور اغــراق کرد و بیش از شــرایط طبیعی ،آنها را
بازنماییوطراحینمود،خواهیمتوانستعامدانهعمقوفاصله
را دســتخوش تغییــر ســازیم .برای مثال میتوان بــا بهرهگیری از
یک کفسازی بیضیشکل بهجای کف سازی با فرم دایرهای،
اعمال تغییرات آ گاهانه و مصنوع در پرسپکتیو مورد مشاهده از
یکمسیریامجموعهایاز ساختمانها،بهرهگیریاز پالتهای
رنگــی هدفمنــد و نورپردازیهــای برنامهریزیشــده و ...بر حد
ادرا ک ّکمیعمقوفاصله،تأثیراتقابلتوجهیرابرجاینهاد.

آنگونه که در این مقاله نیز به آن اشاره شد ،پرداختن به مقولۀ
استفادۀ کاربردیازطراحیعمقوفاصلهوتحریفهایعامدانه
در طراحــی شــهری ،طراحــان را قادر خواهد ســاخت تــا از طریق
نظمدهیوچیدمانآ گاهانۀ کیفیاتفضایی -کالبدی،بهگونهای
مستقیم ،متناسب و همسو با مقاصد کلی طراحی ،این تجربۀ
ادرا کی را دستخوش تغییر سازند و عامدانه مسیری را کوتاهتر یا
بلندتر از شرایط حقیقی آن در ذهن ناظران و استفادهکنندگان
از فضــا متبــادر نماینــد .از ســوی دیگــر ،بــا عمیــق یــا کمعمــق بــه
نظر رسیدن یک فضا ،در رابطهای مستقیم ،طول آن و درنتیجه

همچنیــن ،بــر اســاس آنچــه در مقالــۀ حاضــر بــدان اشــاره شــد،
یکــه در یــک فضــا حرکــت میکنیــم ،مقیاسهــا و میــزان
هنگام 
جزئیات اشیا ،متناسب با فاصلۀ ما از آنها در حال تغییر تجربه
میشوند .بدین ترتیب ادرا ک ما از یک شیء در فضا بر اساس
فاصلــۀ قرارگیــری مــا از آن ،ســرعت حرکــت مــا و میــزان زمانــی کــه
برایمشاهدۀیکصحنۀدیدخاصاختصاصمیدهیم،تغییر
میکند.دراینمیانطراحیشهریمیتواند،درادرا کعمقفضا
از طریقاعمالتحریفهایآ گاهانهدر دیدهاوچشماندازهای
ناظر،تغییراتیشگرفرااعمال کند.درحقیقتهنگامیکهادرا ک
ناظــر از عمــق ،تغییــر یابــد ،آرایــش و چیدمــان عناصــر مختلف در
فضا نیز میتواند فشــرده یا گســترده به نظر آید و این فشردگی و
گستردگی خود میتواند سبب تقویت و تضعیف آ گاهانۀ تعریف
فضایی در یک ساختار کالبدی خاص شود .یک ناظر میتواند
هنگامحرکتدرونیکفضا،همدرمیانچشماندازهایمختلف
سطوح و هم میان فضاهای عمیق و کمعمق به لحاظ ادرا کی،
در تالطم و نوسان درآید .چنین نوسانی میتواند به غنای یک
تجربۀحرکتیدر فضایشهریبیفزاید.

پی نوشتها
The Cue Approach 1.1
Marr›s Computational Theory 2.2
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درمجموع ،بر اساس مطالب مطر حشده در این مقاله میتوان
گفــت ،ســهم نســبی هــر یــک از ویژگیهــای ســاختاری فضــا،
ویژگیهــای معنایــی صحنــۀ دید و دیگر عوامل ،در شــکلگیری
خطاهایادرا کیفاصلهوعمقشناختهشدهنیستند.ماهمچنان
نمیتوانیم یک صحنۀ دید دلخواه را در نظر بگیریم و خطاهای
ادرا کــی فضایــی موجــود در حافظــه را تشــخیص دهیــم .چنین
پیشبینیهایی هنگامی میسر خواهد شد که واژگان غنیتر و
ّکمی تری را برای توصیف بسیاری از روابط فضایی ممکن بین
ناظــر و عناصــر موجــود در مقابــل او و همچنین ســاختار فضایی
فضای سهبعدی در دست داشته باشیم تا بتوانیم بر پایۀ آنها
بهآزمونتأثیرمتغیرهایمختلفبرموضوعاتادرا کیبپردازیم.

زمان ادرا کی آن نیز دستخوش تغییر خواهد شد؛ موضوعی که
در مطالعات کاربردی طراحی شهری کمتر بدان پرداختهشده
اســت .روشــن اســت کــه ارتباطــی میــان محیــط و طــول زمــان
ذهنــی وجــود دارد ،امــا آنچــه که میبایســت در قالــب مطالعات
و پژوهشهای آتی طراحی شهری بدان دستیابیم این است
کــه چگونــه کنشهــای حرکتی  -رفتاری افــراد از این رابطه تأثیر
خواهدپذیرفت.چنینیافتههاییمیتواندبرایتحققاهداف
غیر کالبدی فراوانی در یک پروژه مورداستفاده قرار گیرد .بدین
ترتیب یک طراح با علم به نحوۀ تأثیرگذاری مؤلفههای کالبدی
 فضایی بر ادرا ک عمق و فاصله و درنتیجه بهطور مستقیم برزمان ذهنی عابران ،قادر خواهد بود تا مسیری کوتاه ،اما واجد
اهمیت از منظر تجاری ،گردشگری ،فرهنگی و ...را طوالنیتر از
حد حقیقی آن برای ناظران بنمایاند؛ تأثیری که خود میتواند
تا حدودی سبب تأ کید بیشتر بر اهمیت مسیر ،افزایش احتمال
ایستایی ناخودآ گاه در مسیر و تأثیرگذاری بر شکلگیری تصاویر
ذهنیوخاطراتیباماندگاریبیشتردر ذهنعابرانپیادهشود.
از ســوی دیگر ،هنگامیکه یک طراح شــهری نا گزیر به چینش و
طر حریــزی کریــدوری با طول زیاد اســت ،میتوانــد با بهرهگیری
از دانــش طراحــی بــر اســاس تحریفهای ادرا کــی و زمان ذهنی،
موجبادرا ک کوتاهترمسیرشودوازاینطریقازخستگیروانی،
میل به تغییر مســیر و بیتوجهی به فعالیتها ،عملکردها و نیز
ساختارهای کالبدیواقعدرنقاطانتهاییمسیر،بکاهد.

Ground Theory 3.3
Hermann Helmholtz 4.4
Oculomotor Cues 5.5
Monocular Cues 6.6
Binocular Disparity 7.7
Convergence 8.8
Accommodation 9.9
Pictorial Cues 1010
Movement Produced Cues 1111
Occlusion 1212
Perspective Convergence 1313
Atmospheric Perspective 1414
Angular Declination 1515
Motion Parallax 1616
Deletion & Accretion 1717
Binocular Display 1818
Stereopsis 1919
Retinal Projections 2020
Visual-Field Resolution 2121
Top-Down Effects of Knowledge 2222
Proffitt 2323
Temporal History 2424
Adaptation 2525
Teatro Olmpico 2626
Vicenza 2727
Palladio 2828
Capitoline Hill 2929
Campidoglio 3030
Frontal Plane 3131
Sagittal Plane 3232
Ames Room 3333
Adelbert Ames 3434
Müller-Lyer Illusion 3535
Richard Gregory 3636
Ordinal Relations 3737
Compression of Planes 3838

فهرست منابع
-Bhalla, M. and Proffitt, D. R; (1999) VisualMotor Recalibration in Geographical Slant
Perception; J. Exp. Psychol.: Hum. Percept.
Perf., 1096–1076 :25.
-Cutting, J. E; (2003) Reconceiving Perceptual
Space; In H. Hecht, M. Atherton, and R.
Schwartz (eds.), Perceiving Pictures: An
Interdisciplinary Approach to Pictorial Space,
pp. 238–215. Boston, MA: MIT Press.
-Cutting, J. E. and Vishton, P. M; (1995) Perceiving Layout And Knowing Distance: The Integration, Relative Potency and Contextual Use
of Different Information About 65 Depth; In

78
5-3 ش ـمـ ــار ه
۱۳۹۴ پایی ز
فـص ــلنـ ــامــه
پژوهـشی-علـمی

نقـــش
جهـــان
نیون یرهش یحارط: یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا

W. Epstein and S. Rogers (Eds.), Perception
of Space and Motion, pp. 117-69. New
York: Academic Press.
-Flickr; (2013) Piazza del Campidoglio,
Rome; [https://www.flickr.com/photos/
adhour/2955833376/], Accessed Date
(12.10.2013).
-Foley, J.M; (1991) Stereoscopic Distance
Perception; In S.R. Ellis, Kaiser, M.K., & A.C.
Grunwald (ed.), Pictorial communication
in virtual and real environments (pp. 561).
London: Taylor & Francis.
-Fortenbaugh, F. C., Hicks, J. C., Hao, L., and
Turano, K. A; (2007) Losing Sight of the
Bigger Picture: Peripheral Field Loss
Compresses Representations of Space; Vis.
Res., 2520–2506 ,:47.
-Gibson, J.J; (1950) Perception of the Visual
World; Boston: Houghton Mifflin.
-Gibson, J.J; (1979) The Ecological Approach
to Visual Perception; Boston: Houghton
Mifflin.
-Gogel, W.C. & Tietz, J.D; (1973) Absolute
Motion Parallax and the Specific Distance
Tendency; Perception & Psychophysics, ,13
284.
-Goldstein, E. Bruce; (2010) Sensation and
Perception; Eighth Edition, Wadsworth
Publishing
-Gregory, R.L; (1997) Knowledge in Perception
and Illusion; Phil.Trans.RSoc. Lond.B,,352
1128-1121.
-Grütter, J. K; (1987). Ästhetik der Architektur:
Grundlagen der Architektur-Wahrnehmung. Verlag W. Kohlhammer.
-Helmholtz, H. von; (1866) Physiological
Optics; Vol. 3 (J.P Southall, trans., 3rd ed,
1925). Menasha, WI: The Optical Society of
America.
-Helmholtz, Hermann Von; (1911) Treatise
on Physiological Optics (J. P. Southall, Ed.
&Trans.; 3rd ed., Vols. 3 & 2). Rochester,

79
5-3 ش ـمـ ــار ه
۱۳۹۴ پایی ز
فـص ــلنـ ــامــه
پژوهـشی-علـمی

نیون یرهش یحارط: یکیتپا یدربراک یاهاطخ ات هناشن درکیور زا

نقـــش
جه ــان

NY: Optical Society of America. (Original
work published 1866)
-Higashiyama, A; (1996) Horizontal and Vertical Distance Perception: The DiscordedOrientation Theory; Percept. Psychophys.,
270–259 :58.
-Lappin, J. S., Shelton, A. L. and Rieser, J. J;
(2006) Environmental Context Influences
Visually Perceived Distance; Percept. Psychophys., 581–571 :68.
-Loomis, J. and Philbeck, J; (1999) Is The
Anisotropy of Perceived 3D Shape Invariant Across Scale; Percept. Psychophys., :61
402–397.
-Loomis, J. M., Da Silva, A., Fujita, N., and Fukusima, S. S; (1992) Visual Space Perception
and Visual Directed Action; J. Exp. Psychol.:
Hum. Percept. Perf., 921–906 :18.
-Marr, D; (1982) Vision; San Francisco: Freeman.
-Mohyeddin Bonab, M; (1995) Perception in
Psychology, Tehran: Dana Press.
-Oliva, Aude; Park, Soojin, and Konkle, Talia;
(2011) Representing, Perceiving, and
Remembering the Shape of Visual Space;
in “Vision in 3D Environments”, (ED) by L. R.
Harris and M. Jenkin. Published by Cambridge University Press pp: 333 – 308
-Pakzad, J; (2010) Urban Design Theory and
Process; Tehran: Ministry of Housing and
Urban Development Press.
-Proffitt, D. R., Stefanucci, J., Banton, T., and
Epstein, W; (2003) The Role of Effort in
Perceiving Distance; Psychol. Sci., :14
112–106.
-Richardson, Adam Ryder; (2006) The Influence of Prior Interaction with an Immersive Virtual Environment on User’s
Distance Estimates; a thesis for Doctor of

