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ویکرد نشانه تا  طراحی شهری نوین: از ر
خطاهای کاربردی اپتیکی

امیر شكیبامنش 1، مهران علی الحسابی2، مصطفی بهزادفر3

چكیده 
ک عمــق و فاصلــه و تحریف هــای عامدانــه در حــوزۀ طراحــی شــهری، طراحــان را قــادر می ســازد تــا از  پرداختــن بــه مقولــۀ ادرا
کلــی طراحــی، ایــن تجربــۀ  کیفیــات فضایــی به گونــه ای مناســب و همســو بــا مقاصــد  گاهانــۀ  طریــق نظم دهــی و چیدمــان آ
ــر از شــرایط حقیقــی آن در ذهــن ناظــران و  ــا بلندت ــر ی ــه مســیری را کوتاه ت گاهان کــی را دســتخوش تغییــر ســازند و بدیــن طریــق آ ادرا
ــه، از  میــان رویکردهــای نظــری متعــدد موجــود درخصــوص نحــوۀ عملکــرد  اســتفاده کنندگان از فضــا متبــادر نماینــد. در ایــن مقال
کیــد بیشــتر متــون علمــی انتشــاریافته در ســال های اخیــر و نیــز از  ک عمــق و فاصلــه، بــه ســبب تأ دســتگاه بصــری انســان بــرای ادرا
منظــر جامعیــت نظــری، بــه  رویکــرد نشــانه خواهیــم پرداخــت. بــر اســاس ایــن رویکــرد، در بخــش نخســت از  ایــن  مقالــه، تــاش شــده 
ک عمــق و فاصلــه بررســی و  ــۀ ادرا ــر مقول ــا نگرشــی علمــی و از دریچــۀ طراحــی شــهری، شــاخص ترین مؤلفه هــای تأثیرگــذار ب اســت ب
ــق و  ــزان عم ــبی می ــرل نس ــه کنت ــتقیم ب ــور مس ــا به ط ــزان آن ه ــتن از می ــا کاس ــع ی ــا تجمی ــوان ب ــه می ت ک ــی  ــوند؛  مؤلفه های ــل ش تحلی
کــی در فضــای کالبــدی پرداخــت. در ادامــه و  در  بخــش دوم بــه بحــث تحریف هــای عامدانــه بــا رویکــردی کاربــردی و بــا  فاصلــۀ ادرا

کالبــدی - فضایــی شــهری، پرداخته شــده اســت. مدنظــر قــرار دادن قابلیــت به کارگیــری آن هــا در طراحــی ســاختارهای 

کی، رویکرد نشانه، تحریف های عامدانه، خطاهای کاربردی اپتیکی. واژه های کلیدی: عمق و فاصلۀ ادرا
 تاریخ دریافت: 94/07/18
تاریخ پذیرش: 94/09/20

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

Behzadfar@iust.ac.ir  .گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران 3. استاد 
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1. مقدمه
ک که می تواند  یکی از مهم ترین مباحث در حوزۀ روان شناسی ادرا
در موضوع طراحی شهری با رویکرد تحریف های عامدانه در فضا 
ک عمق و فاصلۀ ذهنی یک فضاست. در  ح شود، تجربۀ ادرا مطر
حقیقت، در بسیاری از موارد، عابران پیاده ممکن است طول یا 
ک  عمق یک مســیر را طوالنی تر یا کوتاه تر از حد حقیقی آن ادرا
کننــد؛ امــا ایــن امــر بــرای یــک طــراح، زمانــی مطلوبیــت و کاربــرد 
کی را تا حد زیادی  حقیقی خود را می یابد که بتواند چنین ادرا
کنترل کند و آن را دستخوش تغییر سازد. در این خصوص دو مسئله 
کلیدی می باید به ترتیب بررســی و تحلیل شــوند: نخســت آنکه 
ک عمق و فاصله شناخته  شاخص ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر ادرا
که در بسیاری از موارد فقدان یا ازدیاد چنین عواملی  شوند؛ چرا
کی  در کنار هم می تواند طراحی را ازنقطه نظر عمق و فاصلۀ ادرا
گاهانــه هدایــت کنــد. از ســوی دیگــر، بایــد مؤلفه هــا  به گونــه ای آ
ک عمق  و عواملی بررسی و طبقه بندی شوند که قادرند در ادرا
و فاصله، تحریف هایی عامدانه را موجب گردند. بدیهی است، 
بهره گیــری از چنیــن عواملــی می توانــد به طــور اغراق آمیــز و 
ک های موردبحث را دستخوش تغییرات  درعین حال کنترل شده ادرا
از پیش تعیین شده سازد. برای روشن تر شدن موضوع، در ادامۀ 
ایــن مطالعــه به بحــث درباره رویکردهای جــاری در خصوص با 
کید بر رویکرد نشانه خواهیم پرداخت. ک عمق و فاصله، با تأ ادرا

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

کــه چگونــه  رویکردهــای نظــری متعــددی بــه ایــن پرســش 
قضــاوت  فاصلــه  و  عمــق  دربــاره  انســان  بصــری  دســتگاه 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه ســه رویکــرد  می کنــد، پرداخته انــد 
نشــانهHelmholtz,1866( 1(، نظریــۀ محاســبه گرایــی "مــار2" 
 )Gibson  1979;1950( زمینــه3   نظریــۀ  و   )Marr,1982(
کــرد. از میــان رویکردهــا و نظریه هــای فــوق، رویکــرد  اشــاره 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و باوجودآنکــه  نشــانه 
ح آن بــرای نخســتین بــار از ســوی ِهرمــان ِهلــم هولتــز4   طــر
در ســال 1866 ریختــه شــد، ایــن رویکــرد در ســال های اخیــر 
دیگــری  متعــدد  صاحب نظــران  و  پژوهشــگران  ســوی  از 
 1997;Goldstein,2010;Richardson )ازجملــه2006, 
,Gregory( مطالعــه و تکمیل شــده و در منابــع و متــون علمــی 

گردیــده اســت. فراوانــی از آن اســتفاده 

به طورکلی، هدف رویکرد نشانه، شناخت منابع مختلف اطاعاتی 
در یک محیط یا فضای شهری است که ناظر را قادر می سازند 
تا در خصوص فاصله و عمق، استنتاج و استنباط داشته باشد. 
این منابع اطاعات، به عنوان نشانه هایی برای فاصله یا عمق 
محسوب می شوند و می توانند دو گونۀ مجزای اطاعات را تأمین 
کنند. بیشتر نشانه های فاصله، اطاعاتی را در خصوص فاصلۀ 

نسبی فراهم می کنند که ناظر را از ارتباطات فاصله بین اشیا در 
گاه می سازد. برای مثال، یک نشانۀ فاصلۀ نسبی  محیط پیرامونی آ
می تواند ناظر را از اینکه یک شیء دو برابر از شیء دیگر از او دور 
گاه کند، اما قادر نخواهد بود تا ناظر را از فاصلۀ دقیقی  اســت، آ
گاه نمایــد. عــاوه بــر آن،  کــه آن هــا را از یکدیگــر جــدا می ســازد، آ
نشانه هایی نیز با عنوان نشانه های فاصلۀ مطلق وجود دارند 
که اطاعاتی را در مورد فواصل مطلق فراهم می سازند. ذکر این 
نکتــه نیــز حائز اهمیت اســت که بــا اینکه نشــانه های فاصله ای 
می توانند مستقل از یکدیگر شناخته شوند، دستگاه بصری انسان 
قادر است این منابع اطاعاتی چندگانه را برای دستیابی به تنها 
ک فاصلــۀ واحــد، به ســادگی بــا یکدیگر ترکیــب کند )2- یــک ادرا
Richardson,2006 :3(. در ایــن مقالــه به منظــور جلوگیــری 
از پیچیدگــی موضــوع، نشــانه ها، نــه بــر پایۀ نشــانه های نســبی و 

مطلق، بلکه به صورت عام بررسی خواهند شد.

بــر اســاس نظریــۀ نشــانه، ارتبــاط بیــن نشــانه و احســاس عمــق و 
فاصله در بسیاری از موارد بر اساس تجارب قبلی از محیط صورت 
می پذیرد. همچنین همواره همخوانی بین نشــانه ها و عمق و 
فاصلــه به صورت خودکار بــه وقوع می پیوندد. بدین ترتیب هر 
زمان نشــانه های عمق حاضر باشــند، فضا به صورت سه بعدی 

ک می شود. ادرا

عمــق  و  فاصلــه  ک  ادرا بــرای  نشــانه ها  از  مختلفــی  انــواع 
شناسایی شــده اند. ایــن نشــانه ها را می تــوان به صورت کلی در 
)Goldstein,2010 :230-231(:گروه های زیر طبقه بندی کرد

کــه خــود مبتنــی بــر  )الــف( نشــانه های حرکــت عمومــی چشــم5  
توانایی احساس وضعیت چشم ها و فشار در عضات آن هاست.

)ب( نشانه های تک چشمی6  که به نشانه هایی اطاق می شود 
که برای عمل کردن تنها به یک چشم نیازمندند.

)ج( نشــانه های ناشــی از ناهمخوانی دید دو چشــم 7 که بر پایۀ 
تصاویــر بــه نســبت متفــاوت دریافتــی دو چشــم چــپ و راســت از 

ک عمق می انجامد. صحنۀ مورد مشاهده به ادرا

1ـ2. نشانه های حرکت عمومی چشم
نشــانه های حرکــت عمومــی چشــم ها مبتنــی بــر دو فرآینــد 
کــه در زیــر به اختصــار بــه آن هــا  همگرایــی8  و تطابــق9  هســتند 

می پردازیــم.

الف( همگرایی
در تعریفــی ســاده، همگرایــی بــه مفهــوم کلــی حرکــت چشــم  ها 
 .)Goldstein,2010:231(به ســوی هم و به طرف شــیء اســت
در حقیقــت، همگرایــی بــه زوایــای دیــد متفــاوت دو چشــم 
گانــه ای را بــرای دســتگاه  کــه ورودی هــای جدا اشــاره دارد 
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شــی ء  بــه  هنگامی کــه  می ســازند.  فراهــم  انســان  بینایــی 
دوردســت نــگاه می کنیــد، هــر دو چشــم مــا، به طــور مســتقیم 
بــه بیــرون نشــانه می رونــد؛ امــا وقتی کــه بــه چیــزی در بــاال 
نــگاه می کنیــد، هــر دو چشــم بــه درون و به ســوی بینی تــان 
ــت  ــا »بازگش ــی ی ــن همگرای ــه ای ک ــی  ــدار کشش ــد. مق برمی گردن
بــه درون » در ماهیچه هــای شــما ایجــاد می کنــد به وســیلۀ 
مغزتــان فهمیــده می شــود و مغــز نیــز ایــن نشــانه را به عنــوان 

کار می بــرد. شــاخصی بــرای میــزان فاصلــۀ شــی ء بــه 

ب( تطابق
 تطابق به مفهوم تغییر در شکل عدسی چشم به منظور قرار دادن 
اشیا در فواصل )عمق های( مختلف در کانون دید و سپس فراهم 
آوردن نشانه ای مطلق برای فاصله است. دو نشانۀ همگرایی و 
تطابق، صرفًا در فاصلۀ کم از ناظر مؤثر هستند و کارایی دارند.

)Cutting & Vishton,1995:82(

2-2. نشانه های تک چشمی
بــه نشــانه هایی اطــاق می شــوند  نشــانه های تک چشــمی 
کــردن تنهــا بــه یــک چشــم نیازمندنــد. ایــن  کــه بــرای عمــل 
نشــانه های  دودســته اند:  شــامل  خــود  نشــانه ها  از  گــروه 

فاصلــه ای   - عمــق  اطاعــات  از  متشــکل  کــه  تصویــری10  
هســتند و می تواننــد در یــک تصویــر دوبعــدی توصیــف شــوند و 
نشــانه های ناشــی از حرکــت11  کــه بــر اطاعــات عمقــی اســتوارند 

و بــا حرکــت ایجــاد می شــوند.

الف( نشانه های تصویری
فاصلــه ای  عمــق-  اطاعــات  منابــع  تصویــری،  نشــانه های 
هســتند کــه می تواننــد در یــک تصویــر دوبعــدی یــا در تصویــری 
ایــن  نمایــش داده شــوند.  ایجــاد می شــود،  کــه در شــبکیه 

از: عبارت انــد  نشــانه ها 

نشــانه های 	  از  یکــی  بــودن(12:  الیــه  بــه  )الیــه  انســداد 
ک عمــق - فاصلــه اســت و هنگامــی بــه وجــود می آیــد  ادرا
کــه چیــزی جلــوی دیــده شــدن چیــز دیگــری را بگیــرد. 
کامــًا دیــده می شــود و قســمتی از چیــز  وقتــی چیــزی 
ک می شــود  دیگــر را می پوشــاند، شــیء اول نزدیک تــر ادرا
ایــن  در   .)  Mohyeddin Bonab,1995()  1 )شــکل 
کــه  ک عمــق، انســان تشــخیص می دهــد  حالــت از ادرا
کــدام شــکل رو )جلــو( و کــدام شــکل زیــر )پشــت( قرارگرفته 
الیه هــا  میــان  فاصلــه  تشــخیص  بــه  قــادر  امــا  اســت، 
هنگامی کــه  حقیقــت،  در   .)Grütter,1987(نیســت
ناظــری درون یــک محیــط حرکــت می کنــد، نیز این نشــانه 
ــی  ــود و بخش های ــر می ش ــه منج ــق و فاصل ک عم ــه ادرا ب
ــا برعکــس  از یــک شــیء انســداد یافتــه رفته رفتــه آشــکار ی
عمــق  شــاخص  قوی تریــن  انســداد،  می گــردد.  پنهــان 
نســبی اســت و به خودی خــود، ُبــرد مؤثــری هم تــراز بــا 
 Cutting &,1995:77( .دســتگاه بصــری انســانی دارد

)Richardson,  2006:5;Vishton

اختاف در سطوح ارتفاعی: وقتی به چند شکل مساوی 	 
نــگاه می شــود درحالی کــه بــه لحــاظ ســاختار کلــی محیط، 
کــه بــه نظــر باالتــر  در ســطوح مختلــف قــرار دارنــد، شــکلی 
)Grütter,1987(.قرارگرفتــه اســت، دورتــر بــه نظــر می آیــد

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

شــكل 2: احســاس عمــق و فاصلــه از طریــق اختــالف ارتفــاع: قرارگیری ســه 
پنجــره در ســطوح ارتفاعــی متفــاوت ســبب ایجــاد احســاس عمــق در ناظــر 

)Shakibamanesh,2013(.می شــود

از طریــق همگرایــی چشــم انداز  و فاصلــه   شــكل3: احســاس عمــق 
.)Shakibamanesh )پرســپكتیو(.مأخذ:)2013,
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هنگامی کــه 	   :)  13 )پرســپکتیو  چشــم انداز  همگرایــی 
خطــوط مــوازی از نقطــۀ دیــد یــک ناظــر بــه ســمت بیــرون 
می شــوند؛  ک  ادرا همگــرا  نظــر  بــه  می یابنــد،  امتــداد 
کــه بــا افزایــش فاصلــه، ایــن خطــوط بــه یکدیگــر  گویــی 
نزدیک تــر می شــوند. هــر چــه قــدر فاصلــه بیشــتر باشــد، 
همگرایــی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و در فاصلــۀ دورتــری 
کــرد )231:232:  ایــن خطــوط یکدیگــر را قطــع خواهنــد 
Goldstein,2010(. بدیــن ترتیــب در اشــیای مشــابهی 
کــه بــا اندازه هــای مختلفــی نشــان داده شــده باشــند، 
ــر  ــه کوچک ت ک ــه  ــر و آنچ ــده، جلوت ــر ترسیم ش ــه بزرگ ت آنچ
ترسیم شــده اســت، عقب تــر بــه نظــر می آیــد. )شــکل  3(

)Grütter,1987(

ــک 	  ــی ی ــاد واقع ــی از ابع گاه ــر آ ــنا ب ــدازۀ آش ــنا: ان ــدازۀ آش ان
گــر شــیئی بــا ابعــاد مشــخص در  کیــد می کنــد. ا شــیء تأ
فاصلــۀ خاصــی دیــده شــود، ناظــر قــادر خواهــد بــود تــا 
ک شــدۀ آن شــیء را بــا اطاعــات ابعــاد صحیــح  ابعــاد ادرا
ک شــده،  ادرا فاصلــۀ  بــر  مقیاس گــذاری  بــرای  شــیء، 
مثــال،  بــرای   .)Richardson,2006:4(کنــد مقایســه 
مشــاهدۀ یــک انســان در محیــط، ارتفــاع تقریبــی 1.7 متــر 
را در ذهــن تداعــی می کنــد و فاصلــه نیــز از طریــق مقایســه 

بــا آن تخمیــن زده می شــود.

کــه اختــاف 	  اختــاف در میــزان نــور )روشــنایی(: اشــکالی 
درجــه نــور آن هــا بــا زمینــه کمتــر باشــد، بــه نظــر نزدیک تــر 

.)Grütter,1987()4  می رســند. )شــکل

کــه در 	  رنــگ: در شــرایط مســاوی چیزهایــی  اختــاف 
گــرم )بــرای مثــال، رنــگ زرد و قرمــز(  طیف هــای رنگــی 
کــه در  باشــند، نزدیک تــر از چیزهایــی بــه نظــر می رســند 
طیف های رنگی سرد )برای مثال، رنگ آبی یا سبز( هستند 
)Shakibamanesh,2013(. ازایــن رو می تــوان بــا تعییــن 
رنــگ مناســب در یــک فضــا، آن را دورتــر یــا نزدیک تــر جلــوه 

داد.

فاصلــه 	  افزایــش  بــا  بافت هــا،  کــم  ترا کــه  ازآنجا بافــت: 
عمــق  تعییــن  امــر  ایــن  می شــوند،  بیشــتر  ناظــر،  از 
کــم  نســبی اشــیا در یــک محیــط را بــا کمــک مقایســۀ ترا
 Cutting &,1995:84(.می ســازد ممکــن  بافت هــا 

)Sedwick ,1986 ;Vishton

زاویــۀ انحــراف )زاویــه ِمیل(15:هرچــه زاویــۀ بیــن شــیء و 	 
ــر  ــر نزدیک ت ــه ناظ ــیا ب ــد، اش ــش می یاب ــق افزای ــتای اف راس

)Richardson,2006:4( .بــه نظــر می رســند

شــكل 4: نشــان دادن عمــق یــک گنبــد از طریــق اختــالف در میــزان نــور 
.)Shakibamanesh;2013( )روشــنایی(. 

 شــكل5. در ایــن شــكل تصویــر پاییــن فضایــی متشــكل از رنگ هــای گــرم 
را نمایــش می دهــد و در آن فاصلــه تــا آب نمــای واقــع در انتهــای مســیر 
کوتاه تــر از حالتــی بــه نظــر می رســد کــه فضــا )تصویــر بــاال( فاقــد چنیــن طیــف 

.)shakibamanesh,2013(.رنگــی اســت

ک فاصلــه و عمــق نســبی.  شــكل7: تأثیــر زاویــۀ انحــراف )زاویــۀ میــل( بــر ادرا
.)Shakibamanesh;2013(

شــكل6: نمایــش عمق و فاصلۀ ســاختارهای کالبدی از طریــق به کارگیری 
.)Shakibamanesh;2013(.سایه
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ب( نشانه های ناشی از حرکت
هنگامی که ناظر شروع به حرکت در یک فضا می کند، نشانه های 
ک عمق و فاصله را افزایش  جدیدی ایجاد می شوند که میزان ادرا
می دهنــد)Helmholtz,1911:296(. مهم تریــن نشــانه های 

ک فاصله و عمق درحرکت عبارت اند از : ادرا

کس( 16 و حذف و افزایش17 اختاف منظر حرکت )پاراال

کس(: هنگامی که در یک فضا 	  اختاف منظر حرکت )پاراال
حرکــت می کنیم، اشــیای نزدیــک، به ســرعت از مقابل دید 
مــا عبــور می کننــد، درحالی کــه بــه نظــر می رســد کــه اشــیای 
دورتــر آهســته تر حرکــت می کننــد. ایــن تفــاوت در ســرعِت 
حرکــِت اشــیای نزدیــک و دور را »اختاف منظــر حرکــت 
کس(« می نامند که می تواند به عنوان نشانه ای برای  )پاراال
کس حرکتی با  ک عمق و فاصله به کار رود. تأثیر پاراال ادرا
افزایــش فاصله کاهش می یابد و درنهایت از بین می رود.
 Cutting &  ,1995:81;Gogel & Tietz,1973:284(

)Vishton

حــذف و افزایــش: وقتی دو ســطح در فواصل متفاوتی قرار 	 
گیرنــد، ناظــر بــا حرکــت در جهــات مختلــف می تواند ســبب 
نمایان شدن یا حذف عمق قابل مشاهده شود. )شکل  8(

3ـ2. ناهمخوانی دید دوچشمی18  یا استروپسیس19 
این نشــانه بر این حقیقت اســتوار اســت که انســان دو منظر به 
نســبت متفاوت از دنیا دریافت می کند؛ زیرا چشــم های انسان 
محیط پیرامونی را از وضعیت های به نسبت متفاوتی می بینند. 
ناهمخوانی دید دوچشمی یا استروپسیس به اطاعاتی اشاره 
دارد که از طریق تفاوت های میان موقعیت های مرتبط با نقاط 
گانه تأمین  متناظر با یک شیء خاص در دو تجسم شبکیه ای20  جدا
می گردند. این تفاوت ها یا ناهمخوانی ها، اطاعات فاصلۀ نسبی 
را فراهم می ســازند؛ زیرا اشــیای نزدیک تر، در مقایسه با اشیای 
دورتر، تفاوت های بزرگ تری را میان دو تجسم شبکیه ای تولید 
می کنند؛ بنابراین، کارایی این نشانه با افزایش فاصله، کاهش 
)R. Richardson,2006 :3-4;Foley,1991:561( .می یابــد

ــه احســاس عمــق  4ـ2. دامنــۀ مفیــد نشــانه های مختلــف ب
و فاصلــه

از  تعــدادی  کــه  کــرد  مشــخص  عمــق  ک  ادرا دربــارۀ  بحــث 
ک عمــق و فاصلــه نقــش دارنــد. همان گونــه  نشــانه ها در ادرا
ــانه ها در  ــن نش ــت، ای ــده اس ــان داده ش ــز نش ــدول 1 نی ــه در ج ک
فواصــل مختلفــی تأثیرگذارنــد. بعضــی از آن هــا فقــط در دامنــۀ 
و  نزدیــک  و تطابــق(، بعضــی در دامنــۀ  نزدیــک )همگرایــی 
کــس(( و برخــی دیگــر در  متوســط )اختاف منظــر حرکــت )پاراال
دامنــۀ دور )دورنمــای جــوی( و باالخــره برخــی در تمــام دامنــۀ 

ک عمــق )انســداد و انــدازۀ نســبی( مؤثرنــد. ادرا

کــه نقــش  یکــی از نــکات مهــم قابل توجــه در اینجــا ایــن اســت 
ک عمــق و فاصلــه به صــورت  هیچ کــدام از ایــن نشــانه ها در ادرا
ناهمخوانــی  می تــوان  مثــال،  بــرای  نیســت.  صددرصــدی 
امــا  کــرد،  حــذف  چشــم ها  از  یکــی  بســتن  بــا  را  دوچشــمی 
بــه علــت وجــود نشــانه های یک چشــمی، همچنــان عمــق 
ک می شــود. نشــانه های عمــق بــا فراهــم آوردن اطاعــات  ادرا
ک عمــق می گردنــد و احتمــال  دقیــق و همپوشــان، ســبب ادرا
نتیجه گیری هــای درســت و دقیــق از دنیــای ســه بعدی را از 

اطاعــات دوبعــدی فراهــم می آورنــد.

ــه چنــد نشــانه  ــر اســاس نظریه هــای نشــانه محــور، هنگامی ک ب
مختلــف به صــورت هم زمــان در محیــط ناظــر موجــود باشــند، 
کی  دســتگاه بصــری فرد تــاش می کند تا برای دســتیابی به ادرا
واحد، آن ها را با یکدیگر ترکیب کند؛ اما اینکه چگونه این عمل 

اتفاق می افتد، همچنان پرسشــی بی پاســخ است.

ک عمــق در یــک فضــای شــهری از طریــق وقــوع نشــانۀ  شــكل8.: ادرا
.)Shakibamanesh,2013( افزایــش.  و  حــذف 

نشانه عمق مورد 
استفاده

فاصله تقریبی شیئ تا منظر

بیش از 30 متر30-2 متر2-0 متر

انسداد

اندازه آشنا

همگرایی و تطابق

اختالف منظر حرکت 
)پارادوکس(

اختالف ارتفاع

دورنمای جوی

 Cutting &,1995:101(عمــق مختلــف  نشــانه های  دامنــۀ  جــدول1: 
)Vishton
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ک شكل یک فضا؛ بررسی و  3. تحریف در ادرا
کی تحلیل خطاهای ادرا

مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه درک ما از فضــا همواره 
صحیــح نیســت و می توانــد از طریــق برخــی عوامــل تحریــف 
شــود. محدودیت هــای اساســی ناشــی از وضــوح میــدان دیــد21  
و چالــش بازســازی ســاختار ســه بعدی محیــط از طریــق یــک 
ح دوبعــدی بــر روی شــبکیه ازجملــه ایــن عوامــل. عوامــل  طــر
دیگــر، فراتــر از قوانیــن ســادۀ اپتیکــی و شــامل شــرایط روحــی - 
گاهی هــای بــاال بــه پاییــن22 ، پیش فرض هــای  روانــی و تأثیــر آ
نشــانگرهای  نیمکــره،  دو  ک  ادرا در  تفــاوت  کــی،  ادرا
منعکس کننــده حالــت فیزیولوژیکــی بــدن و ... هســتند. در 
ــه برخــی از مهم تریــن ایــن مــوارد به اختصــار خواهیــم  ادامــه، ب

پرداخــت.

کــی یــک فضــا؛  1ـ3. تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا
تأثیــر شــرایط روحــی - روانــی

کــه  مطالعــات پرافیــت23 و همــکاران )2003 ( نشــان می دهــد 
ک ما را از نشانه های  متغیرهای شناختی غیر اپتیکی می توانند ادرا
فضــا تحــت تأثیر قرار دهنــد و بدین ترتیب، برآورد فاصله و عمق 
را دستخوش تغییر سازند. در این خصوص، مؤلفه های فراوانی 
همچون محدودیت های انجام یک عمل، منابع و داشته های 
فیزیکی )کالبدی( و شرایط )امکانات و محدودیت های( پیش روی 
فرد )برای مثال، جنس یا زاویۀ شیب سطوح زمین(، می توانند 
ک فضــا تغییــر ایجــاد کننــد. بــرای مثــال، در مطالعــه ای  در ادرا
مشخص شد افرادی که کوله پشتی های سنگین حمل می کردند، 
نســبت به افرادی که کوله پشــتی نداشــتند، تصور می کردند که 
شــیء هــدف در فاصلــۀ دورتــری از نقطــۀ آغــاز حرکــت قــرار دارد 
کــه ایــن تفــاوت  )Proffitt et al,2013. (. نکتــه مهــم ایــن بــود 
خ می داد که شرکت کنندگان قصد  در برآورد فاصله تنها زمانی ر
داشتند فاصلۀ مذکور را پیاده طی کنند. به طور مشابه، اعمال 
تغییر دربار کوله پشتی، زمانی که از افراد خواسته شد یک توپ 
را بــه ســمت شــیء پرتــاب کننــد، هیــچ تأثیــری بــر بــرآورد فاصلــه 
از ســوی آن هــا نداشــت. بااین حــال، بــرای شــرکت کنندگانی کــه 
می خواستند توپ پرتاب کنند، وزن توپ نیز خود عاملی بود که 

بــر برآورد فاصله تأثیر می گذاشــت)Witt et al,2004(. ازاین رو، 
بر پایۀ مطالعات به عمل آمده، تنها زمانی که افزایش تاش های 
فیزیکی به طور مستقیم با اقدام در نظر گرفته شده ارتباط دارد، 

بــرآورد فاصلــه تغییــر می کنــد.

گی هــای ذاتــی و  کــه ویژ مطالعــات دیگــر نیــز نشــان داده انــد 
ــد درک آن هــا را از فاصلــه و  ــراد می توان قابلیت هــای فیزیکــی اف
عمــق فضــا تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــرای مثــال، افــراد مســن تر بــا 
قابلیت هــای فیزیکــی کمتــر، در مقایســه بــا افــراد جــوان، بیشــتر 
مایل   انــد تــا یک فاصلــه را طوالنی تــر یــا مســیری شــیب دار را 
 .)Bhalla and Proffitt,1999(کننــد بــا شــیب تندتــر بــرآورد 
ک  همچنیــن، حالــت روحــی - روانــی افــراد نیــز می توانــد ادرا
طــول فضــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. پرافیــت و همکارانــش 
کــه بــه لحــاظ روان شناســی  کــه شــرکت کنندگانی  دریافتنــد 
ارتبــاط اجتماعــی مثبتــی را متصــور بودنــد شــیب یــک تپــه را 
کــه تصــور ارتبــاط اجتماعــی خنثــی یــا  کمتــر از شــرکت کنندگانی 

)Schnall et al,2008( .کردنــد منفــی داشــتند، بــرآورد 

هرچنــد نتیجه گیــری از ایــن مطالعــات مبنــی بــر اینکــه آیــا ایــن 
ک ناظران را تغییر داده اند یا اینکه  عوامل غیر اپتیکی در اصل ادرا
ک، دستخوش تغییر ساخته اند،  کنش ها را بدون تغییِر ادرا آن ها وا
دشــوار اســت، اما این مطالعات شــاهد بر این مدعا هســتند که 
گی هــای فیزیکــی یــک فضــا می توانــد از طریــق تغییــر  تجربــۀ ویژ
در بــار روانــی یــک ناظر، فراتــر از خواص کالبدی فضــا، تحت تأثیر 

ــرار گیرد. ق

کــی یــک فضــا؛  2ـ3. تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا
انطبــاق بــا چیدمــان فضایــی

صرف نظر از تأثیر شرایط روحی - روانی، پیش زمینۀ زمانی24  نیز 
ک مــا را از عمــق و فاصلــه در یــک فضــا تحــت تأثیــر  می توانــد ادرا
قــرار دهــد: تجربه ای که فرد چند لحظۀ قبل با یک صحنه دید 
خاص دارد، می تواند درک وی را از ساختار و عمق یک صحنۀ دید 
که در حال مشــاهدۀ آن اســت، تغییر دهد. این پدیده "انطباق 
25"  نام دارد. بدین ترتیب، قرار گرفتن در معرض صحنه های دید 

شــكل 10: میــدان کامپیدولیــو، اثــر میكل آنــژ؛ بهره گیــری از دو شــكل ذوزنقــه 
و بیضــی بــه ترتیــب در طراحــی فضــای اصلــی و کــف ســازی و نیــز پله هــای 
گــرا به منظــور تشــدید پرســپكتیو و افــزودن بر بعــد فاصله و عمــق میدان. وا

)  Flickr,2013(

ک عمــق؛ پشــت صحنۀ دائمــی تئاتــر  شــكل 9: نمونــه ای از خطــا در ادرا
) Vintika ,2013(.کار پاالدیــو المپیــک در ویچنــزا 



کی
اپتی
وا
ه 
یی 
واک

هی
طی
اخ
عا ی

شیم
 ام
که
اوس
اازا
ن:

م ی
وا
م 
اؤ
ری

طها

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

نقـــش 
ن جهـــا

74

گی های  گی مشترک فضایی، ضمن آنکه برآورد ویژ مختلف با ویژ
صحنــۀ دیــد، در یــک تصویــر جدیــد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، 
بلکه می تواند قضاوت های قطعی در مورد یک تصویر جدید را 
نیز دستخوش تغییر سازد و بر قضاوت طبقه بندی معنایی صحنۀ 
دید تأثیرگذارد. در حقیقت سازوکارهای انطباق نشان می دهند 
کــه دســتگاه عصبی، اطاعات ورودی بصــری را دنبال می کند و 
کنــش خود را با آن انطباق می دهد.)323-322:  گی هــای وا ویژ

)Oliva et al,2011

یــک  کــی  3-3. تحریــف عمــق و فاصلــه در هندســۀ ادرا
اپتیكــی خطاهــای  بــروز  فضــا؛ 

کلیــدی در بحــث تأثیــر مؤلفه هــای  یکــی از مقــوالت بســیار 
کــی  ک فاصلــه و عمــق، موضــوع خطاهــای ادرا کالبــدی بــر ادرا
کاربــردی طراحــی شــهری  کــه در مطالعــات  اپتیکــی اســت 
کــم بــدان پرداخته شــده اســت. ایــن در حالــی اســت  بســیار 
کــه درگذشــته معمــاران بســیاری )به ویــژه در دوران رنســانس( 
به گونــه ای  خــود  کارهــای  در  کــی  ادرا خطاهــای  چنیــن  از 
هوشــمندانه بهــره جســته اند. ازجملــۀ چنیــن آثــاری می تــوان 
در  المپیــک26   تئاتــر  دائمــی  پشــت صحنۀ  بــه  نمونــه  بــرای 
ویچنــزا27  اثــر پاالدیــو28  )شــکل  9( و نیــز تجدیــد طراحــی تپــۀ 
ســوی  از  کامپیدولیــو30   میــدان  به صــورت  کامپیتولینــه29  

میکل آنژ )شکل  10( اشاره کرد. 

کی  بحــث جامــع در خصوص گونه های مختلــف خطاهای ادرا
ک عمــق و فاصلــۀ ذهنــی، خــود نیازمنــد  و تأثیــرات آن هــا بــر ادرا
پژوهشــی مفصل اســت و در حوصلۀ نوشتار حاضر نمی گنجد و 
کی  ح نمونه هایی کوچک از تأثیرات کاربردی خطاهای ادرا طر

در ایــن مقالــه، صرفــًا باهــدف معرفــی ایــن دریچــۀ نــگاه متفاوت 
بــه مقولــۀ طراحــی تحریف محــور صــورت گرفتــه اســت. آن گونــه 
ک نیز نشان داده شده است،  که در متون علمی روان شناسی ادرا
کــی در بعــد بصــری بــر جنبــۀ ابعــاد و انــدازه  اغلــب خطاهــای ادرا
کیــد می کننــد: بزرگ تر/کوچک تــر، بلندتر/کوتاه تــر، عمیق تر/ تأ
کم عمق تر و ... ازجمله کلیدی ترین اصطاحاتی هستند که در 
این خصوص مورداستفاده قرار می گیرند. آنچه بدیهی است تمامی 
گان می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در تمهیدات طراحی  این واژ
کالبدی قابلیت استفاده یابند. در ادامه، از میان دامنۀ گستردۀ 
خطاهای بصری، به ذکر نمونه هایی از مهم ترین خطاهای اپتیکی 
خواهیم پرداخت که می توان از آن ها در طراحی فضای شهری، 
ک  به منظور تحریف و اعمال تغییرهای عامدانه و کاربردی در ادرا

فاصله و عمق استفاده کرد.

الف( نحوۀ استقرار سطوح و احجام بر صفحات سه گانه

ک ما از فضا، مبتنی  حاالت مختلفی وجود دارند که در آن ها ادرا
بــر واقعیت نیســت: بر اســاس مطالعــات به عمل آمــده، چنانچه 
یک حجِم در حال رؤیت را بر اساس سه صفحۀ فرضی متقاطع، 
تقســیم کنیم )شــکل  11( آنگاه فواصل در ســطح تاجی )صفحۀ 
مقطع پس وپیش(31  بسیار طوالنی تر از فواصل در صفحۀ ساژیتال 
)صفحۀ مقطع چپ راستی(32  هستند)Loomis, et al,1992( و 
فواصل در صفحۀ تاجی بسیار کوتاه تر از فواصل عمودی )صفحۀ 
 .)Higashiyama,1996( به نظر می رســند )فوقانیٔ  تحتانی
بدین ترتیب در یک طراحی هوشمندانه و ظریف می توان از این 
قانون مسلم اپتیکی به گونه ای هدفمند استفاده کرد و با استقرار 
عناصــر و اجــزای جــاذب توجه در صفحات فضایی یادشــده، به 

شــكل11: تأثیــر نحــوۀ اســتقرار ســطوح و احجــام بــر روی صفحــات ســه گانه. آن چنان کــه در تصویــر نیــز مشــاهده می شــود، طــول پاره خــط A-A‹ واقــع بر صفحۀ 
چــپ و راســتی کوتاه تــر از پاره خــط B-B‹ بــا طــول مشــابه و واقــع بــر صفحــۀ پس وپیــش و درنهایــت هــر دو پاره خــط مذکــور کوتاه تــر از پاره خــط C-C‹ واقــع بــر 

.)Shakibamanesh,2013(.صفحۀ فوقانی- تحتانــی هســتند
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کی یک فضا یاری رساند.  افزایش یا کاهش هدفمندانۀ ابعاد ادرا
برای مثال، چنانچه قرار است درزمینهٔ ای ثابت، از طریق بازی 
بــا نــور، رنــگ، یــا جنس مصالح، کانــون توجهی ویــژه را خلق کرد، 
ک عمق و فاصله به  می توان با پیش فرض تغییر عامدانه در ادرا

چنین استقرار و جایگذاری مبادرت ورزید.

ب( اعمال تغییر در وسعت میدان دید

زمیــن  ســطح  از  وســیعی  نســبت  بــه  گســترۀ  هنگامی کــه 
یــا هنگامی کــه   ،)  Wu et al.,2004(.قابل مشــاهده نیســت
 Fortenbaugh.,2007(میــدان دیــد بیش ازحــد باریــک اســت
et al( اغلــب ناظــر در بــرآورد فاصلــۀ اشــیا دچــار خطــا می شــود. 
ازایــن رو، بــرآورد فاصلــه و عمــق به شــدت بــه ســاختار صحنــۀ 
دیــد وابســته اســت؛ ازایــن رو، تخمیــن فاصلــه در یــک داالن 
و  می پذیــرد  صــورت  نادرســت  معمــواًل  و  دشــوار  بســیار 
بــود. خواهــد  قابل اعتمــاد  و  دقیــق  آســان،  بــاز،  فضــای  در 

)Lappin et al,2006(

ج( اعمال تغییر در زوایای دید، شیب و چیدمان عناصر در فضا؛ 
کی اتاق ایمز 33 بهره گیری از خطای ادرا

کی معروف که در بسیاری از متون روان شناسی  یکی از خطاهای ادرا
کی اتاق ایمز است که به  نام  به آن اشاره شده است، خطای ادرا
ع آن، آدلبرت ایمز 34 نام گذاری شده است. در مثالی کاربردی  مختر
کــه در آن، ناظــر  کــرد  از خطــای ایمــز، می تــوان فضایــی را تصویــر 
در حال مشاهدۀ دو چیز هم اندازه )برای مثال در شکل زیر دو 
درخــت( از نقطــۀ دیــد مشــخص اســت و ایــن در حالــی اســت که 

این دو عنصر در دو گوشۀ تصویر با دو اندازۀ متفاوت احساس 
می گردند )تصویر الف - شکل  13(. در اینجا ثبات اندازه، فاصله 
و عمق مخدوش شده است، اما چگونه؟ پاسخ این پرسش در 
نحوۀ ساخت فضاست. بااینکه این فضا برای فردی که از نقطه ای 
مشخص به آن نگاه می کند همانند فضایی مستطیل شکل و 
معمولی به  نظر می آید، اما شکل آن درواقع به گونه ای است که 
فاصلۀ کنج چپ آن، دو برابر فاصلۀ کنج راست آن از ناظر است 
)تصویر ج - شکل  13(. از سوی دیگر، ارتفاع درخت واقع در سمت 
چپ تصویر پایین تر از ارتفاع درخت سمت راست تصویر است 
)تصویر ب - شکل  13(. ازاین رو درخت واقع در چپ تصویر بسیار 
دورتــر از درخــت واقــع در ســمت راســت ســمت بــه نظــر می آیــد و 
تصویر کوچک تری از آن بر روی شبکیه می افتد؛ اما چون بر این 
باوریــم کــه بــه فضایی معمولــی نگاه می کنیــم، درصدد تصحیح 
کــه هــر دو درخــت در  تفــاوت فاصلــه برنمی آییــم و می پنداریــم 
فاصله ای یکســان از ما قرار دارند. درواقع فرِض معمولی بودِن 
فضای مورد مشاهده، مزاحم اصل تغییرناپذیری اندازه - فاصله 

می شود و درنتیجه ثبات اندازه از بین می رود.

ایــن خطــای دیــد در پژوهــش حاضر مــا را به این نکتــه رهنمون 
می سازد که می توان با بهره گیری از توپوگرافی و اختاف سطح و 
نیز هدایت ناظر برای قرارگیری و استقرار در نقطه ای معین برای 
ک فاصله و عمق وی را از ساختار  مشاهدۀ چشم اندازی خاص، ادرا
کالبدی موردنظر دچار اعوجاج و تحریف کرد و از این طریق به 

کاهش یا افزایش عامدانۀ فاصله و عمق مبادرت ورزید.

شــكل 14: بهره گیــری از خطــای اپتیكــی مولــر - الیر به منظــور اعمال تحریف 
.)Shakibamanesh,2013( .ک اندازه، عمق و فاصله عامدانه در ادرا

ک عمــق و فاصلــه؛ در شــكل راســت با وســعت دید بیشــتر، فاصله و عمــق کمتر از  شــكل12: تأثیــر وســعت میــدان دیــد بــر ادرا
.)Shakibamanesh,2013( :شــكل چــپ با میــدان دید باریــک بــه نظــر می آیــد. مأخــذ

کــی ایمــز. دو درخــت در ســمت  شــكل 13: مثالــی شــهری از خطــای ادرا
و  )تصویــر )ب((  از شــیب  بهره گیــری  بــه ســبب  راســت تصویــر  و  چــپ 
ک  شــكل تحریف شــدۀ فضــا )تصویــر )ج(، بــا فواصــل و ابعــاد متفاوتــی ادرا

)Shakibamanesh,2013(.می شــوند
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از خطــای  بهره گیــری  کنجــی؛  تغییــر در خطــوط  اعمــال  د( 
کــی مولــر - الیــر35 ادرا

 همان طــور کــه در شــکل زیــر نیــز مشــاهده می شــود، خــط افقــی 
ــر از خطــی  ــه نظــر کوتاه ت ــه در دو ســر آن پیــکان وجــود دارد، ب ک
کــه در دو ســر آن »V« وجــود دارد، باآنکــه هــر دو  بــه نظــر می آیــد 
ــی یکســان اند. ریچــارد گریگــوری36   ــه لحــاظ طول خــط افقــی ب
ک مــا  کــی بــر ادرا کــه ایــن خطــای ادرا )1966( معتقــد اســت 

از گوشــه ها مبتنــی اســت. در حقیقــت شــما شــکل V را بســیار 
ک فاصلــه  نزدیک تــر از شــکل پیکانــی می بینیــد و ایــن ادرا
کــه شــما یــک خــط را طوالنی تــر مشــاهده  باعــث می شــود 
کــی مولــر  کنیــد.)Mohyeddin Bonab,1995(. خطــای ادرا
- الیــر واقعیــت جالبــی را مســجل می کنــد و آن اینکــه شــما 
به نــدرت چیــزی را به تنهایــی می بینیــد؛ بلکــه همیشــه یــک 
شــی را در بافــت یــا در ارتبــاط بــا دیگــر اشــیای پیرامونــی آن 
کــی مولــر - الیــر،  مشــاهده می کنیــد. در حقیقــت در خطــای ادرا
کــه  دو خــط افقــی در دو انتهــای خــود »دنباله هایــی » دارنــد 

ک فــرد را به طــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. ادرا

نکته بدیهی آن اســت که در یک طراحی فضای شــهری، طراح 
می تواند عامدانه به گونه ای عمل کند که گوشــه های V شــکل 
فضای کالبدی بیشتر یا کمتر از گوشه های پیکانی دیده شوند 
و بدین ترتیب حس نزدیکی و دوری فضا و به تبع آن، عمق، در 
کن، دستخوش تغییر گردد. )شکل  14( ذهن فرد عابر یا ناظِر سا

هـ( نوع و نحوۀ آرایش )چیدمان( عناصر پیرامونی؛ بهره گیری از 
کی دایره های محاط خطای ادرا

همان طور که در شکل 15 نیز مشاهده می شود، دو دایره واقع 
در مرکز درست به یک اندازه اند، اما بی تردید این دو، به واسطۀ 
نوع و نحوۀ چیدمان عناصر پیرامونی شان به یک اندازه دیده 
نمی شوند! در حقیقت این دوایر در یک فضای شهری می توانند 
در قالب فرم ها و ساختارهای حجمی مصنوع و طبیعی مفروض 
شــوند کــه با احجــام پیرامونــی متفاوتی به لحاظ نــوع، مقیاس، 

کم بر شــكل؛ )ب(  شــكل 16: )الــف( تحریــف فــرم دایرۀ پایینی بــر اثر زمینه حا
تغییــر طــول مســیر در صــورت حرکــت در امتــداد محورهــای مشخص شــده. 

)Shakibamanesh,2013(:مأخذ

شــكل 15: اعمــال تغییــر در عمــق و فاصلــه از طریــق مقیاس هــای متفــاوت 
)Shakibamanesh,2013(.در احجــام و ســاختارهای کالبــدی پیرامونــی

ابعــاد و فاصلــه احاطــه گردیده انــد. لــذا، به موجــب ایــن خطــای 
کی می توان با تغییر در فاصله و عمق، پیمودن مسیری معین  ادرا
را در میدانی که با احجام کان مقیاس احاطه شده است، کوتاه تر 
ک کرد که اطراف آن احجام خرد مقیاس  از پیمودن میدانی ادرا

استقراریافته اند.

کی  و( تغییر در پس زمینۀ غالب بر شکل؛ بهره گیری از خطای ادرا
دایرۀ محاط در خطوط مرکزگرا

خ ماننــد،  در شــکل زیــر، دایــرۀ رســم شــده در پاییــن تصویــر چــر
همچــون یــک دایــرۀ کامــل بــه نظــر نمی آیــد. ایــن خطا نشــان گر 
ایــن مطلــب اســت کــه تــا چــه انــدازه بــرای چشــم انســان دشــوار 
اســت خطــی را که بــا خطوط دیگری قطع می شــود، دنبال کند 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــال می بای )Mohyeddin Bonab,1995(. ح
بپردازیــم کــه آیــا به کارگیــری ایــن خطــای بصــری، بــرای مثــال در 
ک فاصله و عمق  کف سازی یک محیط شهری، می تواند بر ادرا
تأثیرگذار باشد؟ به نظر پاسخ این پرسش مثبت است. آن گونه 
که در شکل 2 )ب( نیز مشاهده می شود، بسته به مسیر استقرار 
یــا حرکــت کلــی فــرد )در امتــداد محــور A-A یــا B-B( مســیر طــی 
شــده در دایــرۀ اعوجــاج یافتــه می توانــد بــه میزانٔ  )اپســیلون( 
بــه طــول مســیر بیفزایــد یــا از آن بکاهــد و بدیــن طریق بــر عمق و 

کــی فرد تأثیــر بگذارد. فاصلــۀ ادرا

4. بحث و نتیجه گیری
ک  ادرا در  تحریــف  ایجــاد  بــرای  مختلفــی  قوانیــن  کنــون  تا
بیشــتر  مطالعــه  )بــرای  اســت  اثبات شــده  کالبــدی  فضــای 
اینجــا  در  کــه  نکتــه ای   .)Cuttin,2003(بــه شــود  مراجعــه 
کــه بــا افزایــش  ذکــر آن ضــروری بــه نظــر می رســد، ایــن اســت 
ک شــده  کالبــدی از ناظــر، فاصلــۀ ادرا فاصلــۀ یــک ســاختار 
کوتاه تــر، بــه  کالبــدِی  نیــز، در مقایســه بــا فاصلــه در فضــای 
 .)Loomis and Philbeck,1999(می گــردد فشــرده تر  هــم 
کــه ناظــران، ارزیابــی دقیقــی از فاصلــۀ  ایــن بــدان معنــی اســت 
میــان اشــیای در فواصــل دور ندارنــد و تنهــا قــادر بــه قضــاوت در 
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کــه  مــورد روابــط ترتیبــی37  میــان اشــیا هســتند )بــه ایــن معنــی 
ــوان تخمیــن  ــل دیگــری اســت، بی آنکــه ت ــدام ســطح در مقاب ک
میــزان فاصلــۀ مذکــور را دارا باشــند(. درهم فشــردگی ســطوح38  
در فضایــی بــا فاصلــۀ دیــد زیــاد، به احتمال قــوی بــه دلیــل 
کاهــش در اطاعــات موجــود و نشــانه های عمــق بــه وقــوع 

می پیونــدد.

همچنین با مدنظر قرار دادن این واقعیت که بسیاری از خطاهای 
ک اندازۀ  بصری از نشــانه های مختلف عمق برای تغییر در ادرا
لی نیــز  اشــیای و ابعــاد یــک فضــا بهــره می گیرنــد، چنیــن اســتدال
ممکن می شود که از طریق زیاده نمایی یا کم نمایی برخی از این 
نشــانه ها نیز می توان به طور مســتقیم به تحریف های عامدانه 
ک عمق و فاصله دست زد. برای مثال در بخش نخست  در ادرا
مقالۀ حاضر به تأثیر نور، رنگ، همگرایی چشم انداز )پرسپکتیو( 
ک عمق پرداخته شد. بدیهی است چنانچه بتوان در  و... در ادرا
نشــانه های مذکــور اغــراق کرد و بیش از شــرایط طبیعی، آن ها را 
بازنمایی و طراحی نمود، خواهیم توانست عامدانه عمق و فاصله 
را دســتخوش تغییــر ســازیم. برای مثال می توان بــا بهره گیری از 
یک کف سازی بیضی شکل به جای کف سازی با فرم دایره ای، 
گاهانه و مصنوع در پرسپکتیو مورد مشاهده از  اعمال تغییرات آ
یک مسیر یا مجموعه ای از ساختمان ها، بهره گیری از پالت های 
رنگــی هدفمنــد و نورپردازی هــای برنامه ریزی شــده و... بر حد 
ک کّمی عمق و فاصله، تأثیرات قابل توجهی را برجای نهاد. ادرا

ح شده در این مقاله می توان  درمجموع، بر اساس مطالب مطر
گی هــای ســاختاری فضــا،  گفــت، ســهم نســبی هــر یــک از ویژ
گی هــای معنایــی صحنــۀ دید و دیگر عوامل، در شــکل گیری  ویژ
کی فاصله و عمق شناخته شده نیستند. ما همچنان  خطاهای ادرا
نمی توانیم یک صحنۀ دید دلخواه را در نظر بگیریم و خطاهای 
کــی فضایــی موجــود در حافظــه را تشــخیص دهیــم. چنین  ادرا
گان غنی تر و  پیش بینی هایی هنگامی میسر خواهد شد که واژ
کّمی تری را برای توصیف بسیاری از روابط فضایی ممکن بین 
ناظــر و عناصــر موجــود در مقابــل او و همچنین ســاختار فضایی 
فضای سه بعدی در دست داشته باشیم تا بتوانیم بر پایۀ آن ها 
کی بپردازیم. به آزمون تأثیر متغیرهای مختلف بر موضوعات ادرا

آن گونه که در این مقاله نیز به آن اشاره شد، پرداختن به مقولۀ 
استفادۀ کاربردی از طراحی عمق و فاصله و تحریف های عامدانه 
در طراحــی شــهری، طراحــان را قادر خواهد ســاخت تــا از طریق 
گاهانۀ کیفیات فضایی - کالبدی، به گونه ای  نظم دهی و چیدمان آ
مستقیم، متناسب و همسو با مقاصد کلی طراحی، این تجربۀ 
کی را دستخوش تغییر سازند و عامدانه مسیری را کوتاه تر یا  ادرا
بلندتر از شرایط حقیقی آن در ذهن ناظران و استفاده کنندگان 
از فضــا متبــادر نماینــد. از ســوی دیگــر، بــا عمیــق یــا کم عمــق بــه 
نظر رسیدن یک فضا، در رابطه ای مستقیم، طول آن و درنتیجه 

کی آن نیز دستخوش تغییر خواهد شد؛ موضوعی که  زمان ادرا
در مطالعات کاربردی طراحی شهری کمتر بدان پرداخته شده 
کــه ارتباطــی میــان محیــط و طــول زمــان  اســت. روشــن اســت 
ذهنــی وجــود دارد، امــا آنچــه که می بایســت در قالــب مطالعات 
و پژوهش های آتی طراحی شهری بدان دست یابیم این است 
کــه چگونــه کنش هــای حرکتی - رفتاری افــراد از این رابطه تأثیر 
خواهد پذیرفت. چنین یافته هایی می تواند برای تحقق اهداف 
غیر کالبدی فراوانی در یک پروژه مورداستفاده قرار گیرد. بدین 
ترتیب یک طراح با علم به نحوۀ تأثیرگذاری مؤلفه های کالبدی 
ک عمق و فاصله و درنتیجه به طور مستقیم بر  - فضایی بر ادرا
زمان ذهنی عابران، قادر خواهد بود تا مسیری کوتاه، اما واجد 
اهمیت از منظر تجاری، گردشگری، فرهنگی و... را طوالنی تر از 
حد حقیقی آن برای ناظران بنمایاند؛ تأثیری که خود می تواند 
کید بیشتر بر اهمیت مسیر، افزایش احتمال  تا حدودی سبب تأ
گاه در مسیر و تأثیرگذاری بر شکل گیری تصاویر  ایستایی ناخودآ
ذهنی و خاطراتی با ماندگاری بیشتر در ذهن عابران پیاده شود. 
گزیر به چینش و  از ســوی دیگر، هنگامی که یک طراح شــهری نا
ح ریــزی کریــدوری با طول زیاد اســت، می توانــد با بهره گیری  طر
کــی و زمان ذهنی،  از دانــش طراحــی بــر اســاس تحریف های ادرا
ک کوتاه تر مسیر شود و از این طریق از خستگی روانی،  موجب ادرا
میل به تغییر مســیر و بی توجهی به فعالیت ها، عملکردها و نیز 

ساختارهای کالبدی واقع در نقاط انتهایی مسیر، بکاهد.

همچنیــن، بــر اســاس آنچــه در مقالــۀ حاضــر بــدان اشــاره شــد، 
هنگامی کــه در یــک فضــا حرکــت می کنیــم، مقیاس هــا و میــزان 
جزئیات اشیا، متناسب با فاصلۀ ما از آن ها در حال تغییر تجربه 
ک ما از یک شیء در فضا بر اساس  می شوند. بدین ترتیب ادرا
فاصلــۀ قرارگیــری مــا از آن، ســرعت حرکــت مــا و میــزان زمانــی کــه 
برای مشاهدۀ یک صحنۀ دید خاص اختصاص می دهیم، تغییر 
ک عمق فضا  می کند. در این میان طراحی شهری می تواند، در ادرا
گاهانه در دیدها و چشم اندازهای  از طریق اعمال تحریف های آ
ک  ناظر، تغییراتی شگرف را اعمال کند. در حقیقت هنگامی که ادرا
ناظــر از عمــق، تغییــر یابــد، آرایــش و چیدمــان عناصــر مختلف در 
فضا نیز می تواند فشــرده یا گســترده به نظر آید و این فشردگی و 
گاهانۀ تعریف  گستردگی خود می تواند سبب تقویت و تضعیف آ
فضایی در یک ساختار کالبدی خاص شود. یک ناظر می تواند 
هنگام حرکت درون یک فضا، هم در میان چشم اندازهای مختلف 
کی،  سطوح و هم میان فضاهای عمیق و کم عمق به لحاظ ادرا
در تاطم و نوسان درآید. چنین نوسانی می تواند به غنای یک 

تجربۀ حرکتی در فضای شهری بیفزاید.
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