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بهرهجویی از خطاهای بینایی در طراحی نشان ه نوشتاری

*

چکیده
بینایی مهمترین احســاس بشــری در درک محیط و دنیای پیرامونی است .اطالعات
دیداری از طریق چشم دریافت و به مغز مخابره میشود .به تحلیل و تفسیر این دادهها
ادراک بصری میگویند .فرایند ادراک بصری در انسان گاه با نوعی نقصان همراه میشود

که میتوان بدان خطای ادراک بصری (خطای باصره) گفت .خطای باصره ،که معموالً
در شرایطی خاص ایجاد میشود ،ترفندی برای خلق اثر هنری است .طراحان گرافیک
ازجمله هنرمندانی هســتند که به هدف جلب توجه و تأثیرگذاری بر مخاطبان از این
ترفند به روشهای گوناگون بهره میبرند .این مقاله با هدف شناســایی متداولترین
روشهای قابل اســتفاده از خطای باصره در طراحی نشانهنوشته صورت پذیرفته است

و نتایج آن مبین دو نکته اصلی است :یکی اینکه صرفاً از برخی روشهای ایجاد خطای

ادراک بینایی میتوان در طراحی نشانهنوشته استفاده کرد و این موضوع متأثر از ماهیت
و محدودیت طراحی نشانه است .دیگر اینکه خطاهاي بينايي ،که بر روي سطح دوبعدي
با کمترين جزئيات اجرا میشوند ،مانند خطاهای شکلهای غیرممکن ،خطاهای تغییر
معنی ،خطای بینایی سایه ،و توهمی از حرکت ،بيشترين امکان استفاده را در طراحي
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نشانهنوشته دارند .این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات کتابخانهای نوشته شده است.

واژگان کلیدی :خطای ادراک بینایی .خطاهای بینایی .نشانه نوشته

* مقالهی حاضر ،مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول با پژوهش خطای دید در نشانههای نوشتاری است.
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مقدمه
حس بينايي در انســان ابزاری برای تشخيص و درک بصری
پديدهها و نيروهــاي موجود در محيط اســت .در امر ديدن
بازتاب نور به محيط از طريق چشم دريافت و در يک سيستم
پيچيده به مغــز منتقل ميشــود .ادراک بينايي فرايند ثبت
اطالعات فيزيکي بيروني نیست و مغز اطالعات دريافتي را بر
اساس تجربههاي گذشته مورد تفسير قرار ميدهد .در ادراک
بينايي عوامل متعددی مانند ميــزان تحريک عضو بينايي،
محيط ،و شــرايط روحي و رواني انســان تأثيرگذار است .در
برخي مواقع پدیدهای که دیده ميشود با حقيقت فيزيکي آن
پدیده متفاوت است .يعني تعبيري که سيستم بينايي از يک
پديده ارائه ميدهد با واقعيت فيزيکي آن متفاوت و در برخي
موارد متضاد است .به اين دريافتهاي کاذب «خطاي ادراک
بينايي» یا «خطای باصره» گفته ميشود.
در اين تحقیق سعي بر آن است تا ابتدا انواع خطاهای بينايي
بررسی و از حيث شــرايط ايجادي طبقهبندی شود .سپس
شرايطي که ميتوان در آن نشــانهاي نوشتاري طراحي نمود
را برشمرد .بدین ترتیب سوال کلیدی مقاله نیز این است که
از کدام شيوههاي ايجاد خطاي ديد میتوان در طراحي نشانه
نوشته بهره جست؟ احتماالً نتایج حاصل از این مسئله به گروه
نشــانههای تصویری نیز قابل تعمیم باشد .چون بهطور کلی،
نشانهها باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند اطالعات الزم
را در شرایط متفاوت بهطور صحیح به مخاطب منتقل کنند.
پیشینهپژوهش
در ایران کتابی که به صورت مدون به طبقهبندی و دستهبندی
خطاهای بینایی پرداخته باشد ،وجود ندارد؛ ولیکن چندین
منبع هستند که هریک از منظری خاص بدان پرداختهاند .از
آن جمله ،کتاب زبان تصوير تألیف جئورگي کپس و ترجمه
فيروزه مهاجــر( )1382که بــه تعريف تصويــر و چگونگي
درک آن در ميدان شبکيهاي چشــم ،همچنین تاثير فعل و
انفعاالت نيروهاي درونــي و بيروني تصوير در چگونگي درک
آن ميپردازد .کتاب ايهام در طبيعت و هنر نوشته گريگوري
و گومبريج( )1389نیز ضمن بحث پيرامون برخی خطاهاي
چشــم و مغز از ديدگاه فيزيولوژي ،نگاهي بــه مقوله ايهام و
فرهنگ و هنر دارد .هنر و ادراک بصري و روانشناســي چشم

خالق نوشــته رودلف آرنهايم( )1389نیز از دیگر منابع قابل
تأمل در این موضوع اســت که به تبیین روانشناسی مکتب
گشــتالت در هنرهای تجســمی میپردازد و شرایط ادراکی
متفاوت در انسان را تشریح میکند.
فرضیهپژوهش
در طراحی نشــانههای نوشــتاری روش های مختلفی مورد
اســتفاده طراحان گرافیک قرار میگیرد .به نظر میرســد
خطاهای دیداری که قادر به حفظ ماهیت خود در شــرایط
مختلف هســتند بــه خوبی قابلیــت اســتفاده در طراحی
نوشــانههای نوشــتاری را دارند .همچنین به نظر میرسد
خطاهایی قدرت اســتفاده در طراحی نشانه های نوشتاری را
دارند که امکان مشاهده در اشکال دو بعدی و سه بعدی را در
خود دارند .در تحقیق حاضر فرض بر آن اســت که خطاهاي
بينايي که بر روي ســطح دوبعدي با کمترين جزئيات مطرح
شــدهاند؛ شــرايط بکارگیری در طراحي نشانهنوشته دارند.
خطاهايي چون بعد و شکلهای غیرممکن ،خطاهای تغییر
معنی بر روي ســطح دوبعدي قابل اجرا هستند و بيشترين
امکان را در استفاده در طراحي نشانهنوشته دارند.
نشانهنوشتاری
نشانههايى كه عناصر تشــكيل دهنده آنها عناصر نوشتارى و
نشانههای زبانی است ،نشانههاى نوشتارى ناميده میشوند.
نشــانههاي نوشــتاري ،که ميتوانند مانند يک تصوير مورد
اســتفاده قرار بگيرند ،به دوگروه کلمهاي و حروفي تقســيم
میشوند؛ در تعريف ســادهتر ميتوان گفت گروه اول با يک
يا تعدادي از کلمات ساخته ميشــوند و گروه دوم با بعضي از
حرفهاي يک کلمه يا عبارت طراحي ميشوند .در صورتی که
نام شرکت ،خدمات و یا شخصی که مورد طراحی نشانه است،
از مهمترین ویژگیهای آن مجموعه باشد؛ در کنار همسویی با
اهداف فعالیت آن مجموعه ،به استفاده از نشانه نوشتاری روی
میآورند .تاکید بر نام و یادآوری آن ،شناســایی راحت و نیاز
به تغییر کمتر در طول زمان از ویژگیهای خاص نشانههای
نوشتاری به حســاب میآید .نشــانه تصوير نام است .نامي
تصويري که ســاده ،مختصر ،موثر و موجز موضوع را مجسم
ميکند .حروف با اشكال مختلف و متنوعشان عالوه براينكه
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خوانده مى شوند ،ديده هم مىشــوند .واژهها معنا را ،و شکل
ظاهری ،شخصیت نشانه را مینمایاند .طراحان وظيفه انتقال
ذهنيات خود و پيام موضوع را ،برتصوير وحروف قرار مىدهند
و با دخل و تصرفاتى كه در شكل وتركيب حروف براى كشف
ويژگىهاى بصرى آنها انجام مىدهند ســعى در ايجاد اثرى
هنرى  -ارتباطى دارند.
اصليترين ويژگي يک نشانه يا يک نماد خوب ايجاز آن است.
محدودیت در کمیت عناصر مورد استفاده ،و همچنین یکسان
سازی کیفیات آنها در اینجا مورد توجه میباشد .این سادگی،
حفظ ماهیت نشانه را در شرایط متفاوت تضمین کرده و امکان
شناســایی راحت در موقعیتهای گوناگون را برای مخاطب
فراهم مــیآورد .بکارگیری عنصر یا کیفیــت خاص بصری
سازگار با موضوع در سادهترین حالت ،از خصوصیات ارزشمند
یک نشانه به شمار میآید .به اين معني که تمام قسمتهاي
طرح با يک شــيوه يکسان طراحي شــده باشد و چندگانگي
شيوه اجرا در آن ديده نشود(.تصویرشماره.)1

تصویر شماره  :1مجله آموزشی وزارت آموزش و پرورش  ،محمد احصایی،1361،
ماخذ( :صیفوری)19:1391،

از طرفی نشانه یک مجموعه دارای کاربردهای متنوعی است و
باید به گونه ای طراحی شود که برای تمام آنها مناسب باشد.
ِ
مختلف
کاربردهای امروزی نشــانه در ارتباط با رســانههای
گوناگون
دیجیتال ،محیطی ،متحرک ،چاپــی و صورتهای
ِ
تک رنگ ،خطی و حضور در فضایی که در آن زمینهای رنگی
یا ترسیمی اســت ،را شامل میشود .اســتفاده در اندازههای
گوناگون و حالت دو و ســه بعدی در صورت لــزوم ،از موارد
دیگری است که حائز اهمیت است .خدشهناپذیری نشانه در
شرایط و حاالت گوناگون امری حیاتی اســت .ساده بودن و
اتکا به عناصر بنیادی این امکان را برای نشانه فراهم میکند تا
راحتتر با شرایط مختلف سازگار گردد.
تناسب ويژگيهاي بصري و حال و هواي کلي نشانه با موضوع
آن از دیگر مواردی اســت که در طراحی نشانه نوشتاری باید

مد نظر داشت؛ اين بدان معناســت که اثر به جز موضوع خود
تفسير ديگري نداشته باشــد .براي مثال نشانه يک مجتمع
صنايع سنگين بايد عظمت ،صالبت و استواري چنين صنایعی
را تداعي کند و نشانه موسسه توليد لوازم آرايش بايد ظرافت و
زيبايي در خور موضوع را القا نمايد(.افشارمهاجر )7:1379،از
سوی دیگر در نظرگرفتن مخاطب مجموعه نیز حائز اهمیت
اســت " .لحن صميمي تر در شــيوه نگرش و خلق يک اثر،
بيننده را در کوتاهترين زمان به خود جذب کرده و با او پيوندي
سريع و ســاده برقرار ميکند ( ".اخوت )30:1385،طراح در
این فرآیند به بررســی دامنهای از راهکارهاـ هم از نظر معیار
احساســی و هم از منظر معیارکارکردی -میپردازد و روشی
برای طراحی تعیین میکنــد که هم با نیازهــای موضوع و
مخاطب هماهنگ اســت و هم دلیل عقالیی برای آن وجود
دارد .به گفتــه جویل کاتــر در کتاب طراحــی هویت برند:
«نشانههای برند هم باید دربرگیرنده و رساننده جایگاه کسب
و کار کارفرما باشــند و هم به نیازها و خواســته های مصرف
کننده نهایی خود توجه نمایند»(.ویلر)50:1391،
باید در نظر داشت که بیشترین زمان مصرف در تولیدات آثار
گرافیکی مربوط به نشانه است .کیفیت طراحی برخی از آنها
به گونهای است که حتی بعد از گذشــت نیم قرن ،همچنان
استفاده میشــوند .اما دونگاه درباره تاريخ مصرف و انقضاي
نشانه مطرح اســت ،نظريه اول بر اين مبناســت که نشانهاي
ايدهآل اســت که در عصرها و زمانهاي مختلف بتواند کارايي
داشته باشــد و آنچنان پخته اســت که جوابگوي دورههاي
مختلف با مخاطبان متفاوت باشــد .از اين منظر نشانه ايدهآل
تغييرپذير نيســت و از همان ابتدا تمام ظرفيتها را در خود
داراســت .اين نوع نشــانههايايدهآل فــارغ از زمان طراحي
ميشــوند .بههمين دليل به مرور زمان کهنه نميشــوند و
هميشــه تازهاند .نظريه دوم جهتی بر خالف نظریه پیشــین
داشته و باور بر آن دارد که نشــانه پس از دوره زماني نيازمند
تغيير و بهروز شــدن اســت .مطابق اين نظريه ،نشانه ايدهآل
در زمان تعريف ميشــود ،پابه پاي مخاطبش رشــد ميکند
و البته قابليت اين رشــد و ارتقا را دارد .اما نشانهاي كه نتواند
خود را با سليقه و سياق کاربرانش روزآمد کند ايدهآل نيست.
(صادقي)6:1388،
عامل مهم دیگری که حضور یک نشــانه در مواجهه با سایر
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عالیم مشابه را ،نمایان ســاخته و بالفاصله توسط مخاطبان
تشــخیص داده میشــود ،خالقیت و منحصر به فرد بودن
نشانه است( .تصویرشماره )2بداعت در طراحی نشانه امتیاز
رقابتی موسســه مورد طراحی را افزایــش میدهد ،در ذهن
مخاطب نفوذ بیشتری نسبت به نشــانههای دیگر داشته و از
سایرین سریعتر بازشناخته میشود .عموما هم این نوآوریها
در شکلها و فرمهای سیاه و سفید شکل میگیرند و رنگ در
ادامه در جهت تشدید معنا و مفهوم بدان افزوده میشود .تاثير
رنگ در نشانه ،هم از جنبه روان شناختي و هم از بعد فرهنگي
قابل بررسي اســت .به عنوان مثال ممکن است رنگي در يک
کشور اروپايي نشانهاي از حس اطمينان باشد و در گوشهاي از
دنيا تصويري کام ً
ال عکس داشته باشد(.ويومنت)18:1381،
”در طراحي نشانههاي نوشــتاری و بخصوص در موضوعات
فرهنگي  ،بايد بر هويت فرهنگي تاکيد داشــت و اين مهم را
رعايت کــرد که گرافيک اگــر چه زبان جهاني اســت ،يکي
از مناســبترين محلها براي جهتگيــري صحيح هويت
فرهنگي ،طرح و بيان آن است(“ .افشــار مهاجر )8 :1379،
نشانههای نوشتاری بخاطر رسمالخط رایج در جغرافیای مورد
استفاده ،خود نمودی از فرهنگ آن اجتماع هستند.

تصویر شماره  :2مجله خانواده ،هرب لوبالین 1980،ماخذ)logolog.com( :

خطايبينايي
"در تمامي مراحل ديدن تشــخيص و ارزيابــي ،چه نواقص
دســتگاه بينايي ،و چه نواقص تشــخيص عقالني ،آنچه در
اختيار مغز قرار میگیرد ،ممكن اســت بــه تغييرات كاذبي
منجر شود كه ما آن را خطاي چشم ميناميم .درك تصاوير،
مناظر و حركت ،هرچند امری بدیهی بهنظر میرسد ،پروسه
بسيار پيچيدهاي دارد .بسياري از ابهامها را در دنياي واقعي
نميتوان به صورت معمول ديد ،زيرا سيستم بينايي نسبت
به رفع ابهام تصوير شــبكيه اقدام میکند .دريافت بصري به
طور ذاتي يك پروسه رفع ابهام است .امواج نور وارد چشم ما

شده و سپس وارد سلولهاي ادراك تصوير در شبكيه چشم
ميشــوند .اين تصاوير  -خواه از يك تصوير دو بعدي و خواه
از دنياي سه بعدي  -روي ســطح منحني شبكيه به صورت
معکوس بازنمايي ميشود .به همين خاطر ،يك ابهام ذاتي در
خروجي شبكيه به مغز وجود دارد .اين پروسه به طور عمده
در مغز ما و نه در چشم ما اتفاق ميافتد(" .ال.سکل)6:2005،
ابهام در ادراک بینایی در شــرایط مختلفی ایجاد میشــود.
گاهي اوقات ،ابهام زماني رخ ميدهد كه در تصوير ،اطالعات
كافي بــراي رفع ابهام وجود نداشــته یا اینکــه يك تصوير،
قيدهاي مبتني بر نظم و ترتيب اصولــي دنياي ما را مختل
ميكند .در موارد ديگر ،ابهامها به خاطر دو يا تعداد بيشــتر
قيدهاي مختلفي كه در تناقض هســتند ،رخ ميدهند .اين
بدان معني است كه سيستم بصري ميتواند چشم انداز را در
بيش از يك شيوه تفسير كند( .ال.سکل)6:2002،
ايجاد توهم بصري از آغاز ،يعني از نقاشــيهاي پیشا تاریخ
آلتاميرا ،نقاشان را به شيوههاي گوناگون به وسوسه انداخته
است .اما با كشف ژرف نمايي خطي و جوي در قرن پانزدهم،
نقاشــان براي القاي عمق يا جابهجا كردن نقاط ديد ،كه این
تكنيك تازه ممكن ميساخت بر سر ذوق آمدند .اساس كار و
هدف نهايي از ايجاد خطاي ديد با اجراي روشهاي هندسي
و شــگردهاي فني اين بوده اســت كه صحنهاي سه بعدي
آنگونه كه به ديدگان درميآيد با درازا ،پهنا و ژرفا برســطح
دوبعدي پرده نقاشي يا ديوارنگاره كه تنها داراي درازا و پهنا
هستند نشان داده شود .بدين ترتيب عمدهترين نحوه ايجاد
خطاي ديد ،يعني بازنمايي صحنهاي سهبعدي بر سطحي دو
بعدي مبتني بر دقت عيني و قانونمندي علمي ،در هنر سده
پانزدهم ايتاليا مورد بهرهبرداري قرار گرفت(.فالمن:1377،
)228
هــر مكتب هنــري در بطــن خود بــه گونههــاي از ابهام
بهــره بردهاســت .بهطــور مثــال امپرسيونيســتها و
نئوامپرسيونيســتها با اســتفاده دريافتهاي بصري رنگ،
كوبيستها بعد چهارم و يا فتوريســتها ابهامي از حركت را
در كار خود به نمايش گذاشتند .با اين حال سوررئالیستها
و هنرمندان اُپآرت دو گروه تجســمي قرن بيستم بودند كه
توهم و تناقض بصري و اســتفاده از خطاهاي ديداري اساس
كاري آنها را تشكيل ميداد.
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مشــخصه بارز اواســط دهة  ،1950انجام برخي تحقيقات
در زمينه مسائل بصري و جنبشي اســت كه از ويژگيهايي
با خواص علمي نشــأت گرفته بود .اصطــاح «اُپ آرت» به
هنر چشــمي يادآور جنبشــي مركب از هنرمندان اروپايي،
امريكايي و حتي امريكاي جنوبي اســت كه از اواسط همين
دهه ،با استفاده از مفاهيم و ابزار علمي ،سعي در بيان گذران
زبان هنري جديد داشــتند .از نمايندگان هنر چشــمي به
ويكتور وازارلي و جتو آلوياني ،پائولو اسكجي ،خِ سوس رافائل
ســوتو ،ياكف آگام ،بريژيت ريلي ،ژوليو لوپارك ،و كارلوس
كروز-ديز ميتوان اشاره كرد( .پارمزانی)128 :1393،
اثر خطاي ديــد در طراحي گرافيك فضايــي جديد در برابر
طراحان در جهت اثرگذاري بيشتر بر مخاطب گشوده است.
به کارگیری ابهامهای دیداری در طراحی گرافیک منجر به
تولید آثاری شــاخص و منحصر به فرد گردیده که به لحاظ
ارزشهای زیباییشناســی دارای عیار باالیی میباشند .این
آثار در ارتباط با موضوع مورد طراحی ،معموال بسیار خالقانه
و نوآورانه هستند .مشاهده آثار توسط مخاطب و درک ابهام
های آن ،چالشی شیرین را باعث میشــود که منجر به نفوذ
در ذهن ،و یادمانیتر شدن آثار میگردد .طراحانی همچون
شیگئو فوکودا و استفان ارسز مبانی خلق آثارخود را بر اساس
ایجاد توهم و خطای دید گذاشتهاند .روشهای متنوعی برای
به چالش کشیدن ادراک تصویری بیننده وجود دارد ،که در
طراحی یا اجرای آثار گرافیک ،اعم از طراحي عالئم و نشانهها
تا گرافيكهاي محيطي و چند بعدي بهره جسته شده است.
عوامل بيشــماري مانند ميزان تحريک عضو بينايي ،تاثیر
محيط بر فرد و پدیدهای که رویت میشود ،و شرايط روحي و
رواني فرد و غيره در ادراک بینایی تأثيرگذارند .اگر چه کشف
و خالقیت هنرمندان ،روانشناسان و دانشمندان علوم مختلف
گونههای جدیدتر و یا پیشــرفتهتری از انواع خطای بینایی
را معرفی میکنند ،ولی شــالوده تمامی آثار خلق شده را از
حیث شــرایط ایجادی میتوان به خطاهای ادراک حرکت،
رنگ ،تخمین ،عمق نمایی ،سایه ،زاویه دید ،استریویی ،تغییر
معنیتصویر و شکلهای غیرممکن گروهبندی کرد .شرایط
ایجادی هر نوع از خطاهای بینایی ،امکان سنجش سازگاری
با محدودیتهای نشانهنوشــتاری را فراهم میآورد .در ادامه
تحقیق ضمن توضیح مختصر هر دســته ،نسبت به بحث در

مورد کارکرد آنها در طراحی نشان ه بحث میشود.
 -1خطاي بينايي حرکت نسبي
سيســتم ادراک بينايي ما ،در برگيرنــده فرآيند پيچيدهاي
جهت کشــف حرکت اســت و به منظور يافتن ايــن راهها،
دريافت ادراکي او به برخي عوامل طبيعي تکيه ميکند .يکي
از آنها شبکيه چشم اســت ،یعنی سطح حساسي که منظره
متحرک روي آن به تصوير در ميآيد .دومي احساس حرکت
بدن است .احساس جنبشي عضالت چشم و دستگاه بينايي
و ســر که رابطه مســتقيمي با وقايع گرداگرد آدمي دارند .و
سومي تداعي خاطره تجربههاي گذشته و شناخت انسان از
قوانين طبيعت پيرامون خويش اســت(کپس)157:1375،
با استفاده از محدودیتهای ظرفیت ادراک سیستم بینایی
میتوان توهم حرکت را ایجاد نمود .به عنوان نمونه به نمایش
فیلم میتوان اشــاره کرد .باوجود اینکه حرکت واقعی وجود
ندارد ما قادر به درک حرکت هستیم؛ حال آنکه چیزی که بر
پرده ظاهر میشود نمایش سریع تصاویر است.
عنصري بصري حرکت ،مانند بعد سوم و بافت ،بيشتر به طور
ضمني و به صورت کاذب در صفحه دوبعدي طراحي ميشود
و در واقع صورت حقيقي ندارد ،با اين وصف يکي از مهمترين
تجربيات بصري انسان محسوب ميشود .بسیاری از نقاشان از
تحريک پيدرپي گيرندههاي شبکيهاي با استفاده از فنون و
تکنيکهاي بصري در محدوده ســطح تصوير جهت نمایش
حرکت نسبی بهرهبرداري کردهاند( .تصویر شماره )3
اگر تصوير شــبکيهاي يکي از عالئم درمعرض تغيير منظم
مدامي مثل گستردگي يا فشردگي ،پيشرفت يا پسرفت قرار
گيرد ،حرکتي تهاجمياي پس رونده ،انبســاطي يا انقباظي
را دريافت ميکنيم .تحریک سیســتم بینایــی برای ادراک
حرکت ،نیازمند بستر تصویری متشکل از چندین فرم است
تا توهم حرکت در ارتباط بین عناصر آن درک شود( .تصویر
شــماره  )4این تعدد عناصر با کارکرد نشــانه در رسانههای
گوناگون ســازگاری مناسبی ندارد .در اســتفاده از کیفیت
حرکت با توجه به دامنه فعالیت نشانهها از روشهای تکنیکی
به صورت محدود که بر ســطح دو بعدی بــا کمترین عناصر
امکان انجام آن وجود دارد ،میتوان توهمی از آن را به نمایش
گذاشت( .تصویر شماره )5
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خاص خود و به دليل مرموز بــودن درک و بيان چگونگي آن
تا مرز جادويي بودن ،ذهن بشر را مشغول کرده است .رنگها
دائماً با چهرههاي گوناگوني ظاهر ميشــوند و همواره تحت
تأثير شــرايط و رنگهاي مجاور خود قرار ميگيرند( .آلبرز،
”)17 :8831در رابطه با درک روشــنايي ،ادراک ،قطعاً نماي

تصویر شماره  :3کاتاراکت(  ، 3 )cataractبریژیت رایلی1967 ،
ماخذ)artsandculture.googl.com( :

تصویر شماره  :4کمپین گیاهان مارا خوشحال میکنند ،کوکا کوال2018 ،
ماخذ)moillusions.com( :

تصویر شماره  :5استودیوی عکاسی ،مرتضی ممیز ،1362،ماخذ( :مشکی )49:1384،

 -2خطاي بينايي رنگ
پديده نور و رنگ هميشه براي بشر يک پديده مسحور کننده
و بسيار توجيه ناپذير بوده اســت .رنگ به دليل ويژگيهاي

پيکسل به پيکســل از ســطوح مختلف نور بر سطح شبکيه
نيست .درک ما از روشــنايي و رنگ ميتواند بسته به عوامل
مختلفی نظیر صحنهای که ما شاهد آن هستيم ،نحوه توزيع
نور در موقعيت ،فرآيندهــاي نور شــناختي و فيزيولوژيک
چشمها ،سيستم عصبي بيننده و ظرفيت شیء براي جذب و
بازتاب نور دريافتي فرق کند(“ .آرنهايم ()375 :1389،تصویر
شماره)6
انتهاي عصبهاي روي شــبکيه چشــم انســان (ميلهها و
مخروطها) براي دريافت هر يک از ســه رنگ اصلي زرد ،آبي
و قرمز که تمام رنگها را به وجــود ميآورند تطابق يافتهاند.

تصویر شماره  :6دو مربع مرکز بخش سایه و بخش رو به نور که به صورت قهوه ای و
نارنجی بنظر میرسند دارای رنگ یکسانی هستند در ارتباط با عناصر پیرامونی دارای
اختالف به نظر میرسند.ماخذ( :ال سکل)72 :2002،

هنگام خيره شــدن به رنگ قرمز چشم خســته ميشود ،به
طوري که پس از نگاه ناگهاني به ســفيد (که از قرمز و زرد و
آبي ترکيب شــده) تنها آميخته ،زرد و آبي آن ديده ميشود
و اين آميخته ،سبز است که مکمل قرمز میباشد .اصطالحاً
بدان پس انگاره اطالق میشــود( .آلبــرز .)42 :1388 ،در
ايجاد چنين ايهامي علت ســادهاي وجود داردکه مستقيماً
شبکيه و وجود ســلولهای بازدارنده در آن مربوط است.
با
ّ
بهترین نمونه درباره این خطا شــاید شــبکه هرمان باشد.
(تصویر شــماره  )7ميدان گيرنده و حســاس بــه نور که به
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تصویر شماره  ،Underkarl :7نیکالس تروکسلر  ، 2004 ،طراحی شده بر اساس
خطای هرمان ماخذ)troxlerart.ch( :

تصویر شماره  :8شبکه فیلم شمالی ،نیل نیس بت (،)neil nisbet
ماخذ)neil-nisbet.com( :

بخشهاي ميلهاي و مخروطي ختم ميشود مستقيماً جذب
تقاطع سفيد ميشود؛ و چون از ســلولهاي بازدارنده نوري
دريافت نميدارد مرزهاي بين ســياه و سفيد را خاکستري
ميبيند(.گریگــوری )37:1389،اين حقيقت که پس انگاره
يا کنتراست همزماني يک پديده روانشناختي فيزيولوژيک
اســت ،ثابت ميکند کــه هيچ چشــم به هنجــار و حتي
ورزيدهترين آنها در مقابل خطا و فريب رنگ نميتواند مصون
بماند(.آلبرز.)42 :1388 ،
نمونه آثار بسیار کمی همچون تصویر شماره  7از پدیده پس
انگاره در طراحی گرافیک استفاده شده آنچنان که نگارنده در
طراحي نشانهنوشتاری موردی مشاهده نکرده است .از رنگ
براي تشديد معني و مفهوم ،و هویتبخشی ميتوان استفاده
کرد .از آنجایی که ممکن اســت یک نشانه در برخی رسانهها
ب ه صورت تکرنگ مورد استفاده قرار گیرد؛ چنانچه بر مبنای
خطای بینایی رنگ طراحی شــود کیفیــت ایهامی خود را
بهمقدار زیادی از دست خواهد داد .اســتفاده از خصوصیات
خطای بینایی رنگ در طراحی نشانه هایی که بستر نمایشی
رنگی دارند به صورت محدود قابل استفاده است ،ولی در سایر
حوزه ها روشی کارآمد نخواهد بود (.تصویر شماره )8

-3خطايبيناييسايه
"تجربه فضا با تجربه نور پيوند تنگاتنگ دارد .در زندگي روزمره
تأثير نور و سايه عمدتاً به شــکل عملي تجربه ميشود .طلب
نور يا اجتناب از آن در ميان تمام ســطوح جانوري مشترک
اســت(".آرنهايم )394:1389،معموالً زماني که قرار باشــد
عمقي ميان اشيائي که از درجه روشنايي يکساني برخوردارند،
نشان داده شود از ســايهپردازي اســتفاده ميشود( .تصویر
شــماره  )9اهميت تأثير سايه روشن در شــکلهاي سادهتر
مثل دايره بهتر جلوه ميکند ،زيرا يک دايره هرگز بدون سايه

تصویر شماره  :9بدون سایه موقعیت توپها نامفهوم است ،دن کریستین و دیوید نیل،
 ،1996ماخذ( :ال سکل.)22 :2002،
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تصویر شماره  :10آنزاک تاسکر )Anzac Tasker ) ، 2016
ماخذ)moillusions.com( :

تصویر شماره  :12سازههای ویلیامز ،لورن اسمیت)lauren smith(،
ماخذ( :ای.کارتر)199926:،

روشن سه بُعدي به نظر نخواهد رسيد (ا.دانديس.)81:1388،
ســايهها يا پيوسته هســتند يا بيروني .ســايههاي پيوسته
مســتقيماً روي آثاري کــه از رهگذر شــکل ،جهت گيري
فضايي و فاصله آنها از منبع نور پديد آم د اند جاي ميگيرند.
ا ّما سايههاي بيروني از يک شي بر شــي ديگر ،يا از يک شي
بر بخش ديگري از آن بازتاب يافتهاند .ســايه پيوســته جزء
يکپارچهاي از شــي محسوب ميشــود ،تا آنجا که در تجربه
عملي عموماً اين نوع سايه چندان مورد توجه قرار نميگيرد،
بلکه بيشتر در راســتاي القاي حجم ايفاي نقش ميکند .از
طرف ديگر سايه بيروني عنصري است که توسط يک شي بر
شي ديگر تحميل ميشود ،و انسجام عنصر دريافت کننده را
دچار اختالل ميسازد( .همان )388 :این نوع خطای ادراکی

با به چالش کشیدن انتظار ادراک انسان نسبت به تابش نور،
زمین ه و سایهها ایجاد میشــود ( .تصویر شماره )10مشاهده
همراهی نشانهنوشته با این شــیوه بیشتر در به کارگیری آنها
در محیط میباشد .کاربری سایه در طراحی نشانه هم عموماً
بصورت سایههای واقعی عنصر نوشتاری قابل مشاهده است.
هر چنــد نمونههای به کارگیــری خطای بینایی ســایه در
طراحی نشانه بســیار اندک بودهاند ،ولیکن بسیار خالقانه و
تاثیرگذار هستند ).تصویر شماره  11و )12

تصویر شماره  :11سازههای هریس ،آهاب نیمری (، ) ahab nimry
ماخذ)ahabnimry.com( :

-4خطاي بينايي زاويه نگاه
سيستم بينائي ادراکي ما به طور نرمال فرض ميکند که ما در
حال مشاهده اشــياء از نقطه اصلي هستيم ،مگر اينکه خالف
آن ثابت شود .تحریک این توقع ذهنی موجب ایجاد ابهامهای
تصویری شدهاند که رفع آن منوط به قرارگیری بیننده در محل
و زاویه تعیین شدهای نسبت به اثر میباشد .اين گونه خطاها،
اصطالحاً آنامورفيک (تغيير شکل) و فريب چشمي مینامند.
تفاوت آنامورفيک و فريب چشــمي در طبيعت ایجاد تحريف
تصويري آنهاســت .آنامورفيک به تصاوير از شــکل افتاده اي
که شــکل واقعي خود را از ديد در زاويه اي نا متعارف به دست
مــي آورد ميگوينــد( .ال.ســکل )218:2002،اين تحريف
تصويري با نگاه از زاويهاي خاص و يا استفاده از سطح يا جسمي
که تصويــر بر روي آن منعکس ميشــود برطرف ميشــود.
(تصویرشماره )13در فريب چشمي بيننده از ديدن يک تصوير
ساختگي که انگار واقعي است ،فریب ميخورد .نقش ب ه شکل
سه بعدی که انگار از سطح جدا شده و صورت واقعی و دارد بنظر
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تصویر شماره  . :13پرتره ژول ورن ،استفان ارسز( )istevan oroszماخذ( :ال سکل)191 :2002،

تصویر شماره :14راهنمای پارکینگ ،ملبورن ،استرالیا ماخذ(pinterest.com):

میرسد .شیوه فریب چشمی اغلب در نقاشي ديواري و هنرهای
محیطیقابلمشاهدهاست.
از آنجایــی کــه ایــن روش نیازمنــد امکانــات فضا و
مالحضات خاصی بوده ،و این ابزارها در همه زمینههای
حضور نشــانه فراهم نیســت گزینــه قابــل اعتنایی در
طراحی نشــانه نوشتاری بنظر نمیرســد .البته در ارایه،
معرفی و تبلیغ بســیاری از نشــانه هــا در محیط از این
روش بسیار استفاده شده است (.تصویر شماره )15
-5خطاهايبيناييتخميني
قديميترين دســته شناخته شــده خطاهاي بينايي شامل
اشکال هندسي سادهاي است که قدرت تخمين زدن را در
رابطه با اندازه ،محل ،جهت و در برخي موارد ماهيت تصوير
را تحت تأثير قرار ميدهد .اغلب اين اشــکال در اواســط و
اواخر قرن نوزدهم کشــف شد و نشــان مطالعات علمي به
آنها تعلق گرفت (.تصویرشــماره  )17تئوريهاي متفاوتي
تاکنون در مورد علت حدوث اين خطا ارائه شده است؛ ولي

تصویر شماره  :15لکس ویلسن ماخذ(pinterest.com):

هيچ تئوري قادر به توضيح کامل اين خطاهاي آسان نبوده
است.
شــکلگیری اینگونه خطاها مربوط بــه فیزیولوژی بینایی
بوده و ادراك آنها در ارتباط با پردازش کلي و مجموع عناصر
یک تصوير است” .اين احساس از اختالف ميان دو سيستم
ردياب در مغز ناشي ميشود.كه هريك كيفيت جداگانهاي
را گزارش ميدهند و آن زماني اتفاق مي افتد كه سلولهاي
ردياب در خالف جهت يكديگر عمل ميكنند .عالئم مربوط
به جهتيابي در ســلولهاي مجتمع دچار خدشــه شده و
كارايي الزم را از دست ميدهند) “.گریگوری)53 :1389،
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تصویر شماره  :16خطای زولنر ،یوهان کارل فریدریش زولنر1860،
ماخذ(en.wikipedia.org):

تصویر شماره  :18خطای پونزو ،ماریو پونزو (Mario Ponzo) ،
ماخذ)(brain-plus.com

تصویر شماره  :17خطای مولر الیر ،فرانز کارل مولرالیر(Franz Carl Müller-Lyer) ،

تصویر شماره  :19اتاق ایمز ،آدلبرت امز جونیور،(Adelbert Ames, Jr) ، 1946 ،
ماخذ(wikipedia.org ) :

(تصویر شماره  )16از جمله شناختهشــدهترین موارد این
شــیوه به خطاهای زولنر ،پوگندورف ،مارپیچ فریزر و غیره
میتوان اشــاره کرد .اینگونه خطاها در شرایط بخصوصی
ایجاد میشوند و با تغییر یا اضافه شدن عنصری ادراک آن
دچار اختالل می شــود ،به همین دلیل به کارگیری آن در
طراحی نشــانه امری دشــوار به نظر میآید .با بررسیهای
انجام شــده نمونهای نشانه نوشــتاری ،که با این متد طرح
شده باشد یافت نشد.

باشــند به افق ديد نزديکتر ميشــود که اين مسئله با قواعد
ترسيم پرسپكتيو سازگار است .خطاي بينايي عمق نمايي یا
خطاي ضد پرســپكتيوي به اين صورت است که دو شیء که
به لحاظ طبیعی اندازه یکسانی دارند در مواجهه با منظرهای
پرسپکتیوی ،متفاوت تر از اندازه حقیقی شان به نظر برسند.
(تصویر شماره  )18در دوران باستان و رنسانس تجربياتي در
معماري با استفاده از تشديد كنندگي ويا مقابله با پرسپکتيو
وجود داشــت .معروفترين مثال خطاي معمارانه ،پارتنون
اســت که در قرن  5قبل از ميالد بوده است .اتاق ایمز (تصویر
شماره  )19و کشفیات راگرد شپرد نیز از شناخته شده ترین
موارد این خطا به حساب می آیند.
در هنرهای تجسمی و طراحی گرافیک از تغییر اندازه عناصر
در تقابل با یکدیگر ،و زمینه بسیار اســتفاده شده و در خلق
فضاهای فرآواقعی از این روش بهره بسیار برده شده است .به
چالش کشــیدن ادراک در این بخش نیاز به تصویری واقعی ،
باور پذیر و عینی دارد ؛ با توجه به ماهیت انتزاعی و قراردادی

ماخذ( :ال سکل)61 :2002،

-6خطايبيناييعمقنمايي
مشخصترين روشي که سيســتم بينايي براي تعيين رابطه
اندازه و فاصلــه به کار ميگيرد ،پرســپکتيو اســت .به طور
طبيعي در ادراك بينايي از فاصله دو نكتــه وجود دارد؛ زاويه
بينايي شــي عقب
بينايي و افق ديد( نقطه گريز) .اولي ،زاويه
ِ
رفته کوچک ميشــود که اين مسئله آشــنايي است  ،اشيا
دورتر کوچکتر به نظر ميرســند .دوم آنکه هر چه شي دورتر
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تصویر شماره  :22شش بار کلمه علي درشش ضلعي تکرارشده صحن آزادي )عباسي
(بارگاه امام رضا ع ،ماخذ( :زمرشيدي)١١٥:١٣٨٤ ,
تصویر شماره  :20پرتره رادولف دوم ،جوزپه آرسیمبودی
(Giuseppe Arcimboldo)، 1590
ماخذ( giuseppe-arcimboldo.org) :

تصویر شماره  :23لوازم التحریر  ،ZEBRAهرب لوبالین،
ماخذ(logodesignlove.com) :

تصویر شماره  :21ابهام خرگوش /اردک ،جوزف جسترو ،1892،
ماخذ(illusionsindex.org ) :

طراحی نشانه نوشتاری ،بنظر میرسد امکان بهرهگیری ازآن
مقدورنباشد.

تصویر شماره  :24طراح و تولید کننده پوشاکNEW MAN ،
ریموند لویی(Raymond Loewy)، 1969

-7خطاهايبيناييتغييرمعني
معموالً مناظر تفســیرهای معنــي دار چندگانــه ندارند و
تفســيري واحد وجود دارد .برخي اوقات سيســتم بينائي از
تفسير معنيدار منظرهاي عاجز ميشــود؛ و دربرخي موارد،
بسيار دشوار و حتي غير ممکن ميشود(.تصویر شماره )21
گونهاي از خطاهاي ديداري وجود دارنــد که تصويري واحد
داراي برداشتهاي چندگانه ميباشد .آنها تصاويري هستند

که به عمد معناي تصوير مبهم ساخته شده است.وقتي معناي
تصوير مبهم اســت سيســتم ادراک بينايي ميان دو تفسير
ميماند ،و ميان آن دو جابهجا ميشود .در اين مواقع شخص
کنترل آگاهانهاي ،حتي با تجربه قبلي و شــناخت ،به ادراک
خود ندارد و دو مفهوم کام ً
ال مجــزا به لحاظ ادراک ميتوانند
جانشــين يکديگــر شوند(.ال.ســکل )196:2002،از دیگر
نمونههای خطای بینایی تغییر معنی تصاویر مرکب هستند.

ماخذ( :ویرجینیا)200767:،
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تصاویر مرکب،تشکیل شــده از تصاویر کوچکی که هرکدام
شکل مشخصی را به تصویر میکشند و همزمان در یک قاب
کلیتر ،جزیی از تصویر بزرگتری میباشند(.تصویرشــماره
 )20از سایر موارد شاخص خطای بینایی تغییر معنی میتوان
از تصاویر دوگانه وارونه و تصاویر دوگانه شکل -زمینه نام برد.
(تصویرشماره)22
هنرمندان بیشــماری در گذشــته و زمان حاضــر ،ازجمله
سوررئالیستها از ظرفیت این شیوه در خلق آثار خود استفاده
نمودهاند .تفســیرهای دوگانه اینگونه تصاویــر مورد اقبال
طراحان گرافیک نیز قرار گرفته و آثار زیــادی با این رویکرد
خلق گردیده اســت .زمینه ایجادی این شیوه با طراحی انواع
نشانه ،بخصوص نشانه های نوشتاری مساعد بوده و با توجه به
تنوع شیوهها ،به نظر میرسد بیشترین بهرهجویی از خطاهای
دید در طراحی نشانه ،همین شیوه باشد( .تصویرهای شماره
 23و )24
-8خطايبيناييدوچشمي(استريويي)
استريويي يا برجستهنمايي براســاس سادهترين اصول پديد
آمده اســت  .ما دو چشــم داريم که به فاصلــه در حدود 65
ميليمتر از يکديگر جدا شدهاند .روشن است که تا جايي که دو
چشم ما موقعيت هاي مختلف دارند ،هر يک ديد جداگانه اي
خواهند داشت .اين نکته باعث ميشود تا سيماي هر منظره
براي دو نقطه ديد (نظرگاه) متفاوت باشد .با آنکه ميزان تفاوت
آنچنان اندک اســت که به سختي مشــاهده ميگردد( صدر
محالتي )15 :8731،دو تصوير تخت حاصل اين نگاه هر يک
مربوط به يکي در چشمهاســت .امتزاج آن دو منجر به وجود

تصویر شماره ، COME TOGETHER :26ماخذ(mutatedesign.com):

آمدن تصوير ســه بُعدي خواهد شــد و حس عمق را ايجاد
خواهد نمود .اين ويژگي براســاس تفاوت دو تصوير است و نه
شباهت آنها( .گریگوری ()57:1389،تصویر شماره )25

ابداع ایــن روش را به اوایل قــرن نوزدهم میالدی نســبت
میدهند .امروزه تصاویر اســتريويي با کمک وسایل بسیاری
به سهولت قابل استفاده برای عموم شــده است و کاربرد آن
در تصویربرداری و صنعت سینما نیز قابل مشاهده می باشد.
اين کار با استفاده از فيلترهاي رنگي ،در تهيه منظره يا صفحه
با بستن کانال رنگي در هنگام ادغام تصاوير حاصل ميشود.
اختالف حاصله از ادغام دو تصوير بر روي يکديگر که به شکل
سايه هاي رنگي نمايان ميشود با استفاده از عينک هاي مجهز
به فيلترهاي مکمل حسي از عمق را ايجاد خواهد کرد (.تصویر
شماره  )26به نمایش در آمدن این روشها نیاز به تجهیزاتی
دارد که ممکن اســت همیشه در دســترس نباشد .توجه به
رسالت ارتباطی نشانهها و ابهام پیچیده این روش با چشم غیر
مسلح ،استفاده از این روش ،ممکن اســت نتایج ناموفقی در
برداشته باشد .هرچند از امکانات این شیوه در جهت آگاهی و
معرفی نشانهها میتوان به شکل موثری بهره برد.
-9خطايبیناییشکلهایغيرممکن

تصویر شماره  :25خطای استیوگرام ،با دقت در مشاهده دو چشمی (تطابق دو نقطه
باالی تصویر برهم) یک قلب برجسته نمایان می شود،ماخذ :ال سکل)88:2002( ،

دسته اي از طرحهاي پرسپکتيو دو بعدي هستند که حس سه
بُعدي را با راهنماهاي عمق متناقص ميدهند .در اين خطاها
خود تصوير نيست که غير ممکن است ،بلکه تفسير سه بُعدي
بیننده از يک شــي فيزيکي غير ممکن است .اشيا غير ممكن
اشيائي هستند كه از نظر فيزيكي امکان وجود در دنیای واقعی
را ندارند .نظیر بسیاری از خطاها ،عامل بروز این خطا نیز ممکن
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تصویر شماره  :27نشانه شخصی ،ترزا نیکولوا،
ماخذ(im-possible.info) :

تصویر شماره  :28نشانه هزاره فرهنگ و مذهب
مجارستان ،استفان ارسز ،ماخذ(:پینگ هه)90:2007،

است به آسانی مشخص نشود .زماني که ناظر به اینکه درکش
فريب خورده است ،پی برده و نسبت به اصالح آن اقدام نماید،
سيستم بينائي مجددا ً آنرا به عنوان شــکل غيرممکن تلقي
نميکند .و از آن جهت که شی غیرممکن بسیار طبیعی به نظر
میرسد ،ناظر با يک تناقض درکي روبرو ميشود .درک درست
شــي از يک خطاي تصويري بر فائق آمدن بر توقيف سيستم
بينايي کافي نيســت .درک به گول خوردن ادامه خواهد داد،
گرچه فهم هميشه درســت ميماند( .ال.سکل)112:2002،
مثلث پنروز يكي از معروف ترين اشياي غيرممكن است كه هم
نام رياضيداني به اسم راجر پنروز نامگذاري شده است .از اين
نوع اشــيا بعدها در آثار موريس اشر (تصویر شماره  )27بسيار
به كار رفت .با توجه به که امکان نمایش قابلیتهای این روش
بر روی سطح دوبعدی فراهم است ،بستر مناسبی برای نمایش
خالقیت طراحان حروف و نشانه نوشتاری فراهم آورده است.
و نمونه های چشمگیر نشانه نوشــتاری در ارتباط با این شیوه
خلق شدهاند(.تصویر شماره  28و )29
نتيجهگيري
برخی از خطاها در اجرا و نمایش نشانه در رسانههای گوناگون
مانند محیطی و مجازی و یا متحرک کارایی دارد .با این حال،
در امر طراحی یک نشانه نوشتاری با در نظر گرفتن محدودیت
و ظرفیتهای نشانه ،صرفاً برخی از روشها سودمند هستند.
مورد مهمی که نیاز به توجه ویژه در ارتباط خطاهای بینایی
و نشانههای نوشتاری دارد مســأله کاربردهای متنوع نشانه
در شرایط مختلف اســت .ایجاد اختالل در ادراک بینایی نیاز
به شــروط خاصی دارد که عموماً در شرایط کمبود اطالعات
کافی ،خروج از قیود پذیرفته شــده ،و یا تناقض قیدها ایجاد

تصویر شماره  :29آبشار ،موریش اشر،1961،
ماخذ (:عبدالعلی) 76:1389،

میشود .یک نشانه به حســب کاربرد بایستی در همه شرایط
ماهیت و کیفیت خود را حفظ نمایــد .اين امر به خصوص در
نشانههاي نوشتاري که از عناصر زباني در طراحي آنها استفاده
شده اســت ،بايد مورد توجه ویژه قرار گيرد .هرگونه خلل در
دريافت نادرست نشانه زباني ممکن است مقصود ديگري در
ذهن مخاطب ايجاد کند .با دقت در نمونههاي بررسي شده،
به نظر ميرســد خطاهاي بينايي که بر روي سطح دوبعدي
با کمترين جزئيات مطرح شدهاند؛ شــرايط به کارگیری در
طراحي نشانهنوشته را دارند .خطاهايي چون بعد و شکلهای
غیرممکن ،خطاهــای تغییر معنی ،خطای بینایی ســایه ،و
توهمی از حرکت بر روي ســطح دوبعدي قابل اجرا هستند و
بيشترين امکان را در استفاده در طراحي نشانهنوشته دارند.
رسم الخط فارسی -عربی در همه انواع خطاهای دید سازگار
با طراحی نشانه ،امکان اســتفاده داشــته و در برخی موارد
قابلیتهای ویژهای نیز دارا میباشــد .اشکال متنوع حروف،
پاره کلمه ها و قابلیتهای ســاختاری آنها ،تنوع بصری انواع
خطوط خوشنویسی ،در کنار ترکیب و چیدمانهای گوناگون،
ظرفیت بســیار ارزشــمندی اســت که میتواند دستمایه
تولید آثاری فاخر ،یادمانی و بســیار تاثیرگذار باشد .از موارد
قابلیتهای خطوط ایرانی-اسالمی ظاهر متصل کلمات است
که در به کارگیری توهم حرکت نسبی موردی مناسب جهت
نمایش این تمهید به حســاب میآید .همچنین در استفاده
از خطای بینایی تغییر معنی ،یا به عبارتی در تصويري واحد
که داراي برداشــتهاي چندگانه ميباشد ،همچون وارونگی
و اســتفاده همزمان از فضای مثبت و منفــی  ،که در نگارش
کتیبههای هنر اسالمی به وفور یافت می شود ،بستر مناسبی
جهت تولید نشانههای نوشتاری نافذ در ذهن مخاطب فراهم
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آورده است .از طرف دیگر طراحی با استفاده از ظرفیت بصری
خط معقلی در شرایط گوناگون دو و ســه بعدی،در طراحی
شکلهای ناممکن ،نیز از موارد امکان خاص خطوط ایرانی-
اســامی در همراهی و بهرهگیری از خطای دید در طراحی
نشانه به حساب می آیند . .طراح گرافیک با آگاهی و شناخت

کافی از خط ،میتواند با توجه به موضــوع آرم و کارکرد آن،
ضمن استفادۀ مناسب از شکل و ســاختار این تمهیدات  ،با
ارائۀ رفتارطراحانه مناسب ،ضمن تاثیرگذاری و نفوذ در ذهن
مخاطــب ،او را جهت درک صحیح و بهتــر موضوع رهنمون
سازد.
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