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آن،   
ِ

نوع یک  تنها  دارد.  گوناگون  انواع  دید،  خطای  یا  نابینایی 
حالی که  در  مواقع،  بسیاری  است.  جسمی  معلولیت  خاطر  به 
 سالم اند، واقعیت ها را ندیده یا دچار خطای 

ً
چشم  های ما ظاهرا

دید می شویم. ترسناک و تکان دهنده آن  است که متوجه خطای 
دید خود نیستیم و می پنداریم چیزها همان گونه ای هستند که ما 
آن ها را می بینیم و حس می کنیم. در حقیقت، ما به ندرت متوجه 
نیز  را  باید چشم های خود  بر بررسی واقعیت،  هستیم که عالوه 
بررسی کنیم! چه بسیار چیزها که واقعی می پنداریم تنها به خاطر 
می دهند.  نشان  واقعیت  را  آن ها  ما،  خطاداِر  چشم های  که  آن 

را  چیزها  »پروردگارا،  می گوید:  که  دارد  وجود  مشهوری  دعای 
که  است  بنابراین، الزم  بده!«  نشان  که هستند  همان گونه  من  به 
به چشم های خود نیز مشکوک باشیم و خطاهای آن را بشناسیم.

تا  نّیت گرفته  و  اندیشه  از خطاهای  اند؛  خطاهای چشم، بسیار 
می خوانید،  ادامه  در  آن چه  اما  اجتماعی.  و  اقتصادی  خطاهای 
 خطاهای فیزیکِی چشم هستند. این خطاهای فیزیکی، ما را 

ً
صرفا

شگفت زده کرده و دعوت می کنند که سایر خطاهای شگفت انگیِز 
چشم خود را نیز با تحقیق و جستجوی بیش تر کشف کنیم.

***
بینایی ما طوری تنظیم شده است که ما بتوانیم در محیطی سه ُبعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ و بافت، اشیاء و اشکالی متنوع و متعدد را 
در فواصل دور و نزدیک ببینیم. بسیاری از ما، دیدن را امری ساده و پیش پا افتاده تلقی می کنیم و متوجه نیستیم که ایجاد تصویری صحیح 

از جهاِن اطراف ما، برای سیستم بینایی و مغز، چه عملیات پیچیده ای به همراه دارد!
خطای دید، به احساِس دیدِن تصاویری گفته می شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت، اطالعاتی که به وسیله ی چشم جمع 
آوری شده و توسط مغز و تفکِر ما پردازش می گردد منجر به درک تصویری می شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد. در ادامه، انواعی 

از خطاهای دید را خواهید »دید«!

دیدتان را بیازمایید!
آیا این دو خط هم اندازه اند؟ کدام خط از نظر شما 

کوچک تر است؟
کدام دایره ی نارنجی بزرگ تر است؟

چشم ها را باید ُشست!
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یر دو خط مشکی از همه پررنگ تر هستند. کدام مرد قدبلندتر است؟ در تصویر ز
اندازه ی آن ها چه تفاوتی با هم دارد؟

در تمامِی موارد، هر دو شیء، به یک اندازه هستند.
می توانید با خط کش اندازه گرفته و امتحان کنید.

حال به این تصاویر نگاه کنید. خطوط چگونه به نظر می رسند؟ آیا موازی هستند؟ آیا مستقیم هستند یا موج دار؟

 مستقیم و موازی هستند.
ْ

در هر سه تصویر، خطوط
می توانید با خط کش مدّرج امتحان کنید.



 54 |  ماهنامه ی دیدار

ممرا س وماممم

پدیده ی سراب
َسراب، خیال و توهِم آب، آبادی یا واحه ای است که در بیابان به چشم شخص می آید. اغلب در جاده های آسفالِت مستقیم یا در 
بیابان ها، منظره ی آب یا برکه ای دیده می شود؛ که وقتی به سوی آن حرکت می کنیم، آن منظره هم با همان سرعت و در همان جهت 
پیش می رود، یا وقتی نزدیکش می شویم، از نظر محو می گردد. این منظره، سراب است که در برخی شرایِط فیزیکی و آب وهوایی، 

ما را دچار خطای دید می کند.

به این تصویر دقت کنید. به نظر شما، رنِگ قسمِت باالیی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟

رنگ هر دو قسمت یکی است!
برای اطمینان، یک بار دیگر به تصویر 

ید روی  برگردید و انگشت خود را بگذار
خِط جداکننده که از وسِط دو شیء 

خاکستری عبور کرده است. حاال دوباره 
نگاه کنید.
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یر چیست؟ رنِگ خانه های A و B چه تفاوتی با هم دارند؟ نظرتان راجع به شکل ز

شاید باور نکنید اما رنِگ هر دو خانه ی A و B یکسان 

است و با هم هیچ فرقی ندارند.

برای درِک این امر، باید این دو قطعه را جدا از زمینه ی 

اطراف شان، ببینید. می توانید در برنامه »paint«، این 

دو قطعه را جدا کرده و در یک صفحه ی سفید مقایسه 

کنید؛ یا تمام قسمت های این تصویر به جز دو مربع 

نمایید.  مقایسه  را  آن ها  بعد  و  کرده  پاک  را   B و   A

رنگ های  کِد  فتوشاپ،  برنامه  با  می توانید  هم چنین 

این دو قسمت را مشاهده کنید.

یر دقت کنید. به نظر می رسد آن ها حرکت می کنند ولی این تنها خطای دید ماست! به تصاویر ز
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در تصویر، چند مکعب مستطیل می بینید؟

اگر چشم شما، به سمِت راسِت این مکعب ها خیره شود، سه مکعب می بینید 
و اگر به سمِت چِپ تصویر نگاه کنید چهار مکعب می بینید!

تصویری دو ُبعدی یا اجسامی سه ُبعدی؟
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خطای دید بسازید!
رنگ های چرخان

حدود 150 سال پیش چند دانشمند آلمانی روشی را کشف کردند که با استفاده از آن، شکل های سفید و سیاه، رنگی به نظر می رسند. آن ها 
دایره هایی کشف و طراحی کردند که امروزه هم یک خطای دیِد شگفت آور است. در ادامه، با این دایره ها آشنا خواهید شد:

شکل  می شود،  دید  خطای  موجب  که  دایره ای  نخستین   )1
روبروست:

این دایره را به هر اندازه که می خواهید درست کنید، اما قطر 10 
سانتی متر اندازه ی مناسبی است. برای ساخت دایره، از کاغذی 
کلفت و محکم که سفید باشد استفاده کنید. اگر مقوای سفید و 
)یا چاپ کنید(؛  را روی کاغذ سفید بکشید  آن  ندارید،  محکم 

با قیچی ببرید و سپس روی چیزی محکم مانند مقوا بچسبانید.
برای طراحِی این دایره، مطابق شکل، نیمی از دایره را سیاه رنگ 
به  کنید.  آن رسم  در  را  منحنی های سیاه  دسته  دو  و سپس  کنید 
کمک پرگار یا لبه ی گرد یک شیء می توانید این خطوط منحنی را 
رسم کنید. سعی کنید که فاصله ی خطوط منحنی تا جای ممکن 

یکسان باشد.
دانشمندان  ببینیم  که  است  آن  وقت  کردیم،  رنگ  را  دایره  وقتی 

آلمانی راجع به چه چیز صحبت می کنند؟
دایره،  این  با  این کار،  برای  بچرخانیم.  را  دایره  است  الزم  ابتدا 

دایره  می چرخانیم.  آن  را  سپس  و  می کنیم  درست  فرفره  یک 
روی  اتفاقی  چه  سفید  و  سیاه  طرح  برای  ببینید  بچرخانید.  را 
می دهد. اگر رنگ ها را در ابتدا ندیدید، ناامید نشوید. بار دیگر 

آن را بچرخانید و با دقت نگاه کنید.
رنگ های قهوه ای و آبی در کدام قسمِت دایره ظاهر می شوند؟ وقتی 
که دایره در یک جهت می چرخد، رنگ قهوه ای در قسمت های 
بیرونِی آن ظاهر می شود و وقتی از جهت دیگر می چرخد، این 

رنِگ آبی است که در قسمت های بیرونِی دایره آشکار می گردد.

2( شکل بعدی یک دایره ی سیاه-سفیِد دیگر را نشان می دهد که 
وقتی می چرخد رنگ های مختلفی را نشان می  دهد:

 هنگامی که این دایره می چرخد، باید بتوانید رنگ های آبی، سبز و 
قهوه ای را مشاهده کنید. )درست مثل دایره اول، وقتی که جهت 

چرخش عوض می شود، جای رنگ ها نیز عوض می شود.(

3( حال، شکل زیر را نیز امتحان کنید. 
ابتدا مطابق شکل یک، دایره را رسم کنید و سپس آن را به صورت 

شکل دو، رنگ آمیزی کنید:

شکل 2شکل 1

پس از چرخاندن، خواهید دید که این شکل ها خطای دید جالبی را نشان می دهند. دایره را بچرخانید و خودتان تجربه کنید.
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دایره رنگی!
 10 سانتی متر باشد، زیرا می خواهیم آن را به 21 قسمت تقسیم کنید و تقسیِم 

ً
یک دایره به قطر 10 سانتی متر درست کنید. قطِر آن، دقیقا
دایره ای با قطر 10 سانتی متر به 21 قسمت، آسان تر است.

 هر 1.5 سانتی متر یک نقطه بگذارید. اگر درست عمل کنید 
ً
با خط کش محیط دایره را به 21 قسمت تقسیم کنید. روی محیط دایره، حدودا

دایره به 21 قسمت مساوی تقسیم می شود. اگر آخرین قسمت کمی کوچک تر یا بزرگ تر از دیگر قسمت ها شد، اشکالی به وجود نمی آید.
شکل مقابل این تقسیم بندی را نشان می دهد. در شکِل نمونه، مشخص شده است که هر قسمت قرار است چه رنگی داشته باشد. شما نیز 

هر قسمت از دایره را مطابق شکل رنگ کنید.
هنگامی که دایره رنگ شد، آن  را بچرخانید. وقتی که تند و تندتر می چرخد، می بینید که تغییر رنگ می دهد. اگر بتوانید دایره را با حداکثر 

 رنگ خرمایی بسیار کمرنگ یا حتی خاکستری روشن.
ً
سرعت بچرخانید فقط یک دایره سفید می بینید؛ یا احتماال

هنگامی که دایره می ایستد می بینید که همه ی رنگ ها سر جایشان هستند. این تغییر رنگ یک خطای دید است.
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