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چکیــده| منظــر شــهری بهعنــوان یکــی از گونههــای منظــر ،دانشــی نویــن اســت کــه محصــول تفســیر
ـدهای بــا ابعــاد
ـد انســان معاصــر از مقولــة فضاســت کــه در آن فضــا نــه موجودیتــی فیزیکــی بلکــه پدیـ 
جدیـ 
باشــد مقصــود

درهمتنیــدۀ عینی-ذهنــی اســت .مطابــق ایــن تعریــف هــرگاه ســاماندهی منظــر موردنظــر
اثرگــذاری بــر کلیــت ایــن رابطــه اســت بــا علــم بــر ایــن موضــوع کــه هرکــدام از ایــن دو وجــه بــر دیگــری اثــر
ـد کــه هنگامــی کــه از ســاماندهی منظــر
میگذارنــد .بااینحــال بررســی ادبیــات منظــر شــهری نشــان میدهـ 
کمــی کــه همــراه بــا مداخلــة
تحــول رابطــۀ متعامــل منظــر -ســخن بــه میــان میآیــد ،تنهــا بــه اقدامــات ّـذارد اشــاره میشــود ،در صورتــی کــه اگــر منظــر محصــول رابطــة
کالبــدی بــر وجــه عینــی منظــر اثــر میگـ 
ـد بتــوان بــا اثرگــذاری بــر وجــه ذهنــی
متعامــل دو وجــه عینــی و ذهنــی تصــور شــود ،دســت کــم در تئــوری بایـ 
منظــر نیــز ایــن رابطــه را متحــول کــرد .ایــن پژوهــش در پــی پاسـخدادن بــه ایــن پرســش اســت کــه «چگونــه
میتــوان از طریــق مداخلــۀ ذهنــی -بــدون مداخلــۀ فیزیکــی -بــر منظــر شــهر اثــر گذاشــت؟» و نیــز ارائــه
دادن یــک مــدل مفهومــی بــه صــورت تئوریــک کــه ســازوکار تغییــر منظــر شــهر را از طریــق اثرگــذاری بــر
ذهــن شــهروندان توضیــح دهــد .ایــن جســتار بــه دنبــال تدویــن مدلــی مفهومــی بــا اســتعانت از مفاهیــم
ـود در ســه حــوزة دانــش منظــر ،روانشناســی و رســانه اســت و از شــیوۀ اســتدالل منطقــی
پذیرفتهشــدۀ موجـ 
ـود ارتبــاط میــان گزارههــای منطقــی ایــن حوزههــا بهــره میبــرد .یافتههــای پژوهــش نشــان
بــرای بیــان وجـ 
هــد کــه مطابــق تئــوری پــرورش چنانچــه پیامهــای شرطیســازی بــا هــدف تغییــر در منظــر شــهر
مید 
ـد در صــورت تــداوم بــر نگــرش و ذهنیــت آن
ـذارد میتوانـ 
ـود کــه بــر احســاس و رفتــار مخاطــب اثــر گـ 
ارســال شـ 
نیــز اثرگــذار باشــد .از آنجــا کــه بــا تغییــر ذهنیــت ،یکــی از دو مؤلفــۀ متعامــل منظــر تحــول مییابــد ،در تئوری
میتــوان انتظــار داشــت منظــر شــهر ،بهعنــوان محصــول ایــن رابطــه ،نیــز متحمــل تغییــر شــود.

واژگان کلیدی| منظر شهری ،رسانه ،تئوری پرورش ،یادگیری تداعیگرا ،عینی-ذهنی.
مقدمـه| یکـی از مهمتریـن دسـتاوردهای علـوم شـهری در
ایجـاد تمایـز میـان شـهر و منظـر آن اسـت .عبـارت

قـرن اخیـر،
منظـر شـهر ،بـه دسـتاندکاران علـوم شـهری آموخـت کـه آنچـه
کننـد الزامـاً برابـر بـا آن چیـزی

شـهروندان از شـهر ادراک می
ورود علـم منظـر بـه حـوزۀ
وجـود دارد .بـا 

نیسـت کـه در شـهر
** نویسندۀ مسئولamansoor@ut.ac.ir ،09123342986 :
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شـهری ،نگـرش جدیـدی بـه شـهر صـورت گرفـت کـه در آن
شـد (بـرک،
یـدهای «عینی-ذهنـی» مطـرح 
شـهر ،بهعنـوان پد 
88 ،1387؛ سـوافیلد168 ،1395 ،؛ ماهـان و منصـوری،1396 ،
21؛ & Capone, 2013, 63; Angelstam, Munoz-Rojas
Pinto-Correia,2019,1445;Talento,Amado& Kullberg, 2019,
 )8و ذهـن شـهروندان بهعنـوان دسـتگاه تولیدکنندۀ تصویر شـهر،

مرتضی همتی و همکاران
مـورد توجـه قـرار گرفت .مطابـق تعریفی کـه از عبارت منظـر ارائه

شـده اسـت ،منظـر نـه یـک عینیـت بیرونـی و نـه یک امـر ذهنی،
بلکـه در ارتبـاط ایـن دو عامـل با یکدیگر شـکل میگیـرد .بنابراین
مقصـود از طراحـی منظـر ،اثرگـذاری بـر ایـن رابطه اسـت بـا علم

بـر ایـن موضـوع کـه هرکـدام از این دو بـر دیگـری اثر میگـذارد.
از ایـن گفتـار میتـوان چنیـن دریافـت کـه تغییـر در هرکـدام از
دو مؤلفـۀ عینیـت و ذهنیـت نیـز ،محتوای ایـن رابطـه را دگرگون
شـاهد آن

ورود علم منظر به شـهر،
چند دهـه از 
سـازد .بـا گذشـت 
رویکـرد منظر

هسـتیم کـه هنگامـی کـه از طراحـی یـک مکان بـا
شـود کـه عینیتهای یـک مکان
سـخن آورده میشـود ،تلاش می 
شـود به آن

موجـود در بسـتر مـکان متحول

بـا توجـه بـه ذهنیـت
معنـی که بـرای اصلاح رابطـة عینی-ذهنـی مترتب بـر آن مکان،
ویژگیهـای فیزیکـی یک مـکان برای رسـیدن به ذهنیـت مطلوب
وجود گاه شـرایط تغییـر در عینیـت منظر

ن
تغییـر میکنـد .بـا ایـ 
ارد و ممکـن اسـت بـه دلیـل وجـود
وجـود نـد 

محیـط فیزیکـی-موانعـی -اقتصـادی ،اجتماعـی ،تاریخـی و  -...امـکان اثرگـذاری بر
کالبـد فراهـم نباشـد .در ایـن صـورت با علم بـه اینکـه رابطة منظر

نمـود کـه بدون

عینی-ذهنـی اسـت ،آیـا میتـوان روشـی تدویـن
تغییـر در وضعیـت فیزیکـی شـهر ،منظـر آن را متحـول کنـد؟ بـه
ایجاد تغییر
بیانـی دیگـر چنانکـه تاکنون منظر مطلـوب از طریـق 
وجود رابطۀ

در وضعیـت عینی به دسـت آمده اسـت ،با پیشفـرض
کرد کـه با تغییر
دو سـویه میـان عینیـت و ذهنیت ،میتـوان تصور 
بعـد ذهنـی 1نیـز میتـوان بـه منظـر مطلـوب دسـت یافـت .بـا
در 
هد که
اینحـال پیشـینة تئـوری دانـش منظـر شـهری نشـان مید 
پژوهشـی بـه طور مشـخص بـه موضوع اثرگـذاری بر منظر شـهر از
طریـق مداخلـۀ ذهنـی نپرداختـه اسـت 2و تاکنـون مـدل مفهومی
مدونـی بـرای اثرگـذاری بـر منظر شـهری بـدون مداخلـة فیزیکی
تبییـن نشـده اسـت .این پژوهـش به دنبال آن اسـت که در پاسـخ

بـه ایـن پرسـش کـه «چگونـه میتـوان از طریـق مداخلـۀ ذهنـی
بـدون مداخلـۀ فیزیکـی -بـر منظـر شـهر اثـر گذاشـت؟» مدلـیهـد کـه سـازوکار تئوریـک تغییـر منظـر شـهر از
مفهومـی ارائـه د 
هـد (تصویر .)1
طریـق اثرگـذاری بـر ذهـن شـهروندان را توضیح د 
بـه همیـن منظـور در ایـن نوشـتار ،ابتـدا ادبیـات مفهومـی منظـر
تأکیـد بـر نقـش ذهنیـت در ماهیـت «عینی-ذهنـی» آن

شـهر بـا
معرفـی میشـود ،سـپس بـا اسـتعانت از مفاهیـم بنیادیـن مبحث
ی پـرورش 3در حوزۀ رسـانه،
یادگیـری در علـ م روانشناسـی و تئور 
چارچوبـی مفهومـی تدویـن و بـه بحـث گذاشـته میشـود.

سؤاالت پژوهش

 .1آیـا میتـوان از طریـق رسـانه و بـدون مداخلـۀ فیزیکـی بـر
منظرشـهری اثـر گذاشـت؟
 .2چـه مدلـی میتـوان بـرای اثرگذاری رسـانه بـر منظر شـهر ارائه
کرد؟

فرضیۀ پژوهش

تئـوری پـرورش بـا محوریـت رسـانه بهعنوان دسـتگاه پیامرسـان،
قـادر بـه ارسـال پیامهـای تداعیگرایانـه اسـت .چنانچـه پیامهـای
شـود کـه بـر احسـاس و رفتار مخاطب شـهر

شرطیسـازی ارسـال
توانـد بـر نگرش و ذهنیـت آن نیـز اثرگذار باشـد .از
گـذارد می 

اثـر
آنجـا کـه با تغییر ذهنیت ،یکـی از دو مؤلفة متعامـل منظر (عین و
ذهـن) متحول میشـود ،منظر شـهر نیـز بهعنوان محصـول ،تحول
مییابـد.

روش پژوهش

ایـن جسـتار پژوهشـی بنیادیـن و میانرشـتهای اسـت که از سـه
ایجـاد سـاختاری

حـوزة دانـش منظـر ،روانشناسـی و رسـانه بـرای
4

شدهاست (الزم به ذکر است که مؤلفهها تنها به صورت مفروض به منظور
تصویر  .1راست :منظر بهعنوان یک کل از دو مولفة در همتنیدۀ عینیت و ذهنیت تشکیل 
شدهاند)؛ وسط :آنچه بهعنوان روش تغییر در منظر معمول است آن است که از طریق «مداخلۀ فیزیکی» در منظر تغییر
سهولت ارائۀ مفهوم منفک از یگدیگر ترسیم 
رسد بتوان از دریچۀ مداخلۀ ذهنی نیز این رابطه را متحول
ابعاد عینی و ذهنی فضا پذیرفته شود ،آنگاه به نظر می 
ایجاد کنند؛ چپ :اگر منظر بهعنوان رابطة متعامل 

کرد ،هدف این پژوهش بررسی و امکانسنجی این موضوع است .مأخذ :نگارندگان.
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رسانه ،روشی برای تغییر منظر شهری
منطقـی در راسـتای هـدف پژوهـش بهـر ه میبـرد .از آنجـا کـه
مفاهیـم
ایـن تحقیـق در پـی تدویـن مدلـی مفهومـی بـر پایـۀ
ِ
پذیرفتهشـده اسـت ،از روش تحقیـق اسـتداللی برای بیـان ارتباط
یـد بهره میگیـرد .به
ایجـاد گـزارۀ جد 

میـان گزارههـای منطقـی و
عبارتـی ایـن پژوهـش با رویکـردی مبتنی بـر اسـتداللهای کیفی
وجـود روابـط علـت و معلولـی

در تلاش اسـت بـه کشـف امـکان
موجـود در علوم مختلف

ازد و زنجیـرهای منطقی از گزارههای
بپـرد 
هـد کـه منجـر بـه تثبیـت مفهومـی منسـجم
را بـه نحـوی ارائـه د 
گـردد .در ایـن نوشـتار ابتـدا مفاهیـم بنیادیـن پژوهـش از دانـش
منظـر بهعنـوان نقطـۀ آغازیـن پژوهـش تحقیـق طـرح میشـود،
سـپس بـا بیـان مفاهیـم مرتبـط در حـوزۀ روانشناسـی و رسـانه،
شـود که حاصـل آن گزارۀ
اتصالـی میـان این سـه حوزه برقـرار می 
نهایـی یـا مـدل مفهومی اسـت کـه سـنتز گزارههای پذیرفتهشـدۀ
پیشـین است.

پیشینۀ پژوهش

تاکنـون جسـتارهای متعددی به موضوع شـهر و رسـانه پرداخته 
اند
کـه میتـوان آنهـا را در سـه دسـتۀ مفهومـی «عیانسـازی روایات
برنـد تجـاری» و «بازخوردگیـری از
شـهری»« ،تبدیـل شـهر بـه 
عمـدهای از پژوهشهـای

شـهروندان» طبقهبنـدی کـرد .بخـش
گنجـد بـه نقـش رسـانه

انجامشـده کـه در دسـتۀ نخسـت می
در آشکارسـازی ذهنیـت شـهروندان در شـهر میپـردازد .بنیـان
اد کـه در جریانـی
ایـن جسـتارها را میتـوان بـه نگرشـی نسـبت د 
منـد را بـا
میانرشـتهای مفاهیـم اسـاطیری و روایـات مکان 
برنامهریـزی شـهری میآمیـزد .سـچی ) ،(Secchi, 1984بـا آنچـه
«روایت برنامهریزی شـهری» نامیده بود ،توجه برنامهریزان شـهری
بازتولیـد مفاهیـم اسـاطیری جلـب کـرد ،اگرچـه ایـن

را بـه تأثیـر
پژوهـش تبدیـل به یک جریان موثر در شهرسـازی نشـد .همچنین
پژوهشـگرانی چون سـاندرکاک ) ،(Sandercock, 2003تروگمولتن
) (Throgmorton, 2003 & 2007و چیلدز ) (Childs, 2008سـعی
پیونـد روایتهـای شـهری بـا برنامهریـزی شـهری داشـتهاند.

در
مشـابه آن وینـا و ماتلماکـی) ، (Viña & Mattelmäki, 2010ماتـی
) ،(Matthey, 2011, 2014 & 2015و ونهولست )(Van Hulst, 2012
مدلهـای روایـی در برنامهریـزی شـهر سـخن گفتهانـد .پنـز
از 
و کوئـک ) (Penz & Koeck, 2017در راهبردهایـی بـا هـدف
ارتقـاء شـناخت شـهروندان از شـهر و افزایـش هویت مکانـی نقاط
بردهاند.
موجـود در آرشـیوهای سـینمایی بهـره 

شـهری از تصاویـر
موجـود بـرای معنابخشـی فضا و

اگرچـه در ایـن پژوهـش روایـات
«تولیـد روایـت» بهعنـوان ابـزار ارتقـاء تصویر شـهری آورده نشـده

تأکیـد ایـن

اسـت .تفـاوت بنیادیـن ایـن دسـته بـا جسـتار حاضـر
تولید فرم شـهر بر اسـاس «روایات موجود» اسـت
پژوهشـگران بـر 
و اغلـب در آن بـا «مداخلـۀ فیزیکی» در فرم شـهر نمادهایی جهت
تولیـد میشـود .دسـتۀ دوم پژوهشهایـی

موجـود

تداعـی روایـات
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اقتصـاد و گردشـگری شـهری بـا هـدف

اسـت کـه در حـوزۀ
برند تجـاری» صـورت میگیـرد .آوراهـام و کتر
«تبدیـل شـهر بـه 
) (Avraham & Ketter, 2008در کتابـی بـا عنـوان «راهبردهـای
رسـانهای بـرای بازاریابی شـهرهای تحـت بحران» ،بـه ارتقاء تصویر
اقتصاد گردشـگری ،از طریق ارتقاء فضای فیزیکی

بهبود

شـهر برای
شـهر میپردازند .مشـابه آن آوراهـام )،(Avraham, 2000 & 2004
الرسـن ) (Larsen, 2014 & 2018پژوهشهایی را با موضوع عوامل
ادهاند.
رویکـرد گردشـگری انجـام د 

تأثیرگـذار بـر تصویـر شـهر بـا
همچنیـن لوزوکا ) (Luzuka, 2015و سـوین ) (Sevin, 2016نیز به
مانند توییتر ،فیسـبوک و
فراینـد و قابلیتهای رسـانههای جمعـی 

اند و به توضیح بومشناسـی
کرده 
غیره در برندسـازی شـهری اشـاره 
برنـد شـهری پرداختهانـد .علاوه

ایجـاد

رسـانهها و تئوریهـای
بـر آن کیـم و همـکاران )(Kim, Lee, Shin & Yang, 2017
ایجـاد تصویـر

بـه تأثیـر مثبـت رسـانههای جمعـی بـر
مقاصـد گردشـگری اشـاره

ذهنـی مثبـت و جلـب توریسـت بـه
کردهانـد .در دو پژوهـش مشـابه شـیروانی دسـتگردی و دهلـوکا

) (Shirvani Dastgerdi & De Luca, 2019و کاراکـوا و همـکاران
()Karakov, Zaslavskaya, Radulova & Vorontsova, 2020
ادهانـد .این دسـته از
برنـد شـهری را توضیـح د 
ایجـاد 

نیـز مراحـل
پژوهش در دسـت ،مشـابه،
جسـتارها قرابـت در بعضـی از وجـوه با
ِ
امـا در «هـدف»« ،راهبـرد»« ،ابـزار» و «مخاطـب» متفاوتانـد .از
ی اسـت ،بنابراین
آنجـا کـه هـدف ایـن نوشـتارها ارتقـاء گردشـگر 
شـود کـه بـا ایـن امـر مرتبـط هسـتند ،از
بـر وجوهـی تمرکـز می 
موجـود -بـه جـای

طرفـی تکیـة راهبردهـا بـر شـناخت هویـت
تولیـد معنـای جدیـد -و پـرورش و گسـترش آن اسـت .همچنیـن

ایـن پژوهشهـا در تبییـن مـدل مفهومـی همـواره از ابـزار مداخلة
فیزیکـی در کنـار اثرگـذاری بـر ذهـن بهـره میبرنـد .علاوه بر آن
در ایـن دسـته ،مخاطـب ،ذهن «گردشـگر» -نـه شـهروند -تبیین
ی اسـت کـه بـر اسـاس تجربـة
شـود و تمرکـز بـر ویژگیهایـ 
می 
ادراکـی مخاطـب گردشـگر بـه دسـت میآیـد .چنانکـه بسـیاری
از گردشـگران تفسـیر اولیهشـان را بر اسـاس رسـانه -نه بر اسـاس
ً
عملا رسـانه تحولـی در تفسـیر
آورنـد و

محیـط -بـه دسـت می
محیطـی -برخلاف موضـوع ایـن جسـتار -آنهـا صـورت نمیدهد.
دسـتۀ آخـر نیـز جسـتارهایی اسـت کـه از قابلیـت رسـانههای
جمعـی بـه منظـور «بازخوردگیـری» و شـناخت رفتـار مخاطبـان
بهبـود طراحـی شـهر و افزایـش مشـارکت شـهروندان

بـه منظـور
ماننـد مککوایر

بهـره میبـرد .بـرای نمونـه برخـی از پژوهشـگران
) ،(McQuire, 2008پینزون کاردونا ) ،(Cardona, 2020اوربانویش
و نایـکا ) (Urbanowicz & Nyka, 2016و مارتـی و همـکاران
) (Marti, Serrano-Estrada & Nolasco-Cirugeda, 2019بـه
کنند کـه از طریـق بارخوردگیری
راهبردهایـی رسـانهای اشـاره می 
توانـد در برنامهریـزی شـهری موثـر باشـد.
از شـهروندان می 
شـد در این دسـته ذهن مخاطب ثابت اسـت
همانطـور کـه آورده 

مرتضی همتی و همکاران
کالبـد بیرونـی بـر اسـاس شـناختی کـه از ذهـن شـهروندان بـه

و
آیـد تغییـر مییابـد.
دسـت می 

مبانی نظری

ازد کـه گزارههـای منطقی
جسـتا ِر در دسـت ،بـه موضوعـی میپرد 
موجود به طور مسـتقل

مـورد نیـاز بـرای تشـریح آن در رشـتههای

وجـود نـدارد ،بنابراین به منظور تشـکیل مدل مفهومی میبایسـت

بـا تدقیـق در مباحـث میانرشـتهای (در سـه حـوزة دانـش منظر،
روانشناسـی و رسـانه) ارتبـاط منطقـی گزارههای پذیرفتهشـده در
هرکـدام را واکاوی کنـد .بـه همیـن روی مبانی نظـری پژوهش در
سـه بخـش منظر ،روانشناسـی و رسـانه تبیین میشـود.

••منظر

-منظر ماهیتی عینی-ذهنیچند سـده دچار تغییـرات مفهومی فراوان شـده
منظـر کـه در طی 
بنیادیترین
بـود ،در قـرن بیسـتم بـا ظهـور پدیدارشناسـی دچـار 
شـد که در آن روابط سـوژه و اُبـژه (ادراککننده
تحول فلسـفیاش 
شـد که بیشـترین تأثیر
وارد مرحلـة جدیـدی 
و شـیء درکشـده) 
تولـد دوبـارۀ مفهـوم منظـر در فلسـفه و هنـر
را در شـکلگیری و 
گذاشـت .اندیشـمندانی چـون هوسـرل -برخلاف دوگانهانـگاری
ند که محتوای
اولین متفکران مدرن نظیر دکارت و الک -نشـان داد 
بینند بلکه
تجربـۀ ادراکـی ،نـه فقط آنچه را چشـمان بیواسـطه می 
زمینـۀ وسـیع فرضهـا ،خاطـرات ،تداعیهـا و پیشبینیهایـی را
بخشـد در برمیگیـرد

هـم کـه غنـای پایانناپذیـری بـه تجربـه می
(کارمـن .)33 ،1390 ،در همیـن زمـان ،مرلوپونتی پدیدارشناسـی
کنـد و بـرای برانگیختـن دنیـای ادراک ،بارهـا
ادراک را مطـرح می 
شـود (آلهاشـمی و
بـه نمونـۀ منظـر و درک منظـر متوسـل می 
یـد منظـر هنگامـی شـکل میگیـرد
منصـوری .)1396 ،فهـم جد 
یدههـای طبیعـی ،گسـترده بـر سـطح زمیـن ،به
کـه گروهـی از پد 
شـوند ).(Simmel, 2007, 25

اتحـاد درک

وسـیلۀ نـوع ویـژهای از
یـدهای ملمـوس و
در ایـن حالـت منظـر نـه تنهـا نشـاندهندۀ پد 
قابـل رؤیـت بلکـه آن موضـوع ذهنـی یـا تصـوری متبـادر در ذهن
مخاطـب اسـت (سـوافیلد .)168 ،1395 ،به عبارتـی منظر گونهای
ذهنـی درهممتنیـدۀ
ابعـاد عینـی و

واجـد

از مـکان اسـت کـه
ِ
غیرقابـل تفکیـک اسـت (ماهـان و منصـوری )21 ،1396 ،و دارای
مفروضـات بیولوژیک ،وجودشناسـی و منطقی اسـت (برک،1392 ،
بعد عینیت و ذهنیت اسـت
 .)25بنابرایـن منظـر حاصـل سـنتز دو 
آورد که قابـل تفکیک
یـد مـی 
کـه کلیـت مفهومـی یکپارچـه را پد 
نیسـت و فهـم آن از طریـق نگـرش توأمـان و کلنگر ممکن اسـت.
در منظـر شـهری بهعنـوان یکـی از گونههـای منظـر نیـز ،شـهر نه
ابعـاد درهمتنیـده از

یـدهای با
فقـط موجودیتـی فیزیکـی بلکـه پد 
مـاده و معنـا اسـت .بنابرایـن در این نگرش دسـتگاه ادراکی انسـان
بهعنـوان عاملـی عمیقـاً تعیینکننـده و اثرگـذار در شـکلگیری
شود.5
«شـهر» بازشناسـی و شـناخته می 

-منظر بهمثابۀ متنیکـی از مهمتریـن تعابیـری کـه در راسـتای نگـرش معنایـی بـه
شـهر در قـرن اخیـر شـکل گرفـت ،بازشناسـی شـهر بهعنـوان
یـدهای
یـک متـن اسـت بـه آن معنـا کـه شـهر بهعنـوان پد 
«نمادیـن» حامـل مفاهیمـی اسـت کـه بـه ذهـن مخاطـب
ارسـال میشـود .منظـر متنـی اسـت شـامل تمامـی محصـوالت
فرهنگـی بشـر کـه وظیفـة انتقـال معانـی ذاتـاً پویـا ،متنـوع و گاه
بـه لحـاظ اجتماعـی متناقـض و غیـر قابـل حـل را بـر عهـده دارد
) .(Duncan, 1990, 56; Barnes & Duncan 1992, 3بـه عبارتـی
شـهر یک متن اسـت که در آن سـاختار بصری شهر با تصویر ذهنی
مردمـان آمیخته شـده اسـت (Boyer, 1994؛ عادلوند ،موسـویلر و
منصـوری )41 ،1395 ،و منظـر پیامـی اسـت که بـه ذهن مخاطب
شـود ) .(Bellentani, 2016; Terkenli, 2001امـروزه
ارسـال می 
خوانـدن منظـر بـه مثابـۀ یک متـن یا گفتـار بـه یکـی از ابزارهای
ارزشـمند در تفسـیر محیطهای طبیعی و انسانسـاخت بدل شـده

اسـت .امـا آنچـه قابـل توجـه اسـت آن اسـت کـه منظـر نـه فقـط
ماننـد یـک سـاختار زبانـی نیـز قابل

بهمثابـۀ یـک مفهـوم کـه بـه
تفسـیر اسـت (فیضـی و اسـدپور .)4 ،1392 ،بـدان معنـی که یکی
از ویژگیهـای مهـم منظـر پیامرسـانی اسـت .منظـر شـهری ،بـه
کالبـد پیوسـته ،محتـوای منسـجم ،اسـتفادۀ

دلیـل برخـورداری از
خـود و هدفمندبودن

تطبیقیافتـه از اجـزاء و عناصـر متون پیش از
خـود ارتقـاء یابـد

توانـد بـه درجـۀ انتقـال پیـام بـه خوانشـگر
می 
(شـعله .)1390 ،بـه عبارتـی منظر شـهر بـه دلیل جوهـرة نمادین،
خـود بهعنوان یک سـاختار زبانـی پویا با
فراتـر از یـک متـن ثابـت ،
کند و در طـول زمان
قابلیـت انتقـال داده بـه شـهروندان عمـل می 
پیامهـای متعـددی را در ذهـن مخاطبـان متبـادر میسـازد.

••روانشناسی

-یادگیری تداعیگراعمـدهای در علـم روانشناسـی در

در قـرن اخیـر پیشـرفتهای
حـوزۀ شـناخت ذهـن بـا اهـداف درمانی صـورت گرفته اسـت .علم
نمود بیرونـی دارند
کلیـد حل بسـیاری از مسـائل کـه 

روانشناسـی
را -بـه جـای تغییـر واقعیـت بیرونـی -تغییـر برداشـت شـخص از
محیـط میدانـد .پیشـرفت در شـناخت ذهن انسـان ،روانشناسـان
ادههـای بیرونی
را بـا شـیوههای تأثیرپذیـری ذهـن در مواجـه بـا د 
آشـنا سـاخت کـه تحـت عنـوان مبحـث «یادگیـری» عنـوان
ایجـاد تغییـر پایـدار در

فراینـد

میشـوند .یادگیـری را میتـوان
رفتـار یـا تـوان رفتـاری کـه حاصـل تجربـه اسـت ،تفسـیر نمـود.
تغییراتـی کـه نمیتـوان آن را بـه حالـت موقتـی بـدن ماننـد
آیـد یا
یـد می 
آنچـه بـر اثـر بیمـاری ،خسـتگی یـا مصـرف دارو پد 
اد (السـون و هرگنهـان،1374 ،
رشـد و نمـو نسـبت د 

فرایندهـای
30؛ گانیـه21 ،1373 ،؛ خلعتبـری ،قربـان شـیرودی و سـام
خانیـان .)1390 ،یکـی از مهمتریـن نظریـات در حـوزۀ یادگیـری
ذهـن یادگیـری تداعیگـرا یـا شرطیسـازی اسـت کـه در آن دو
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شـوند
خورنـد و بـا هـم متداعی می

پیونـد می

اد بـه یکدیگـر
رویـد 
).(Kimble, 1961, Kazdin, 2000; Pearce & Bouton, 2001
کاربرد عملی نظریـۀ یادگیری تداعیگرا ،در روانشناسـی

بیشـترین
مصرفکننـده اسـت کـه بـه مطالعـة طـرز تفکـر ،احسـاسکردن،
اسـتدالل و انتخابکـردن مصرفکننـدگان میپـردازد .چنانکـه
بسـیاری از آگهیهای تبلیغاتی کنونی نیز به نحوی از شرطیسـازی
کننـد ).(Perner, 2001; Bettman, 2001

کالسـیک اسـتفاده می
بنابرایـن بـر اسـاس مفاهیـم یادگیـری تداعیگـرا شـخص از
طریـق تجربههایـی کـه از پـاداش یا تنبیـه در طول زمـان دریافت
گیـرد کـه در موقعیتـی خـاص ،رفتـار یـا احسـاس
میکنـد ،فرامی 
مشـخصی بـروز بدهـد.
-اثرگذاری بر نگرش از طریق رفتار و احساسیکـی از موضوعـات قابـل توجـه در موضـوع مـورد بحـث ،بررسـی
امـکان اثرگـذاری رفتـار بـر نگـرش اسـت .اینکـه اگرچـه از طریق
شـد میتـوان پیامهـای

یادگیـری تداعیگـرا چنانکـه آورده
تداعیگرایانـهای ارسـال کـرد کـه بـر رفتـار و حتی احسـاس افراد
تأثیـر بگـذارد اما آیا این اثرگـذاری میتواند در نگـرش و باور افراد
تغییـر ایجـاد کنـد؟ این پرسشـی بـود که سـالها پژوهشـگران را
بـه خـود مشـغول کـرد زیرا در تصـور رایج همـواره نگرش ،منشـاء
احساسـات و رفتارهـا تصـور میشـد .بـا اینحـال بـا پژوهشهایی
کـه در دهههـای اخیـر در موضـوع ارتبـاط رفتـار ،احسـاس و
نگـرش صـورت گرفـت ،افقهـای جدیدی بـر مبحـث یادگیری در
روانشناسـی گشـوده شـد .این پژوهشهـا که در بنیـان به منظور
درمـان اعتیـاد از طریـق تغییـر رفتـار مراجعین صـورت گرفت ،به
افـراد از طریق تـداوم انجـام رفتـار و ایجاد

توضیـح تغییـر نگـرش
کنشهـای احساسـی میپـردازد .ب ِـک در نظریـهای تحـت عنـوان

«رفتاردرمانـی شـناختی» 6اثبـات کرد کـه برخالف تصـور معمول
افراد هسـتند،
کـه احساسـات و متعاقـب آن رفتارها حاصل نگرش 
رفتـار نیـز بـر اعتقـادات و شـیوۀ نگرش به جهـان تأثیـر میگذارد
(Beck, 2011؛ سـانتراک ،)1397 ،بـه عبارتـی فراینـدی کـه تصور
شـد بـه طور یکسـویه از نگـرش آغاز و بر احسـاس و پس از آن
می 
بـر رفتـار اثـر میگـذارد ،در واقـع به صـورت یک چرخه اسـت که
در آن رفتـار -کـه در انتهـای فراینـد تصور میشـد -نیـز بر نگرش
اثـر میگـذارد .ایـن نظریـة وی -کـه اکنـون بهعنوان اصـل علمی
رویکـرد رواندرمانی اسـت که احساسـات

شـناخته میشـود -یک
ناکارآمـد و رفتارهـا ،فرایندهـا و مضامین شـناختی ناسـازگارانه را
از طریـق شـماری از روشهـای سیسـتماتیک ،صریـح و هدفمدار
نشـانه میگیـرد .7پـس از آن نیـز نظریههایـی تحـت عنـوان
«تغییـر رفتـار» بـه طـور عملی اثرگـذاری بـر رفتار و نگـرش افراد
را آزمودنـد .ایـن نظریههـا کـه بـه بررسـی ویژگیهـای محیطـی،
شـخصی و رفتـاری بهعنـوان عوامـل اصلـی تعییـن کننـدۀ رفتـار
میپردازنـد در سـالهای اخیـر در زمینههایـی چـون بهداشـت،
آمـوزش ،جرمشناسـی و  ...بـهکار گرفتـ ه شـدهاند (اشـتگ،
وندربـرگ و دگـروت .)219 ،1396 ،ایـن به آن معناسـت که القای
رفتـاری تداعیگـرا (شرطیسـاز) میتوانـد بـا تکـرار ارسـال یـک
«پیـام» تداعیگـرا ،رفتـار و احساسـی در آزمایششـونده ایجـاد
کنـد که بـر نگـرش وی اثـر گـذارد( 8تصویر .)2


••رسانه

-تئوری پرورشیکـی از قدرتمندتریـن عوامـل اقناعـی ،رسـانه یـا فنـاوری مـورد
اسـتفاده بـرای انتقال پیام اسـت کـه روزبهروز بر عمـق تأثیرگذاری
و گسـتردگی مخاطبانش افزوده میشـود .رسـانه در مفهوم عمومي

هد که بر خالف تصور رایج که رفتارها نتایج احساسها و احساسها نتایج نگرشها هستند ،این فرایند
تصویر  .2چرخة رفتار ،احساس ،نگرش ،آرون بک توضیح مید 
افراد متأثر میشوند .مأخذ :نگارندگان بر اساس .Teater, 2013
خود از رفتارهای 
به صورت یک چرخه است که در آن نگرشها 
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مرتضی همتی و همکاران
آن بـه معنـي عامل يا چيز وسـاطتكننده اسـت و در معني خاص،
هـر وسـيلهاي اسـت كـه بيـن پيـام و دريافتكننـدة آن وسـاطت
كنـد بنابرايـن رسـانهها ،ابزارهايي بـراي انتقال پيام در گسـترة
مي 
هسـتند و در طول زمـان از اشـكال «اوليۀ فردي»

فـردي و جمعـي
انـد (ذکایـی و
كرده 
بـه اشـكال «پيشـرفتۀ جمعـي» توسـعه پيـدا 
حسـنی.)41 ،1394 ،
از نـگاه جامعهشناسـان دنیـای امـروزی به ارتباط مسـتمر و کنش
یگرند وابسـته اسـت.
متقابـل میـان مردمی که بسـیار جـدا از یکد 
در دنیـای قدیـم ،سـنتها در اجتمـاع محلـی انتقـال مییافـت
و اندیشـههای فرهنگـی بـه تدریـج در مناطـق وسـیعی منتشـر
کند و ناپیوسـته
شـد و فرایندهـای انتشـار فرهنگـی ،طوالنـی ،
می 
د رسـانه در کل جهـان زندگـی میکند
بـود .امـروز ،انسـان بـه مد 
(مکوایـل .)1385 ،پیشتـر تأثیـر رسـانههای همگانـی محـدود به
شـد و اثرگـذاری آن بر نگرشهـای فرهنگی
سـرگرمی قلمـداد می 
جامعـه کماهمیـت تصـور میشـد .گیدنـز ،چنیـن دیدگاهـی را
ً
کاملا گمراهکننـده میدانـد و از رسـانه بهعنوان ابزاری زمینهسـاز
در شـکلدهی بـه فرهنـگ جامعـه نـام میبـرد .امـروزه رسـانه
بهعنـوان ابـزار زمینهسـاز نگرشهـای اجتماعـی عمـل میکنـد
و بـا فراهمسـاختن چارچوبهـای تجربـه ،نگرشهـای فرهنگـی،
وجـود مـیآورد کـه افـراد در درون آن اطالعـات را

سـاختاری بـه
تفسـیر و سـازماندهی میکننـد (گیدنـز .)1379 ،امـروزه نقـش
رسـانه فراتـر از یـک سـاختار پیامرسـان بلکـه بهعنـوان دسـتگاه
تولیـد معانـی و اثرگـذار بـر نگـرش مخاطـب بررسـی میشـود.
چنانکـه مکوایـل بیـان مـیدارد کـه نقـش رسـانه را میتـوان از
«رویکـرد انتقالی» کـه ارتبـاط را تنها

چهـار منظـر بررسـی کـرد،
«رویکـرد آیینـی» کـه ارتبـاط

انتقـال پیـام اسـتنباط میکننـد،
را تولیـد و تبـادل معنـا میدانـد« ،رویکـرد تبلیغاتـی» اهمیـت
اساسـی رسـانه را نـه انتقـال معنـا بلکـه جلـب مخاطـب بیـان
9
میکنـد و در آخـر «رویکـرد دریافـت» تأکید را بـه نقش مخاطب
معطـوف مـیدارد (مهـدیزاده .)15-11 ،1388 ،نقـش رسـانه
یـد بـه انـدازهای
در شـکلدهی بـه نگـرش جمعـی در قـرن جد 
گسـترش یافتـه کـه برخـی از اندیشـمندانی چـون مکلوهـان آن
را نـه یـک پیامرسـان بلکه خـود پیام تعبیـر کردهانـد (مکلوهان،
ابعـاد زندگـی اجتماعـی

 )1377کـه پیامدهـای شـگرفی بـر
انسـان معاصـر گذاشـته اسـت .گربنـر بیـان مـیدارد رسـانۀ
عمومـی اثـرات تدریجـی امـا منسـجم و تأثیرگـذار بـر نگرشهـا
و باورهـای مخاطبـان دارد .بـه عبارتـی رسـانه نقشهـا ،رفتارهـا و
کنـد و بـر فرهنـگ اثـر
نگـرش افـراد جامعـه را یکسانسـازی می 
میگـذارد & (Gerbner, Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox
Signorielli 1978; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli,
).1986; Gerbner, 1998

نظریـۀ پـرورش گربنـر بـر آثـار تدریجـی و درازمـدت رسـانهها
بـر شـکلگیری تصویـر ذهنـی مخاطبـان از دنیـای اطـراف و

تأکید میکند .بـه عبارتی

مفهومسـازی آنـان از واقعیـت اجتماعـی
هـر چقـدر مـردم زمـان بیشـتری را صـرف تعامل بـا رسـانه کنند،
مـورد زندگـی و جامعـه بیشـتر بـا

باورهـا و فرضهـای آنهـا در
پیامهـای مکـرر و ثابـت در برنامههـای هنری تفریحی و سـرگرمی
شـد( 10گونتـر .)1384 ،آنچـه قابـل
خواهـد 

تلویزیونـی همخـوان
فرایند بی سـمت

فرایند پـرورش ،یـک

توجـه اسـت آن اسـت کـه
و سـو نیسـت ،بلکـه شـبیه فراینـدی جاذبهای اسـت کـه در آن هر
گـروه از بیننـدگان ممکـن اسـت در جهـت متفاوتی تلاش کنند،
امـا همـۀ گروههـا تحـت تأثیر جریـان مرکـزی واحدی هسـتند .از
فراینـد دائمـی ،پویـا و پیشـروندة

ایـن رو ،پـرورش بخشـی از یـک
(مهـدیزاده،1388 ،

تعامـل میـان پیامهـا و زمینههای قبلی اسـت
رنـد تصویری
معتقـد اسـت کـه رسـانهها قاد 

 .)80-79ایـن نظریـه
کننـد تـا آنجـا که

خـود عرضـه

کاذب از حقیقـت را بـه مخاطبـان
ارد و بـه جـای
مخاطـب ،از تفسـیر محتـوای رسـانه دسـت برمـید 
خـود را دریابـد ،تمایـل مییابـد

آن کـه حقیقـت عینـی پیرامـون
گان هميشـگي،
حقیقتبـودن تصاویـر رسـانه هـا را باور کنـد .بينند ِ
خواهند داشـت كه بـا آنچه در تلويزيون نشـان

اعتقاد

بـه واقعيتـي
داده ميشـود ،هماهنـگ اسـت؛ درحاليكـه تلويزيـون هميشـه
تابانـد (لیتلجـان .)753 ،1384 ،اگرچـه

دنيـاي واقعـي را بازنمي
پیامهـای رسـانه الزامـاً انعکاسـی از واقعیـت جهـان بیرون نیسـت
و غالبـاً بـا آن فاصلـه دارد ،امـا بـه جهـت تکـرار دائمـیاش ،نهایتاً
شـود و تمـاس
مـورد وفـاق جامعـه ،پذیرفتـه می 

بهعنـوان دیـدگاه
ً
توانـد نهایتـا بـه قبـول دیدگاه رسـانه
ممتـد بـا جهـان رسـانه ،می 

شـود (مکوایـل399 ،1385 ،؛ گونتـر،
دربـارۀ جهـان واقعـی منجـر 
310 ،1384؛  .)Shanahan & Morgan, 1999بـه عبارتی رسـانه با
بـه انحصـار درآوردن دیگـر منابـع اطالعـات ،افـکار و آگاهیها قادر
اسـت جهانبینـی ،نقـش و ارزشهـای رایـج را بـه مخاطبـان القاء
کند (سـورین و تانکارد .)391-390 ،1381 ،در واقع اسـاس وجود

ویژگـی «سـرگرمکنندگی» -یـا همـان لـذت -در رسـانه موجـب
بـرود و بتواند
شـود کـه ایـن پدیده از یـک ابزار پیامرسـان فراتر 
می 
بـا ارسـال پیامهـای تداعیگرایانه -یا شرطیسـاز -ذهـن مخاطبان
کنـد .11بـه عبارتـی تئـوری پـرورش توضیـح میدهـد
را هدایـت 
شـدهای
افـراد در مواجهـه بـا رسـانه بـا پیامهـای برنامهریزی 

کـه
شـوند و اسـتنباطی از واقعیـت

روایتهـای هـدف -روبـهرو میهدفگذاری
آورند که توسـط پیامهـا 
جهـان بیرونـی بـه دسـت می 
شـده اسـت )( ،(Mosharafa, 2015, 23; Shrum, 2017, 1تصویـر
.)3

بحث

چنانکـه در ابتـدای مبانی نظری آورده شـد ،این جسـتار در سـه
حـوزة دانـش منظـر ،روانشناسـی و رسـانه بـه تدقیـق و بررسـی
گزارههـای منطقـی پذیرفتهشـده در هـر رشـته پرداخـت .اکنون
بـا ارزیابـی گزارههـای هـر دانـش از طریـق اسـتدالل منطقـی به
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رسانه ،روشی برای تغییر منظر شهری

تصویر  .3نمودار تئوری پرورش .مأخذ :نگارندگان.


ایجـاد
بحـث میپـردازد و بـا پیونـد مفاهیـم میانرشـتهای بـه
مـدل مفهومـی کـه بتوانـد منجـر بـه اثرگـذاری بـر منظـر شـهر
بـدون مداخلـة فیزیکـی شـود دسـت میزنـد:
 گـزارۀ الـف :منظر مفهومی عینی-ذهنی اسـت کـه دارای وجوهکالبـدی و معنایـی غیـر قابـل تفکیـک اسـت .اگر منظـر مدلی از
رابطـهای متعامـل و درهمتنیـده از ابعـاد عینـی و ذهنـی تصـور
شـود ،ایجـاد کنـش بـر هـر یـک از ابعـاد ،بـر کلیـت رابطـه اثـر
خواهـد گذاشـت .بنابرایـن اگـر بتـوان تغییـری در ذهنیـت افراد
ایجـاد کـرد ،کلیـت رابطـۀ منظر تحـول خواهـد یافـت .از طرفی
منظـر بهعنـوان یـک متن و فراتـر از آن یک دسـتگاه پیامرسـان
قـادر بـه انتقـال معانی به ذهن شـهروندان اسـت .بنابرایـن منظر
در سـاختار مفهومـی خـود کـه موجودیتـی عینی-ذهنـی اسـت،
قابلیـت تبـادر معنایـی به ذهـن مخاطبـان را دارد.
 گـزارۀ ب :دانـش روانشناسـی از دهههـای گذشـته بـا هـدفدرمـان بـا تمرکـز بـر تغییـر ذهنیـت از طریـق یادگیـری
تداعیگرایانـه روشهایـی را بـرای تأثیرگـذاری بر ذهـن مخاطب
تعریـف کـرده اسـت کـه در گـذر زمـان بـه شـکلهای گوناگـون
جنبههـای مختلـف آن مـورد آزمون قـرار گرفته اسـت .یادگیری
تداعیگرایانـه توانسـت روشهـای مدونـی را ارائـه کنـد کـه از
طریـق محرکهـا افـراد را بـه انجام رفتارهـا و بروز احسـاسهای
پیشبینـی شـده وادار کنـد .اگرچـه پیشتـر ابهامهایـی وجـود
داشـت کـه پیامهـای تداعیگرایانـه تنهـا بـر رفتـار و احسـاس
مخاطـب اثـر میگذارد و ممکن اسـت بـه باورمندی منجر نشـود
یـا تأثیـری موقت داشـته باشـند اما کشـف نظریاتی چـون چرخة
«رفتـار ،احسـاس و نگـرش» ( )C.B.Tآشـکار کرد که تـداوم این
امـر نـه تنهـا باعـث تحـول رفتـار و احسـاس بلکـه قویـاً منجـر
بـه تحـول در نگـرش افـراد میشـود .چنانکـه پـس از آن نیـز
بـا پژوهشهایـی کـه بـا هـدف تغییـر نگـرش صـورت گرفـت،
روشهـای عملـی بـرای اثرگـذاری بـر مخاطـب -فـرد و جمـع-
مـورد آزمـون قـرار گرفـت و توفیـق آن بنیانـی بـرای بهرهگیری
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از ایـن روشهـا در سـالهای اخیـر بـا اهـداف درمانـی ،تجـاری،
سیاسـی و  ...فراهـم آورد.
 گـزاره ج :بـر بنیـان سـازوکار یادگیـری تداعیگـرا رسـانهبهعنـوان ابـزاری کـه بـه دلیـل وجـود محرکهـای متنـوع -از
جملـه لـذت -واجـد توانایـی ارسـال پیامهـای تداعیگرایانـه
مطابـق تئـوری پـرورش رسـانهای اسـت و مهمتـر از آن اینکـه
در ارسـال ایـن پیامهـا تـداوم دارد ،میتوانـد بـه اثرگـذاری بـر
ذهـن مخاطـب منجـر شـود .چنانکـه ایـن روش سالهاسـت در
حوزههـای میانرشـتهای ماننـد روانشناسـی تبلیغـات ،پژوهـش
عملـی شـده و از آن بـا اهـداف تجاری اسـتفاده شـده اسـت .10از
آنجـا کـه رسـانه بهعنـوان دسـتگاه پیامرسـان قـادر بـه ارسـال
پیامهـای تداعیگرایانـه اسـت ،چنانچـه پیامهـای شرطیسـازی
ارسـال کنـد که بر احسـاس و رفتـار مخاطب اثر گـذارد ،میتواند
بـر نگـرش و ذهنیـت آن نیـز اثرگـذار باشـد.
 سـنتز :پیونـد سـه گـزارۀ آوردهشـده چنیـن مینمایانـد کـه ازآنجـا کـه بـا تغییـر ذهنیـت ،یکـی از دو مؤلفـة متعامـل منظـر
(عینیـت و ذهنیـت) ،تحـول مییابـد ،در تئـوری میتـوان انتظار
داشـت کـه منظر شـهر ،بهعنوان محصـول این رابطـه ،در صورتی
کـه هـدف ایـن روش قرار گیـرد ،متحمل تغییر شـود .بـه عبارتی
مطالـب فوقالذکـر ایـن موضـوع را متبادر میسـازد کـه میتوان
از طریـق رسـانه ،بـر بنیـان یادگیـری تداعیگرایانـه ،مدلـی ارائه
کـرد کـه بـر مولفـة ذهنی رابطـة منظر اثـر گـذارد .بنابرایـن اگر
روایـت هـدف ،از طریـق پیامهـای تداعیگرایانـه یـا شرطیسـاز
رسـانهای بـر ذهـن مخاطـب وارد شـود ،میتوانـد بـر تفسـیر وی
اثـر بگـذارد .12در ایـن صـورت بـا تفسـیر جدیـد از موضـوع بـه
عبارتـی ذهنیـت مخاطب دسـتخوش تغییر شـده اسـت .چنانکه
آورده شـد بـا تغییـر مؤلفـۀ ذهنیت کلیـت منظر نیـز دچار تحول
میشـود و در نهایـت مخاطـب محیـط را بـا روایت هدف تفسـیر
میکنـد .ایـن بـه آن معنـی اسـت کـه تفسـیر اولیـه و ثانویـۀ
مخاطـب از محیـط یکسـان برابـر نیسـت و منظـر دچـار تحـول
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هد که بیانگر امکان اثرگذاری بر منظر بدون مداخلۀ
تصویر  .4سنتز گزارههای پذیرفتهشده در حوزۀ دانشهای منظر ،روانشانسی و رسانه ،گزارۀ جدیدی را به دست مید 
فیزیکی از طریق پرورش رسانهای است .مأخذ :نگارندگان.

شـده اسـت (تصویـر  .)4بنابراین میتـوان بیان کرد کـه از طریق
ایـن مـدل مفهومـی میتـوان امـکان راهکارهایـی غیرفیزیکـی را
بـرای تغییـر در منظـر شـهر اندیشـید کـه در آن بـدون آنکـه در
شـهر مداخلـة فیزیکـی صـورت گیـرد از طریـق رسـانه بـر منظر
اثر گذاشـت.

نتیجهگیری

منظر شـهری تفسـیری از فضای شـهری اسـت که آن را بهعنوان
پدیـدهای واجـد ابعـاد درهمتنیـدة عینی-ذهنـی میانـگارد.
تاکنـون راهبردهایـی کـه بـرای سـاماندهی منظـر شـهری ارائـه
شـده منـوط بـه ایجـاد مداخلات کالبـدی -اثرگـذاری بـر وجـه
عینـی -بـه منظـور تحـول در کلیـت رابطـۀ منظـر بوده اسـت .با
ایـن حـال رابطـة منظر نشـان میدهد که در صـورت ایجاد کنش
بـر وجـه ذهنـی نیز میبایسـت کلیـت منظـر -بهعنـوان محصول
رابطـه -دچـار تحـول شـود .ایـن پژوهش در پاسـخ بـه چگونگی
اثرگـذاری بـر وجـه ذهنـی منظر ،از طریـق اسـتدالل منطقی و با
اسـتعانت از حوزههـای دانـش منظر ،روانشناسـی و رسـانه مدلی
مفهومـی را بـه دسـت میدهـد کـه نحـوة اثرگـذاری بـر ذهنیت
شـهروندان بـدون مداخلـۀ فیزیکـی را توضیـح میدهـد .مطابـق
ایـن مدل رسـانه بهعنـوان دسـتگاه پیامرسـان دارای ویژگیهایی

اسـت کـه آن را قـادر به ارسـال پیامهـای تداعیگرایانـه میکند.
در صورتـی کـه پیامهـای شرطیسـازی در مـورد منظـر شـهری
بـر ذهن شـهروندان ارسـال شـود که بر احسـاس و رفتـار آنها اثر
گـذارد میتوانـد بـر نگـرش -یا ذهنیـت -آنهـا نیز اثرگذار باشـد.
اثرگـذاری بـر ذهنیـت بـه آن معناسـت کـه کلیـت رابطـة منظر
دچـار تأثیـر میشـود .بـه عبـارت دیگـر بـا اثرگـذاری بـر ذهـن
شـهروندان و ایجـاد روایـت هـدف ،عینیـت موجـود بـدون آنکـه
دچـار تغییـر شـود واجـد معنـای جدید شـده اسـت .بنابراین اگر
ایـن پیامهـا بـه منظـور تحـول در منظـر شـهری هدفگـذاری
شـده باشـند ،به صـورت تئـوری میتـوان انتظار داشـت از طریق
چنیـن مـدل مفهومـی بـدون مداخلـۀ فیزیکـی بـر منظر شـهری
اثـر گذاشـت .بـرای نمونـه اگـر در شـرایطی مفـروض امـکان یـا
عزمـی بـرای اثرگـذاری بـر کالبـد منظـر وجـود نداشـته باشـد،
میتـوان بـدون آنکـه عینیت شـهر را دچـار تغییر کـرد ،از طریق
پـرورش رسـانهای و از طریـق ارسـال پیامهـای تداعیگرایانـۀ
مرتبط با کالبد شـهری مذکور ،تفسـیر شـهروندان از کالبد شـهر
را متحـول کـرد .از آنجـا کـه منظر شـهری محصـول تعامل ذهن
شـهروندان و کالبـد شـهر اسـت ،علیرغـم ثبـات وجه عینـی ،به
دلیـل مداخلـة ذهنـی ،منظر شـهری تغییـر خواهد کـرد (تصویر
.)5
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تصویر  .5مدل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری از طریق مداخلۀ ذهنی .مأخذ :نگارندگان.
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مرتضی همتی و همکاران

پینوشتها

* این مقاله مستخرج از بخشی از رسالۀ دکتری «مرتضی همتی» با عنوان
«تبیین مدل مفهومی ارتقاء منظر شهری از طریق مداخلۀ ذهنی» است که به
راهنمایی دکتر «سید امیر منصوری» و دکتر «ناصر براتی» در دانشکدة معماری
دانشگاه تهران در حال انجام است.
 .1به اعتقاد برخی از اندیشمندان بعد ذهنی منظر را نمیتوان به طور کامل
بعد عینی در نظر گرفت .در این نگرش که معطوف به ابعاد
معادل «تفسیر» 
بعد ذهنی را الزاماً تفسیر ماده تعبیر نمیکند ،بلکه
هستیشناسانۀ پدیدارهاست ،
آن را تأویلی فراتر از خوانش حقیقت اولیه که به ادراک سطح باالتری از حقیقت
فضا دست مییابد ،بیان میدارند .مطابق چنین نگرشی فرایند ادراک حقیقت
فضا از طریق مواجهه با مادۀ آن ،منحصر به رمزگشایی و تداعی نمیشود؛ بلکه
منجر به ورود به عالم کلیات و حقایق نیز میشود .بنابراین از آنجا که هدف این
پژوهش مقایسه و ارزیابی این نگرش با دیدگاهی که بعد ذهنی را معادل تفسیر
بعد عینی معرفی میکند نیست ،میتوان به جهت احتیاط تداعی را بهعنوان
سطحی از وجه ذهنی انگارید.
 .2برای نمونه منصوری ( )1389در مقالهای با عنوان «منظر شهری؛ کنترل امر
کیفی با مؤلفههای کمی» تغییر در منظر شهری را تنها از طریق امور کیفی و
ابزارهای کالبدی ممکن میداند.
 .3تئوری پرورش ،ترجمهای از عبارت ( )Cultivation Theoryاست .این عبارت
پیشتر در متون تخصصی علوم رسانه ،تئوری کاشت ترجمه شده بود .با توجه به
آنکه عبارت فوق به معنی عمل تربیتکردن است و معنای تلویحی تربیت ذهن
را دارد ،در این پژوهش «تئوری پرورش» نگاشته شد.
 .4پژوهشهای بنیادین یا مبنایی گونهای از تحقیقها هستند که اگرچه ممکن
کاربرد عملی نیز داشته باشند ،اما هدف اصلی و عمدۀ آنها افزایش حیطه

است
و گسترش دانش ،از طریق کشف حقایق و واقعیتها و شناخت پدیدههاست.
ش در درجۀ نخست ،تولید و کسب دانش نو و قوانین علمی
هدف این نوع پژوه 
ید یا تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت ،برای درک بیشتر واقعیتهاست
جد 
(براتی ،داودپور و منتظری.)23 ،1391 ،
ورود مفهوم منظر که شهر را موجودیتی عینی-ذهنی تعبیر میکند
 .5اساساً 
نقطة عطفی در دانش شهر در قرن اخیر است .چنانکه والدهایم نیز نگرش به
شهر از دریچۀ منظر را تحولی شگرف در فهم شهر تلقی میکند (Waldheim,
.)2016, 2-11
 .6نظریة آرون بک با نام رفتاردرمانی شناختی یا Cognitive-Behavioral
 Therapyاست که به طور مخفف  C.B.Tعنوان میشود.
 .7عالوه بر رفتاردرمانی شناختی نظریههای دیگری نیز به توضیح اثرگذاری
بر نگرش از طریق رفتار پرداختهاند برای نمونه نظریة «ناهمسانی شناختی»،

فهرست منابع

سید امیر .)1396( .منظر؛ مفهومی در حال تغییر
••آلهاشمی ،آیدا و منصوری ،
نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون .باغ نظر،)57(14 ،
.44-33
••اشتگ ،لیندا؛ وندربرگ ،اگنس و دگروت ،جودی .)1396( .مفاهیم پایه در
روانشناسی محیطی (ترجمة سپیده برزگر و آناهیتا شهپری) تهران :فکر نو.
••السون ،متیو اچ و هرگنهان ،بی آر .)1374( .مقدمهای بر نظریههای یادگیری
(ترجمۀ علیاکبر سیف) .تهران :دوران.
••برک ،آگوستن .)1392( .آیا مفهوم منظر متحول میشود؟ منظر،)23(5 ،
.27-25
••برک ،آگوستن .)1387( .منظر ،مکان ،تاریخ .باغ نظر.90-81 ،)9( 5 ،

بیانگر آن است که انسانها به دنبال کاهش ناراحتی (یا ناهمسانی) ناشی از
هستند به صورتی که اگر شخص موفق به توجیه یکیبودن

افکار ناهمسانشان
حرف و عمل نشود دچار تنش و ناراحتی میشود .از این بابت شخص دو راه برای
کمکردن ناهمسانی شناختیاش دارد :یا آنکه رفتارش را تغییر دهد یا نگرشش
را .نظریۀ «ادراک خود» نیز بیان میدارد در بسیاری از موارد افراد حتی آگاهی
کاملی از نگرششان ندارند و برای آگاهی از نگرششان به رفتارشان نگاه میکنند
(Aronson, Wilson & Akert, 2004؛ 1995 ,Aronson؛ سانتراک.)1397 ،
 .8نظریۀ «فضای ذهنی» دوالن و همکاران ( )Dolan et al., 2012, 264-277که
ازد که «چگونه میتوان از طریق سیاستهای عمومی رفتار
به این موضوع میپرد 
افراد و جامعه را تغییر داد؟» ،اثرگذاری بر فضای ذهنی مخاطب را منوط به

تأثیر بر «پیامرسان»« ،انگیزه»« ،هنجار»« ،پیش فرض»« ،برتری»« ،آغازگری»،
«اثر»« ،تعهدات» و «ضمیر» میداند (.)ibid., 264
 .9رسانه را میتوان بر اساس نقش مخاطب به سه دستة «پخش (بسته)»،
«مشارکتپذیر (نیمهباز)» و «تعاملی (باز)» تقسیم نمود (ذکایی و حسنی،
رویکرد مخاطبپژوهی را اینچنین از هم

 .)40 ،1394مکوایل مخاطب سه
کند و در سه دستۀ «سنت ساختارگرا» که در آن مخاطب در مقام
تفکیک می 
مشتری بازار است« ،سنت رفتارگرا» که در آن اثرات و کاربردهای رسانهها
بررسی میشود و در آخر« ،سنت فرهنگی و تحلیلی دریافت» که به نقش پررنگ
دریافتکننده میپردازد (مهدیزاده.)21-16 ،1388 ،
 .10برای مثال در پژوهش گروش مشخص شد در برندهشدن نامزدها در دور اول
انتخابات ،رابطۀ معناداری میان میزان نمایشدادن آنها در رسانه و میزان رای
شرکتکنندگان در انتخابات وجود دارد (.)Grush, 1980
 .11از نمونههای مشهور استفادة تجاری از پیامهای تداعیگرایانه در رسانه
که در پژوهشهای روانشناسی نیز به آن بسیار ارجاع میشود -میتوان بهنمود که با نمادپردازی مفهوم «لذت» در تبلیغات

برند «کوکاکوال» اشاره
رسانهای به موفقیت چشمگیری در تسلط بر بازار نوشیدنی دست یافت .یکی
دیگر از مهمترین نمونهها برند سیگار «لوسی استرایک» است که با تبلیغات
هدفگذاریشده تحت نظر ادوارد لوئیس برنیز توانست ذهنیت منفی زنان نسبت
به سیگار را متحول کند و با گرهزدن محصول خود با مفاهیمی چون «مستقل
بودن» بازار هدفش را به طور قابل توجهی گسترش دهد.
 .12اگرچه مؤلفههای متعددی بر میزان اثرگذاری پیامهای تداعیگرایانه تأثیر
میگذارند (تصویر  ،)5اما تئوری-و البته تجربه در حوزههای دیگر -نشان میدهد
که در مجموع این روش دارای اثرگذاری است و میتوان در پژوهشهای آتی
میزان اثرگذاری آن و مؤلفههای اثرگذار بر آن را به طور عملی بررسی کرد.

••براتی ،ناصر؛ داودپور ،زهره و منتظری ،مرجان .)1391( .روش تحقیق در
مطالعات محیطی .تهران :ساکو.
••خلعتبری ،جواد؛ قربان شیرودی ،شهره و سام خانیان ،اسحاق.)1390( .
مباحث اساسی در روانشناسی تربیتی .تهران :ساد.
••ذکایی ،محمدسعید و حسنی ،محمدحسین .)1394( .گونهشناسی کاربران
رسانههای اجتماعی .راهبرد اجتماعی فرهنگی.63-37 ،1 )5( ،
••سانتراک ،جان .دبلیو .)1397( .زمینة روانشانسی سانتراک (ترجمۀ مهرداد
فیروزبخت) .تهران :موسسة خدمات فرهنگی رسا.
••سوافیلد ،سایمون .)1395( .نظریه در معماری منظر (ترجمۀ محسن فیضی
و همکاران) .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
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