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مقالۀ پژوهشی

ــیر  ــول تفس ــه محص ــت ک ــن اس ــی نوی ــر، د       انش ــای منظ ــی از گونه ه ــوان یک ــهری به عن ــر ش ــد          ه| منظ چکی
ــا ابعــاد         جد       یــد        انســان معاصــر از مقولــة فضاســت کــه د       ر آن فضــا نــه موجود       یتــی فیزیکــی بلکــه پد       یــد       ه ای ب
ــود         ــد        مقص ــر باش ــر مورد       نظ ــاماند       هی منظ ــرگاه س ــف ه ــن تعری ــق ای ــت. مطاب ــی اس ــد       ۀ عینی-ذهن د       رهم تنی
اثرگــذاری بــر کلیــت ایــن رابطــه اســت بــا علــم بــر ایــن موضــوع کــه هرکــد       ام از ایــن د       و وجــه بــر د       یگــری اثــر 
می گذارنــد       . بااین حــال بررســی اد       بیــات منظــر شــهری نشــان می د       هــد        کــه هنگامــی کــه از ســاماند       هی منظــر 
-تحــول رابطــة متعامــل منظــر- ســخن بــه میــان می آیــد       ، تنهــا بــه اقد       امــات کّمــی کــه همــراه بــا مد       اخلــة 
کالبــد       ی بــر وجــه عینــی منظــر اثــر می گــذارد        اشــاره می شــود       ، د       ر صورتــی کــه اگــر منظــر محصــول رابطــة 
متعامــل د       و وجــه عینــی و ذهنــی تصــور شــود       ، د       ســت کــم د       ر تئــوری بایــد        بتــوان بــا اثرگــذاری بــر وجــه ذهنــی 
منظــر نیــز ایــن رابطــه را متحــول کــرد       . ایــن پژوهــش د       ر پــی پاســخ د       اد       ن بــه ایــن پرســش اســت کــه »چگونــه 
ــه  ــز ارائ ــر گذاشــت؟« و نی ــر منظــر شــهر اث ــة فیزیکــی- ب ــد       ون مد       اخل ــة ذهنــی -ب ــق مد       اخل ــوان از طری می ت
د       اد       ن یــک مــد       ل مفهومــی بــه صــورت تئوریــک کــه ســازوکار تغییــر منظــر شــهر را از طریــق اثرگــذاری بــر 
ــم  ــا اســتعانت از مفاهی ــی ب ــی مفهوم ــن مد       ل ــال تد       وی ــه د       نب ــن جســتار ب ــد       . ای ــح د       ه ذهــن شــهروند       ان توضی
پذیرفته شــد       ۀ موجــود        د       ر ســه حــوزۀ د       انــش منظــر، روانشناســی و رســانه اســت و از شــیوۀ اســتد       الل منطقــی 
بــرای بیــان وجــود        ارتبــاط میــان گزاره هــای منطقــی ایــن حوزه هــا بهــره می بــرد       . یافته هــای پژوهــش نشــان 
ــهر  ــر ش ــر د       ر منظ ــد       ف تغیی ــا ه ــازی ب ــای شرطی س ــه پیام ه ــرورش چنانچ ــوری پ ــق تئ ــه مطاب ــد        ک می د       ه
ارســال شــود        کــه بــر احســاس و رفتــار مخاطــب اثــر گــذارد        می توانــد        د       ر صــورت تــد       اوم بــر نگــرش و ذهنیــت آن 
نیــز اثرگــذار باشــد       . از آنجــا کــه بــا تغییــر ذهنیــت، یکــی از د       و مؤلفــة متعامــل منظــر تحــول می یابــد       ، د       ر تئوری 

می تــوان انتظــار د       اشــت منظــر شــهر، به عنــوان محصــول ایــن رابطــه، نیــز متحمــل تغییــر شــود       .
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د      ر  شـهری  علـوم  د      سـتاورد      های  مهم تریـن  از  یکـی  مقد          مـه| 
قـرن اخیـر، ایجـاد       تمایـز میـان شـهر و منظـر آن اسـت. عبـارت 
منظـر شـهر، بـه د      سـت اند      کاران علـوم شـهری آموخـت کـه آنچـه 
آن چیـزی  بـا  برابـر  الزامـاً  اد      راک می کننـد        از شـهر  شـهروند      ان 
نیسـت کـه د      ر شـهر وجـود       د      ارد      . بـا ورود       علـم منظـر بـه حـوزۀ 
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مـورد       توجـه قـرار گرفت. مطابـق تعریفی کـه از عبارت منظـر ارائه 
شـد      ه اسـت، منظـر نـه یـک عینیـت بیرونـی و نـه یک امـر ذهنی، 
بلکـه د      ر ارتبـاط ایـن د      و عامـل با یکد      یگر شـکل می گیـرد      . بنابراین 
مقصـود       از طراحـی منظـر، اثرگـذاری بـر ایـن رابطه اسـت بـا علم 
بـر ایـن موضـوع کـه هرکـد      ام از این د      و بـر د      یگـری اثر می گـذارد      . 
از ایـن گفتـار می تـوان چنیـن د      ریافـت کـه تغییـر د      ر هرکـد      ام از 
د      و مؤلفـة عینیـت و ذهنیـت نیـز، محتوای ایـن رابطـه را د      گرگون 
سـازد      . بـا گذشـت چند       د      هـه از ورود       علم منظر به شـهر، شـاهد       آن 
هسـتیم کـه هنگامـی کـه از طراحـی یـک مکان بـا رویکـرد       منظر 
سـخن آورد      ه می شـود      ، تـاش می شـود       کـه عینیت های یـک مکان 
بـا توجـه بـه ذهنیـت موجـود       د      ر بسـتر مـکان متحول شـود       به آن 
معنـی که بـرای اصـاح رابطـة عینی-ذهنـی مترتب بـر آن مکان، 
ویژگی هـای فیزیکـی یک مـکان برای رسـید      ن به ذهنیـت مطلوب 
تغییـر می کنـد      . بـا ایـن  وجود       گاه شـرایط تغییـر د      ر عینیـت منظر 
-محیـط فیزیکـی- وجـود       نـد      ارد       و ممکـن اسـت بـه د      لیـل وجـود       
موانعـی -اقتصـاد      ی، اجتماعـی، تاریخـی و ...- امـکان اثرگـذاری بر 
کالبـد       فراهـم نباشـد      . د      ر ایـن صـورت با علم بـه اینکـه رابطة منظر 
عینی-ذهنـی اسـت، آیـا می تـوان روشـی تد      ویـن نمـود       کـه بد      ون 
تغییـر د      ر وضعیـت فیزیکـی شـهر، منظـر آن را متحـول کنـد      ؟ بـه 
بیانـی د      یگـر چنان کـه تاکنون منظر مطلـوب از طریـق ایجاد       تغییر 
د      ر وضعیـت عینی به د      سـت آمد      ه اسـت، با پیش فـرض وجود       رابطة 
د      و سـویه میـان عینیـت و ذهنیت، می تـوان تصور کرد       کـه با تغییر 
د      ر بعـد       ذهنـی1 نیـز می تـوان بـه منظـر مطلـوب د      سـت یافـت. بـا 
این حـال پیشـینة تئـوری د      انـش منظـر شـهری نشـان می د      هد       که 
پژوهشـی بـه طور مشـخص بـه موضوع اثرگـذاری بر منظر شـهر از 
طریـق مد      اخلـة ذهنـی نپرد      اختـه اسـت2 و تاکنـون مـد      ل مفهومی 
مد      ونـی بـرای اثرگـذاری بـر منظر شـهری بـد      ون مد      اخلـة فیزیکی 
تبییـن نشـد      ه اسـت. این پژوهـش به د      نبال آن اسـت که د      ر پاسـخ 

بـه ایـن پرسـش کـه »چگونـه می تـوان از طریـق مد      اخلـة ذهنـی 
-بـد      ون مد      اخلـة فیزیکـی- بـر منظـر شـهر اثـر گذاشـت؟« مد      لـی 
مفهومـی ارائـه د      هـد       کـه سـازوکار تئوریـک تغییـر منظـر شـهر از 
طریـق اثرگـذاری بـر ذهـن شـهروند      ان را توضیح د      هـد       )تصویر 1(. 
بـه همیـن منظـور د      ر ایـن نوشـتار، ابتـد      ا اد      بیـات مفهومـی منظـر 
شـهر بـا تأکیـد       بـر نقـش ذهنیـت د      ر ماهیـت »عینی-ذهنـی« آن 
معرفـی می شـود      ، سـپس بـا اسـتعانت از مفاهیـم بنیاد      یـن مبحث 
یاد      گیـری د      ر علـم  روانشناسـی و تئوری  پـرورش3 د      ر حوزۀ رسـانه، 

چارچوبـی مفهومـی تد      ویـن و بـه بحـث گذاشـته می شـود      .

سؤاالت پژوهش
1. آیـا می تـوان از طریـق رسـانه و بـد      ون مد      اخلـة فیزیکـی بـر 

گذاشـت؟ اثـر  منظرشـهری 
2. چـه مد      لـی می تـوان بـرای اثرگذاری رسـانه بـر منظر شـهر ارائه 

کرد      ؟ 

فرضیۀ پژوهش
تئـوری پـرورش بـا محوریـت رسـانه به عنوان د      سـتگاه پیام رسـان، 
قـاد      ر بـه ارسـال پیام هـای تد      اعی گرایانـه اسـت. چنانچـه پیام هـای 
شرطی سـازی ارسـال شـود       کـه بـر احسـاس و رفتار مخاطب شـهر 
اثـر گـذارد       می توانـد       بـر نگرش و ذهنیـت آن نیـز اثرگذار باشـد      . از 
آنجـا کـه با تغییر ذهنیت، یکـی از د      و مؤلفة متعامـل منظر )عین و 
ذهـن( متحول می شـود      ، منظر شـهر نیـز به عنوان محصـول، تحول 

می یابـد      . 

روش پژوهش
ایـن جسـتار پژوهشـی بنیاد      یـن4 و میان رشـته ای اسـت که از سـه 
حـوزۀ د      انـش منظـر، روانشناسـی و رسـانه بـرای ایجـاد       سـاختاری 

تصویر 1. راست: منظر به عنوان یک کل از د     و مولفة د     ر هم تنید     ۀ عینیت و ذهنیت تشکیل شد     ه است )الزم به ذکر است که مؤلفه ها تنها به صورت مفروض به منظور 
سهولت ارائة مفهوم منفک از یگد     یگر ترسیم شد     ه اند     (؛ وسط: آنچه به عنوان روش تغییر د     ر منظر معمول است آن است که از طریق »مد     اخلة فیزیکی« د     ر منظر تغییر 
ایجاد      کنند     ؛ چپ: اگر منظر به عنوان رابطة متعامل ابعاد      عینی و ذهنی فضا پذیرفته شود     ، آنگاه به نظر می رسد      بتوان از د     ریچة مد     اخلة ذهنی نیز این رابطه را متحول 

کرد     ، هد     ف این پژوهش بررسی و امکان سنجی این موضوع است. مأخذ: نگارند     گان.
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منطقـی د      ر راسـتای هـد      ف پژوهـش بهـره  می بـرد      . از آنجـا کـه 
ایـن تحقیـق د      ر پـی تد      ویـن مد      لـی مفهومـی بـر پایـة مفاهیـِم 
پذیرفته شـد      ه اسـت، از روش تحقیـق اسـتد      اللی برای بیـان ارتباط 
میـان گزاره هـای منطقـی و ایجـاد       گـزارۀ جد      یـد       بهره می گیـرد      . به 
عبارتـی ایـن پژوهـش با رویکـرد      ی مبتنی بـر اسـتد      الل های کیفی 
د      ر تـاش اسـت بـه کشـف امـکان وجـود       روابـط علـت و معلولـی 
بپـرد      ازد       و زنجیـره ای منطقی از گزاره های موجـود       د      ر علوم مختلف 
را بـه نحـوی ارائـه د      هـد       کـه منجـر بـه تثبیـت مفهومـی منسـجم 
گـرد      د      . د      ر ایـن نوشـتار ابتـد      ا مفاهیـم بنیاد      یـن پژوهـش از د      انـش 
منظـر به عنـوان نقطـة آغازیـن پژوهـش تحقیـق طـرح می شـود      ، 
سـپس بـا بیـان مفاهیـم مرتبـط د      ر حـوزۀ روانشناسـی و رسـانه، 
اتصالـی میـان این سـه حوزه برقـرار می شـود       که حاصـل آن گزارۀ 
نهایـی یـا مـد      ل مفهومی اسـت کـه سـنتز گزاره های پذیرفته شـد      ۀ 

است. پیشـین 

پیشینۀ پژوهش
تاکنـون جسـتار های متعد      د      ی به موضوع شـهر و رسـانه پرد      اخته اند       
کـه می تـوان آنهـا را د      ر سـه د      سـتة مفهومـی »عیان سـازی روایات 
شـهری«، »تبد      یـل شـهر بـه برنـد       تجـاری« و »بازخورد      گیـری از 
پژوهش هـای  از  بخـش عمـد      ه ای  شـهروند      ان« طبقه بنـد      ی کـرد      . 
رسـانه  نقـش  بـه  می گنجـد        نخسـت  د      سـتة  د      ر  کـه  انجام شـد      ه 
د      ر آشکارسـازی ذهنیـت شـهروند      ان د      ر شـهر می پـرد      ازد      . بنیـان 
ایـن جسـتارها را می تـوان بـه نگرشـی نسـبت د      اد       کـه د      ر جریانـی 
بـا  را  مکان منـد        روایـات  و  اسـاطیری  مفاهیـم  میان رشـته ای 
برنامه ریـزی شـهری می آمیـزد      . سـچی (Secchi, 1984)، بـا آنچـه 
»روایت برنامه ریزی شـهری« نامید      ه بود      ، توجه برنامه ریزان شـهری 
را بـه تأثیـر بازتولیـد       مفاهیـم اسـاطیری جلـب کـرد      ، اگرچـه ایـن 
پژوهـش تبد      یـل به یک جریان موثر د      ر شهرسـازی نشـد      . همچنین 
پژوهشـگرانی چون سـاند      رکاک (Sandercock, 2003)، تروگمولتن 
(Throgmorton, 2003 & 2007) و چیلد      ز (Childs, 2008) سـعی 
د      ر پیونـد       روایت هـای شـهری بـا برنامه ریـزی شـهری د      اشـته اند      . 
مشـابه آن وینـا و ماتلماکـی(Viña & Mattelmäki, 2010) ، ماتـی 
 (Van Hulst, 2012) و ون هولست ،(Matthey, 2011, 2014 & 2015)
پنـز  برنامه ریـزی شـهر سـخن گفته انـد      .  د      ر  روایـی  از مد      ل هـای 
هـد      ف  بـا  راهبرد      هایـی  د      ر   (Penz & Koeck, 2017) کوئـک  و 
ارتقـاء شـناخت شـهروند      ان از شـهر و افزایـش هویت مکانـی نقاط 
شـهری از تصاویـر موجـود       د      ر آرشـیوهای سـینمایی بهـره برد      ه اند      . 
اگرچـه د      ر ایـن پژوهـش روایـات موجـود       بـرای معنابخشـی فضا و 
»تولیـد       روایـت« به عنـوان ابـزار ارتقـاء تصویر شـهری آورد      ه نشـد      ه 
اسـت. تفـاوت بنیاد      یـن ایـن د      سـته بـا جسـتار حاضـر تأکیـد       ایـن 
پژوهشـگران بـر تولید       فرم شـهر بر اسـاس »روایات موجود      « اسـت 
و اغلـب د      ر آن بـا »مد      اخلـة فیزیکی« د      ر فرم شـهر نماد      هایی جهت 
تد      اعـی روایـات موجـود       تولیـد       می شـود      . د      سـتة د      وم پژوهش هایـی  

هـد      ف  بـا  شـهری  گرد      شـگری  و  اقتصـاد        حـوزۀ  د      ر  کـه  اسـت 
»تبد      یـل شـهر بـه برند       تجـاری« صـورت می گیـرد      . آوراهـام و کتر 
(Avraham & Ketter, 2008) د      ر کتابـی بـا عنـوان »راهبرد      هـای 
رسـانه ای بـرای بازاریابی شـهرهای تحـت بحران«، بـه ارتقاء تصویر 
شـهر برای بهبود       اقتصاد       گرد      شـگری، از طریق ارتقاء فضای فیزیکی 
 ،(Avraham, 2000 & 2004) شـهر می پرد      ازند      . مشـابه آن آوراهـام
الرسـن (Larsen, 2014 & 2018) پژوهش هایی را با موضوع عوامل 
تأثیرگـذار بـر تصویـر شـهر بـا رویکـرد       گرد      شـگری انجـام د      اد      ه اند      . 
همچنیـن لوزوکا (Luzuka, 2015) و سـوین (Sevin, 2016) نیز به 
فراینـد       و قابلیت های رسـانه های جمعـی مانند       توییتر، فیسـبوک و 
غیره د      ر برند      سـازی شـهری اشـاره کرد      ه اند       و به توضیح بوم شناسـی 
پرد      اخته انـد      . عـاوه  برنـد       شـهری  ایجـاد        تئوری هـای  و  رسـانه ها 
  (Kim, Lee, Shin & Yang, 2017)و همـکاران کیـم  آن  بـر 
تصویـر  ایجـاد        بـر  جمعـی  رسـانه های  مثبـت  تأثیـر  بـه 
ذهنـی مثبـت و جلـب توریسـت بـه مقاصـد       گرد      شـگری اشـاره 
کرد      ه انـد      . د      ر د      و پژوهـش مشـابه شـیروانی د      سـتگرد      ی و د      ه لـوکا 
(Shirvani Dastgerdi & De Luca, 2019) و کاراکـوا و همـکاران 
 )Karakov, Zaslavskaya, Radulova & Vorontsova, 2020(
نیـز مراحـل ایجـاد       برنـد       شـهری را توضیـح د      اد      ه انـد      . این د      سـته از 
جسـتارها قرابـت د      ر بعضـی از وجـوه با پژوهِش د      ر د      سـت، مشـابه، 
امـا د      ر »هـد      ف«، »راهبـرد      «، »ابـزار« و »مخاطـب« متفاوت انـد      . از 
آنجـا کـه هـد      ف ایـن نوشـتارها ارتقـاء گرد      شـگری  اسـت، بنابراین 
بـر وجوهـی تمرکـز می شـود       کـه بـا ایـن امـر مرتبـط هسـتند      ، از 
طرفـی تکیـة راهبرد      هـا بـر شـناخت هویـت موجـود       -بـه جـای 
تولیـد       معنـای جد      یـد      - و پـرورش و گسـترش آن اسـت. همچنیـن 
ایـن پژوهش هـا د      ر تبییـن مـد      ل مفهومـی همـواره از ابـزار مد      اخلة 
فیزیکـی د      ر کنـار اثرگـذاری بـر ذهـن بهـره می برنـد      . عـاوه بر آن 
د      ر ایـن د      سـته، مخاطـب، ذهن »گرد      شـگر« -نـه شـهروند      - تبیین 
می شـود       و تمرکـز بـر ویژگی هایـی  اسـت کـه بـر اسـاس تجربـة 
اد      راکـی مخاطـب گرد      شـگر بـه د      سـت می آیـد      . چنان کـه بسـیاری 
از گرد      شـگران تفسـیر اولیه شـان را بر اسـاس رسـانه -نه بر اسـاس 
محیـط- بـه د      سـت می آورنـد       و عمـًا رسـانه تحولـی د      ر تفسـیر 
محیطـی -برخـاف موضـوع ایـن جسـتار- آنهـا صـورت نمی د      هد      . 
رسـانه های  قابلیـت  از  کـه  اسـت  نیـز جسـتارهایی  آخـر  د      سـتة 
جمعـی بـه منظـور »بازخورد      گیـری« و شـناخت رفتـار مخاطبـان 
بـه منظـور بهبـود       طراحـی شـهر و افزایـش مشـارکت شـهروند      ان 
بهـره می بـرد      . بـرای نمونـه برخـی از پژوهشـگران ماننـد       مک کوایر 
(McQuire, 2008)، پینزون کارد      ونا (Cardona, 2020)، اوربانویش 
همـکاران  و  مارتـی  و   (Urbanowicz & Nyka, 2016) نایـکا  و 
بـه   (Marti, Serrano-Estrada & Nolasco-Cirugeda, 2019)
راهبرد      هایـی رسـانه ای اشـاره می کنند       کـه از طریـق بارخورد      گیری 
باشـد      .  موثـر  شـهری  برنامه ریـزی  د      ر  می توانـد        شـهروند      ان  از 
همان طـور کـه آورد      ه شـد       د      ر این د      سـته ذهن مخاطب ثابت اسـت 
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و کالبـد       بیرونـی بـر اسـاس شـناختی کـه از ذهـن شـهروند      ان بـه 
د      سـت می آیـد       تغییـر می یابـد      . 

مبانی نظری
جسـتاِر د      ر د      سـت، بـه موضوعـی می پرد      ازد       کـه گزاره هـای منطقی 
مـورد       نیـاز بـرای تشـریح آن د      ر رشـته های موجود       به طور مسـتقل 
وجـود       نـد      ارد      ، بنابراین به منظور تشـکیل مد      ل مفهومی می بایسـت 
بـا تد      قیـق د      ر مباحـث میان رشـته ای )د      ر سـه حـوزۀ د      انـش منظر، 
روانشناسـی و رسـانه( ارتبـاط منطقـی گزاره  های پذیرفته شـد      ه د      ر 
هرکـد      ام را واکاوی کنـد      . بـه همیـن روی مبانی نظـری پژوهش د      ر 

سـه بخـش منظر، روانشناسـی و رسـانه تبیین می شـود      .
منظر •
منظر ماهیتی عینی-ذهنی -

منظـر کـه د      ر طی چند       سـد      ه د      چار تغییـرات مفهومی فراوان شـد      ه 
بـود      ، د      ر قـرن بیسـتم بـا ظهـور پد      ید      ارشناسـی د      چـار بنیاد      ی ترین 
تحول فلسـفی اش شـد       که د      ر آن روابط سـوژه و اُبـژه )اد      راک کنند      ه 
و شـیء د      رک شـد      ه( وارد       مرحلـة جد      یـد      ی شـد       که بیشـترین تأثیر 
را د      ر شـکل گیری و تولـد       د      وبـارۀ مفهـوم منظـر د      ر فلسـفه و هنـر 
گذاشـت. اند      یشـمند      انی چـون هوسـرل -برخـاف د      وگانه انـگاری 
اولین متفکران مد      رن نظیر د      کارت و الک- نشـان د      اد      ند       که محتوای 
تجربـة اد      راکـی، نـه فقط آنچه را چشـمان بی واسـطه می بینند       بلکه 
زمینـة وسـیع فرض هـا، خاطـرات، تد      اعی هـا و پیش بینی هایـی را 
هـم کـه غنـای پایان ناپذیـری بـه تجربـه می بخشـد       د      ر برمی گیـرد       
)کارمـن، 1390، 33(. د      ر همیـن زمـان، مرلوپونتی پد      ید      ارشناسـی 
اد      راک را مطـرح می کنـد       و بـرای برانگیختـن د      نیـای اد      راک، بارهـا 
بـه نمونـة منظـر و د      رک منظـر متوسـل می شـود       )آل هاشـمی و 
منصـوری، 1396(. فهـم جد      یـد       منظـر هنگامـی شـکل می گیـرد       
کـه گروهـی از پد      ید      ه هـای طبیعـی، گسـترد      ه بـر سـطح زمیـن، به 
 .(Simmel, 2007, 25)       وسـیلة نـوع ویـژه ای از اتحـاد       د      رک شـوند
د      ر ایـن حالـت منظـر نـه تنهـا نشـان د      هند      ۀ پد      یـد      ه ای ملمـوس و 
قابـل رؤیـت بلکـه آن موضـوع ذهنـی یـا تصـوری متبـاد      ر د      ر ذهن 
مخاطـب اسـت )سـوافیلد      ، 1395، 168(. به عبارتـی منظر گونه ای 
د      رهمم تنیـد      ۀ  و ذهنـِی  عینـی  ابعـاد        واجـد        کـه  اسـت  مـکان  از 
غیرقابـل تفکیـک اسـت )ماهـان و منصـوری، 1396، 21( و د      ارای 
مفروضـات بیولوژیک، وجود      شناسـی و منطقی اسـت )برک، 1392، 
25(. بنابرایـن منظـر حاصـل سـنتز د      و بعد       عینیت و ذهنیت اسـت 
کـه کلیـت مفهومـی یکپارچـه را پد      یـد       مـی آورد       که قابـل تفکیک 
نیسـت و فهـم آن از طریـق نگـرش توأمـان و کل نگر ممکن اسـت. 
د      ر منظـر شـهری به عنـوان یکـی از گونه هـای منظـر نیـز، شـهر نه 
فقـط موجود      یتـی فیزیکـی بلکـه پد      یـد      ه ای با ابعـاد       د      رهم تنیـد      ه از 
مـاد      ه و معنـا اسـت. بنابرایـن د      ر این نگرش د      سـتگاه اد      راکی انسـان 
تعیین کننـد      ه و اثرگـذار د      ر شـکل گیری  به عنـوان عاملـی عمیقـاً 

»شـهر« بازشناسـی و شـناخته می شود      5.

منظر به مثابۀ متن -
یکـی از مهم تریـن تعابیـری کـه د      ر راسـتای نگـرش معنایـی بـه 
به عنـوان  بازشناسـی شـهر  گرفـت،  اخیـر شـکل  قـرن  د      ر  شـهر 
پد      یـد      ه ای  به عنـوان  شـهر  کـه  معنـا  آن  بـه  اسـت  متـن  یـک 
مخاطـب  ذهـن  بـه  کـه  اسـت  مفاهیمـی  حامـل  »نماد      یـن« 
ارسـال می شـود      . 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 عهـد      ه د      ارد       
(Duncan, 1990, 56; Barnes & Duncan 1992, 3). بـه عبارتـی 
شـهر یک متن اسـت که د      ر آن سـاختار بصری شهر با تصویر ذهنی 
مرد      مـان آمیخته شـد      ه اسـت )Boyer, 1994؛ عاد      لوند      ، موسـوی لر و 
منصـوری، 1395، 41( و منظـر پیامـی اسـت که بـه ذهن مخاطب 
امـروزه   .(Bellentani, 2016; Terkenli, 2001) می شـود        ارسـال 
خوانـد      ن منظـر بـه مثابـة یک متـن یا گفتـار بـه یکـی از ابزارهای 
ارزشـمند       د      ر تفسـیر محیط های طبیعی و انسان سـاخت بد      ل شـد      ه 
اسـت. امـا آنچـه قابـل توجـه اسـت آن اسـت کـه منظـر نـه فقـط 
به مثابـة یـک مفهـوم کـه بـه ماننـد       یـک سـاختار زبانـی نیـز قابل 
تفسـیر اسـت )فیضـی و اسـد پور، 1392، 4(. بـد      ان معنـی که یکی 
از ویژگی هـای مهـم منظـر پیام رسـانی اسـت. منظـر شـهری، بـه 
د      لیـل برخـورد      اری از کالبـد       پیوسـته، محتـوای منسـجم، اسـتفاد      ۀ 
تطبیق یافتـه از اجـزاء و عناصـر متون پیش از خـود       و هد      فمند      بود      ن 
می توانـد       بـه د      رجـة انتقـال پیـام بـه خوانشـگر خـود       ارتقـاء یابـد       
)شـعله، 1390(. بـه عبارتـی منظر شـهر بـه د      لیل جوهـرۀ نماد      ین، 
فراتـر از یـک متـن ثابـت، خـود       به عنوان یک سـاختار زبانـی پویا با 
قابلیـت انتقـال د      اد      ه بـه شـهروند      ان عمـل می کند       و د      ر طـول زمان 

پیام هـای متعـد      د      ی را د      ر ذهـن مخاطبـان متبـاد      ر می سـازد      .
روان شناسی •
یاد      گیری تد      اعی گرا -

 د      ر قـرن اخیـر پیشـرفت های عمـد      ه ای د      ر علـم روانشناسـی د      ر 
حـوزۀ شـناخت ذهـن بـا اهـد      اف د      رمانی صـورت گرفته اسـت. علم 
روانشناسـی کلیـد       حل بسـیاری از مسـائل کـه نمود       بیرونـی د      ارند       
را -بـه جـای تغییـر واقعیـت بیرونـی- تغییـر برد      اشـت شـخص از 
محیـط می د      انـد      . پیشـرفت د      ر شـناخت ذهن انسـان، روانشناسـان 
را بـا شـیوه های تأثیرپذیـری ذهـن د      ر مواجـه بـا د      اد      ه هـای بیرونی 
عنـوان  »یاد      گیـری«  مبحـث  عنـوان  تحـت  کـه  سـاخت  آشـنا 
می شـوند      . یاد      گیـری را می تـوان فراینـد       ایجـاد       تغییـر پایـد      ار د      ر 
رفتـار یـا تـوان رفتـاری کـه حاصـل تجربـه اسـت، تفسـیر نمـود      . 
ماننـد        بـد      ن  موقتـی  حالـت  بـه  را  آن  نمی تـوان  کـه  تغییراتـی 
آنچـه بـر اثـر بیمـاری، خسـتگی یـا مصـرف د      ارو پد      یـد       می آیـد       یا 
فرایند      هـای رشـد       و نمـو نسـبت د      اد       )السـون و هرگنهـان، 1374، 
سـام  و  شـیرود      ی  قربـان  خلعتبـری،  21؛   ،1373 گانیـه،  30؛ 
خانیـان، 1390(. یکـی از مهم تریـن نظریـات د      ر حـوزۀ یاد      گیـری 
ذهـن یاد      گیـری تد      اعی گـرا یـا شرطی سـازی اسـت کـه د      ر آن د      و 
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رویـد      اد       بـه یکد      یگـر پیونـد       می خورنـد       و بـا هـم متد      اعی می شـوند       
 .(Kimble, 1961, Kazdin, 2000; Pearce & Bouton, 2001)
بیشـترین کاربرد       عملی نظریـة یاد      گیری تد      اعی گرا، د      ر روانشناسـی 
مصرف کننـد      ه اسـت کـه بـه مطالعـة طـرز تفکـر، احسـاس کرد      ن، 
انتخاب کـرد      ن مصرف کننـد      گان می پـرد      ازد      . چنان کـه  و  اسـتد      الل 
بسـیاری از آگهی های تبلیغاتی کنونی نیز به نحوی از شرطی سـازی 
 .(Perner, 2001; Bettman, 2001)       کاسـیک اسـتفاد      ه می کننـد
از  شـخص  تد      اعی گـرا  یاد      گیـری  مفاهیـم  اسـاس  بـر  بنابرایـن 
طریـق تجربه هایـی کـه از پـاد      اش یا تنبیـه د      ر طول زمـان د      ریافت 
می کنـد      ، فرامی گیـرد       کـه د      ر موقعیتـی خـاص، رفتـار یـا احسـاس 

مشـخصی بـروز بد      هـد      .
اثرگذاری بر نگرش از طریق رفتار و احساس -

یکـی از موضوعـات قابـل توجـه د      ر موضـوع مـورد       بحـث، بررسـی 
امـکان اثرگـذاری رفتـار بـر نگـرش اسـت. اینکـه اگرچـه از طریق 
پیام هـای  می تـوان  شـد        آورد      ه  چنان کـه  تد      اعی گـرا  یاد      گیـری 
تد      اعی گرایانـه ای ارسـال کـرد       کـه بـر رفتـار و حتی احسـاس افراد       
تأثیـر بگـذارد       اما آیا این اثرگـذاری می تواند       د      ر نگـرش و باور افراد       
تغییـر ایجـاد       کنـد      ؟ این پرسشـی بـود       که سـال ها پژوهشـگران را 
بـه خـود       مشـغول کـرد       زیرا د      ر تصـور رایج همـواره نگرش، منشـاء 
احساسـات و رفتارهـا تصـور می شـد      . بـا این حـال بـا پژوهش هایی 
و  احسـاس  رفتـار،  ارتبـاط  موضـوع  د      ر  اخیـر  د      هه هـای  د      ر  کـه 
نگـرش صـورت گرفـت، افق هـای جد      ید      ی بـر مبحـث یاد      گیری د      ر 
روان شناسـی گشـود      ه شـد      . این پژوهش هـا که د      ر بنیـان به منظور 
د      رمـان اعتیـاد       از طریـق تغییـر رفتـار مراجعین صـورت گرفت، به 
توضیـح تغییـر نگـرش افـراد       از طریق تـد      اوم انجـام رفتـار و ایجاد       
کنش هـای احساسـی می پـرد      ازد      . بِـک د      ر نظریـه ای تحـت عنـوان 

»رفتارد      رمانـی شـناختی«6 اثبـات کرد       کـه برخاف تصـور معمول 
کـه احساسـات و متعاقـب آن رفتارها حاصل نگرش افراد       هسـتند      ، 
رفتـار نیـز بـر اعتقـاد      ات و شـیوۀ نگرش به جهـان تأثیـر می گذارد       
)Beck, 2011؛ سـانتراک، 1397(، بـه عبارتـی فراینـد      ی کـه تصور 
می شـد       بـه طور یکسـویه از نگـرش آغاز و بر احسـاس و پس از آن 
بـر رفتـار اثـر می گـذارد      ، د      ر واقـع به صـورت یک چرخه اسـت که 
د      ر آن رفتـار -کـه د      ر انتهـای فراینـد       تصور می شـد      - نیـز بر نگرش 
اثـر می گـذارد      . ایـن نظریـة وی -کـه اکنـون به عنوان اصـل علمی 
شـناخته می شـود      - یک رویکـرد       روان د      رمانی اسـت که احساسـات 
ناکارآمـد       و رفتارهـا، فرایند      هـا و مضامین شـناختی ناسـازگارانه را 
از طریـق شـماری از روش هـای سیسـتماتیک، صریـح و هد      ف مد      ار 
عنـوان  تحـت  نظریه هایـی  نیـز  آن  از  پـس  می گیـرد      7.  نشـانه 
»تغییـر رفتـار« بـه طـور عملی اثرگـذاری بـر رفتار و نگـرش افراد       
را آزمود      نـد      . ایـن نظریه هـا کـه بـه بررسـی ویژگی هـای محیطـی، 
شـخصی و رفتـاری به عنـوان عوامـل اصلـی تعییـن کننـد      ۀ رفتـار 
می پرد      ازنـد       د      ر سـال های اخیـر د      ر زمینه هایـی چـون بهد      اشـت، 
)اشـتگ،  شـد      ه اند        گرفتـه   بـه کار   ... و  جرم شناسـی  آمـوزش، 
وند      ربـرگ و د      گـروت، 1396، 219(. ایـن به آن معناسـت که القای 
رفتـاری تد      اعی گـرا )شرطی سـاز( می توانـد       بـا تکـرار ارسـال یـک 
»پیـام« تد      اعی گـرا، رفتـار و احساسـی د      ر آزمایش شـوند      ه ایجـاد       

کنـد       که بـر نگـرش وی اثـر گـذارد      8 )تصویر 2(.
رسانه •
تئوری پرورش -

یکـی از قد      رتمند      تریـن عوامـل اقناعـی، رسـانه یـا فنـاوری مـورد       
اسـتفاد      ه بـرای انتقال پیام اسـت کـه روزبه روز بر عمـق تأثیرگذاری 
و گسـترد      گی مخاطبانش افزود      ه می شـود      . رسـانه د      ر مفهوم عمومي 

تصویر 2. چرخة رفتار، احساس، نگرش، آرون بک توضیح می د    هد     که بر خاف تصور رایج که رفتارها نتایج احساس ها و احساس ها نتایج نگرش ها هستند    ، این فرایند     
.Teater, 2013 به صورت یک چرخه است که د    ر آن نگرش ها خود     از رفتارهای افراد     متأثر می شوند    . مأخذ: نگارند    گان بر اساس
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آن بـه معنـي عامل یا چیز وسـاطت کنند      ه اسـت و د      ر معني خاص، 
هـر وسـیله اي اسـت کـه بیـن پیـام و د      ریافت کننـد      ۀ آن وسـاطت 
مي کنـد       بنابرایـن رسـانه ها، ابزارهایي بـراي انتقال پیام د      ر گسـترۀ 
فـرد      ي و جمعـي هسـتند       و د      ر طول زمـان از اشـکال »اولیة فرد      ي« 
بـه اشـکال »پیشـرفتة جمعـي« توسـعه پیـد      ا کرد      ه انـد       )ذکایـی و 

حسـنی، 1394، 41(.
از نـگاه جامعه شناسـان د      نیـای امـروزی به ارتباط مسـتمر و کنش 
متقابـل میـان مرد      می که بسـیار جـد      ا از یکد      یگرند       وابسـته اسـت. 
د      ر د      نیـای قد      یـم، سـنت ها د      ر اجتمـاع محلـی انتقـال می یافـت 
و اند      یشـه های فرهنگـی بـه تد      ریـج د      ر مناطـق وسـیعی منتشـر 
می شـد       و فرایند      هـای انتشـار فرهنگـی، طوالنـی، کند       و ناپیوسـته 
بـود      . امـروز، انسـان بـه مد      د       رسـانه د      ر کل جهـان زند      گـی می کند       
)مکوایـل، 1385(. پیش تـر تأثیـر رسـانه های همگانـی محـد      ود       به 
سـرگرمی قلمـد      اد       می شـد       و اثرگـذاری آن بر نگرش هـای فرهنگی 
جامعـه کم اهمیـت تصـور می شـد      . گید      نـز، چنیـن د      ید      گاهـی را 
کامـًا گمراه کننـد      ه می د      انـد       و از رسـانه به عنوان ابزاری زمینه سـاز 
امـروزه رسـانه  نـام می بـرد      .  بـه فرهنـگ جامعـه  د      ر شـکل د      هی 
اجتماعـی عمـل می کنـد        نگرش هـای  زمینه سـاز  ابـزار  به عنـوان 
و بـا فراهم سـاختن چارچوب هـای تجربـه، نگرش هـای فرهنگـی، 
سـاختاری بـه وجـود       مـی آورد       کـه افـراد       د      ر د      رون آن اطاعـات را 
تفسـیر و سـازمان د      هی می کننـد       )گید      نـز، 1379(. امـروزه نقـش 
رسـانه فراتـر از یـک سـاختار پیام رسـان بلکـه به عنـوان د      سـتگاه 
تولیـد       معانـی و اثرگـذار بـر نگـرش مخاطـب بررسـی می شـود      . 
چنان کـه مکوایـل بیـان مـی د      ارد       کـه نقـش رسـانه را می تـوان از 
چهـار منظـر بررسـی کـرد      ، »رویکـرد       انتقالی« کـه ارتبـاط را تنها 
انتقـال پیـام اسـتنباط می کننـد      ، »رویکـرد       آیینـی« کـه ارتبـاط 
را تولیـد       و تبـاد      ل معنـا می د      انـد      ، »رویکـرد       تبلیغاتـی« اهمیـت 
انتقـال معنـا بلکـه جلـب مخاطـب بیـان  اساسـی رسـانه را نـه 
می کنـد       و د      ر آخـر »رویکـرد       د      ریافـت« تأکید       را بـه نقش مخاطب9 
رسـانه  نقـش   .)15-11  ،1388 )مهـد      ی زاد      ه،  مـی د      ارد        معطـوف 
د      ر شـکل د      هی بـه نگـرش جمعـی د      ر قـرن جد      یـد       بـه انـد      ازه ای 
گسـترش یافتـه کـه برخـی از اند      یشـمند      انی چـون مک لوهـان آن 
را نـه یـک پیام رسـان بلکه خـود       پیام تعبیـر کرد      ه انـد       )مک لوهان، 
اجتماعـی  زند      گـی  ابعـاد        بـر  شـگرفی  پیامد      هـای  کـه   )1377
رسـانة  مـی د      ارد        بیـان  گربنـر  اسـت.  گذاشـته  معاصـر  انسـان 
عمومـی اثـرات تد      ریجـی امـا منسـجم و تأثیرگـذار بـر نگرش هـا 
و باورهـای مخاطبـان د      ارد      . بـه عبارتـی رسـانه نقش هـا، رفتارهـا و 
نگـرش افـراد       جامعـه را یکسان سـازی می کنـد       و بـر فرهنـگ اثـر 
 (Gerbner, Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox & می گـذارد       
 Signorielli 1978; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli,

 .1986; Gerbner, 1998)
د      رازمـد      ت رسـانه ها  و  تد      ریجـی  آثـار  بـر  پـرورش گربنـر  نظریـة 
و  اطـراف  د      نیـای  از  مخاطبـان  ذهنـی  تصویـر  شـکل گیری  بـر 

مفهوم سـازی آنـان از واقعیـت اجتماعـی تأکید       می کند      . بـه عبارتی 
هـر چقـد      ر مـرد      م زمـان بیشـتری را صـرف تعامل بـا رسـانه کنند      ، 
باورهـا و فرض هـای آنهـا د      ر مـورد       زند      گـی و جامعـه بیشـتر بـا 
پیام هـای مکـرر و ثابـت د      ر برنامه هـای هنری تفریحی و سـرگرمی 
تلویزیونـی همخـوان خواهـد       شـد      10 )گونتـر، 1384(. آنچـه قابـل 
توجـه اسـت آن اسـت کـه فرایند       پـرورش، یـک فرایند       بی سـمت 
و سـو نیسـت، بلکـه شـبیه فراینـد      ی جاذبه ای اسـت کـه د      ر آن هر 
گـروه از بیننـد      گان ممکـن اسـت د      ر جهـت متفاوتی تـاش کنند      ، 
امـا همـة گروههـا تحـت تأثیر جریـان مرکـزی واحد      ی هسـتند      . از 
ایـن رو، پـرورش بخشـی از یـک فراینـد       د      ائمـی، پویـا و پیشـروند      ۀ 
تعامـل میـان پیام هـا و زمینه های قبلی اسـت )مهـد      ی زاد      ه، 1388، 
79-80(. ایـن نظریـه معتقـد       اسـت کـه رسـانه ها قاد      رنـد       تصویری 
کاذب از حقیقـت را بـه مخاطبـان خـود       عرضـه کننـد       تـا آنجـا که 
مخاطـب، از تفسـیر محتـوای رسـانه د      سـت برمـی د      ارد       و بـه جـای 
آن کـه حقیقـت عینـی پیرامـون خـود       را د      ریابـد      ، تمایـل می یابـد       
حقیقتبـود      ن تصاویـر رسـانه هـا را باور کنـد      . بینند      گاِن همیشـگي، 
بـه واقعیتـي اعتقاد       خواهند       د      اشـت که بـا آنچه د      ر تلویزیون نشـان 
همیشـه  تلویزیـون  د      رحالي کـه  اسـت؛  هماهنـگ  مي شـود      ،  د      اد      ه 
د      نیـاي واقعـي را بازنمي تابانـد       )لیتل جـان، 1384، 753(. اگرچـه 
پیام هـای رسـانه الزامـاً انعکاسـی از واقعیـت جهـان بیرون نیسـت 
و غالبـاً بـا آن فاصلـه د      ارد      ، امـا بـه جهـت تکـرار د      ائمـی اش، نهایتاً 
به عنـوان د      یـد      گاه مـورد       وفـاق جامعـه، پذیرفتـه می شـود       و تمـاس 
ممتـد       بـا جهـان رسـانه، می توانـد       نهایتـاً بـه قبـول د      ید      گاه رسـانه 
د      ربـارۀ جهـان واقعـی منجـر شـود       )مکوایـل، 1385، 399؛ گونتـر، 
1384، 310؛ Shanahan & Morgan, 1999(. بـه عبارتی رسـانه با 
بـه انحصـار د      رآورد      ن د      یگـر منابـع اطاعـات، افـکار و آگاهی ها قاد      ر 
اسـت جهان بینـی، نقـش و ارزش هـای رایـج را بـه مخاطبـان القاء 
کند       )سـورین و تانکارد      ، 1381، 390-391(. د      ر واقع اسـاس وجود       
ویژگـی »سـرگرم کنند      گی« -یـا همـان لـذت- د      ر رسـانه موجـب 
می شـود       کـه ایـن پد      ید      ه از یـک ابزار پیام رسـان فراتر بـرود       و بتواند       
بـا ارسـال پیام هـای تد      اعی گرایانه -یا شرطی سـاز- ذهـن مخاطبان 
را هد      ایـت کنـد      11. بـه عبارتـی تئـوری پـرورش توضیـح می د      هـد       
کـه افـراد       د      ر مواجهـه بـا رسـانه بـا پیام هـای برنامه ریزی شـد      ه ای 
واقعیـت  از  اسـتنباطی  و  روبـه رو می شـوند        -روایت هـای هـد      ف- 
جهـان بیرونـی بـه د      سـت می آورند       که توسـط پیام هـا هد      ف گذاری 
شـد      ه اسـت (Mosharafa, 2015, 23; Shrum, 2017, 1)، )تصویـر 

 .)3

بحث
چنان کـه د      ر ابتـد      ای مبانی نظری آورد      ه شـد      ، این جسـتار د      ر سـه 
حـوزۀ د      انـش منظـر، روانشناسـی و رسـانه بـه تد      قیـق و بررسـی 
گزاره هـای منطقـی پذیرفته شـد      ه د      ر هـر رشـته پرد      اخـت. اکنون 
بـا ارزیابـی گزاره هـای هـر د      انـش از طریـق اسـتد      الل منطقـی به 



رسانه، روشی برای تغییر منظر شهری

بهار 721401 شمارۀ 58

بحـث می پـرد      ازد       و بـا پیونـد       مفاهیـم میان رشـته ای بـه ایجـاد       
مـد      ل مفهومـی کـه بتوانـد       منجـر بـه اثرگـذاری بـر منظـر شـهر 

بـد      ون مد      اخلـة فیزیکـی شـود       د      سـت می زنـد      :
- گـزارۀ الـف: منظر مفهومی عینی-ذهنی اسـت کـه د      ارای وجوه 
کالبـد      ی و معنایـی غیـر قابـل تفکیـک اسـت. اگر منظـر مد      لی از 
رابطـه ای متعامـل و د      رهم تنیـد      ه از ابعـاد       عینـی و ذهنـی تصـور 
شـود      ، ایجـاد       کنـش بـر هـر یـک از ابعـاد      ، بـر کلیـت رابطـه اثـر 
خواهـد       گذاشـت. بنابرایـن اگـر بتـوان تغییـری د      ر ذهنیـت افراد       
ایجـاد       کـرد      ، کلیـت رابطـة منظر تحـول خواهـد       یافـت. از طرفی 
منظـر به عنـوان یـک متن و فراتـر از آن یک د      سـتگاه پیام رسـان 
قـاد      ر بـه انتقـال معانی به ذهن شـهروند      ان اسـت. بنابرایـن منظر 
د      ر سـاختار مفهومـی خـود       کـه موجود      یتـی عینی-ذهنـی اسـت، 

قابلیـت تبـاد      ر معنایـی به ذهـن مخاطبـان را د      ارد      . 
- گـزارۀ ب: د      انـش روانشناسـی از د      هه هـای گذشـته بـا هـد      ف 
یاد      گیـری  طریـق  از  ذهنیـت  تغییـر  بـر  تمرکـز  بـا  د      رمـان 
تد      اعی گرایانـه روش هایـی را بـرای تأثیرگـذاری بر ذهـن مخاطب 
تعریـف کـرد      ه اسـت کـه د      ر گـذر زمـان بـه شـکل های گوناگـون 
جنبه هـای مختلـف آن مـورد       آزمون قـرار گرفته اسـت. یاد      گیری 
تد      اعی گرایانـه توانسـت روش هـای مد      ونـی را ارائـه کنـد       کـه از 
طریـق محرک هـا افـراد       را بـه انجام رفتارهـا و بروز احسـاس های 
پیش بینـی شـد      ه واد      ار کنـد      . اگرچـه پیش تـر ابهام هایـی وجـود       
د      اشـت کـه پیام هـای تد      اعی گرایانـه تنهـا بـر رفتـار و احسـاس 
مخاطـب اثـر می گذارد       و ممکن اسـت بـه باورمند      ی منجر نشـود       
یـا تأثیـری موقت د      اشـته باشـند       اما کشـف نظریاتی چـون چرخة 
»رفتـار، احسـاس و نگـرش« )C.B.T( آشـکار کرد       که تـد      اوم این 
امـر نـه تنهـا باعـث تحـول رفتـار و احسـاس بلکـه قویـاً منجـر 
بـه تحـول د      ر نگـرش افـراد       می شـود      . چنان کـه پـس از آن نیـز 
بـا پژوهش هایـی کـه بـا هـد      ف تغییـر نگـرش صـورت گرفـت، 
روش هـای عملـی بـرای اثرگـذاری بـر مخاطـب -فـرد       و جمـع- 
مـورد       آزمـون قـرار گرفـت و توفیـق آن بنیانـی بـرای بهره گیری 

از ایـن روش هـا د      ر سـال های اخیـر بـا اهـد      اف د      رمانـی، تجـاری، 
سیاسـی و ... فراهـم آورد      .

رسـانه  تد      اعی گـرا  یاد      گیـری  سـازوکار  بنیـان  بـر  ج:  گـزاره   -
به عنـوان ابـزاری کـه بـه د      لیـل وجـود       محرک هـای متنـوع -از 
تد      اعی گرایانـه  پیام هـای  ارسـال  توانایـی  واجـد        لـذت-  جملـه 
مطابـق تئـوری پـرورش رسـانه ای اسـت و مهم تـر از آن اینکـه 
د      ر ارسـال ایـن پیام هـا تـد      اوم د      ارد      ، می توانـد       بـه اثرگـذاری بـر 
ذهـن مخاطـب منجـر شـود      . چنان کـه ایـن روش سال هاسـت د      ر 
حوزه هـای میان رشـته ای ماننـد       روانشناسـی تبلیغـات، پژوهـش 
عملـی شـد      ه و از آن بـا اهـد      اف تجاری اسـتفاد      ه شـد      ه اسـت10. از 
آنجـا کـه رسـانه به عنـوان د      سـتگاه پیام رسـان قـاد      ر بـه ارسـال 
پیام هـای تد      اعی گرایانـه اسـت، چنانچـه پیام هـای شرطی سـازی 
ارسـال کنـد       که بر احسـاس و رفتـار مخاطب اثر گـذارد      ، می تواند       

بـر نگـرش و ذهنیـت آن نیـز اثرگـذار باشـد      . 
- سـنتز: پیونـد       سـه گـزارۀ آورد      ه شـد      ه چنیـن می نمایانـد       کـه از 
آنجـا کـه بـا تغییـر ذهنیـت، یکـی از د      و مؤلفـة متعامـل منظـر 
)عینیـت و ذهنیـت(، تحـول می یابـد      ، د      ر تئـوری می تـوان انتظار 
د      اشـت کـه منظر شـهر، به عنوان محصـول این رابطـه، د      ر صورتی 
کـه هـد      ف ایـن روش قرار گیـرد      ، متحمل تغییر شـود      . بـه عبارتی 
مطالـب فوق الذکـر ایـن موضـوع را متباد      ر می سـازد       کـه می توان 
از طریـق رسـانه، بـر بنیـان یاد      گیـری تد      اعی گرایانـه، مد      لـی ارائه 
کـرد       کـه بـر مولفـة ذهنی رابطـة منظر اثـر گـذارد      . بنابرایـن اگر 
روایـت هـد      ف، از طریـق پیام هـای تد      اعی گرایانـه یـا شرطی سـاز 
رسـانه ای بـر ذهـن مخاطـب وارد       شـود      ، می توانـد       بـر تفسـیر وی 
اثـر بگـذارد      12. د      ر ایـن صـورت بـا تفسـیر جد      یـد       از موضـوع بـه 
عبارتـی ذهنیـت مخاطب د      سـتخوش تغییر شـد      ه اسـت. چنان که 
آورد      ه شـد       بـا تغییـر مؤلفـة ذهنیت کلیـت منظر نیـز د      چار تحول 
می شـود       و د      ر نهایـت مخاطـب محیـط را بـا روایت هد      ف تفسـیر 
می کنـد      . ایـن بـه آن معنـی اسـت کـه تفسـیر اولیـه و ثانویـة 
مخاطـب از محیـط یکسـان برابـر نیسـت و منظـر د      چـار تحـول 

تصویر 3. نمود    ار تئوری پرورش. مأخذ: نگارند    گان.
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شـد      ه اسـت )تصویـر 4(. بنابراین می تـوان بیان کرد       کـه از طریق 
ایـن مـد      ل مفهومـی می تـوان امـکان راهکارهایـی غیرفیزیکـی را 
بـرای تغییـر د      ر منظـر شـهر اند      یشـید       کـه د      ر آن بـد      ون آنکـه د      ر 
شـهر مد      اخلـة فیزیکـی صـورت گیـرد       از طریـق رسـانه بـر منظر 

گذاشـت. اثر 

نتیجه گیری
منظر شـهری تفسـیری از فضای شـهری اسـت که آن را به عنوان 
می انـگارد      .  عینی-ذهنـی  د      رهم تنیـد      ۀ  ابعـاد        واجـد        پد      یـد      ه ای 
تاکنـون راهبرد      هایـی کـه بـرای سـاماند      هی منظـر شـهری ارائـه 
شـد      ه منـوط بـه ایجـاد       مد      اخـات کالبـد      ی -اثرگـذاری بـر وجـه 
عینـی- بـه منظـور تحـول د      ر کلیـت رابطـة منظـر بود      ه اسـت. با 
ایـن حـال رابطـة منظر نشـان می د      هد       که د      ر صـورت ایجاد       کنش 
بـر وجـه ذهنـی نیز می بایسـت کلیـت منظـر -به عنـوان محصول 
رابطـه- د      چـار تحـول شـود      . ایـن پژوهش د      ر پاسـخ بـه چگونگی 
اثرگـذاری بـر وجـه ذهنـی منظر، از طریـق اسـتد      الل منطقی و با 
اسـتعانت از حوزه هـای د      انـش منظر، روانشناسـی و رسـانه مد      لی 
مفهومـی را بـه د      سـت می د      هـد       کـه نحـوۀ اثرگـذاری بـر ذهنیت 
شـهروند      ان بـد      ون مد      اخلـة فیزیکـی را توضیـح می د      هـد      . مطابـق 
ایـن مد      ل رسـانه به عنـوان د      سـتگاه پیام رسـان د      ارای ویژگی هایی 

تصویر 4. سنتز گزاره های پذیرفته شد    ه د    ر حوزۀ د    انش های منظر، روانشانسی و رسانه، گزارۀ جد    ید    ی را به د    ست می د    هد     که بیانگر امکان اثرگذاری بر منظر بد    ون مد    اخلة 
فیزیکی از طریق پرورش رسانه ای است. مأخذ: نگارند    گان.

اسـت کـه آن را قـاد      ر به ارسـال پیام هـای تد      اعی گرایانـه می کند      . 
د      ر صورتـی کـه پیام هـای شرطی سـازی د      ر مـورد       منظـر شـهری 
بـر ذهن شـهروند      ان ارسـال شـود       که بر احسـاس و رفتـار آنها اثر 
گـذارد       می توانـد       بـر نگـرش -یا ذهنیـت- آنهـا نیز اثرگذار باشـد      . 
اثرگـذاری بـر ذهنیـت بـه آن معناسـت کـه کلیـت رابطـة منظر 
د      چـار تأثیـر می شـود      . بـه عبـارت د      یگـر بـا اثرگـذاری بـر ذهـن 
شـهروند      ان و ایجـاد       روایـت هـد      ف، عینیـت موجـود       بـد      ون آنکـه 
د      چـار تغییـر شـود       واجـد       معنـای جد      ید       شـد      ه اسـت. بنابراین اگر 
ایـن پیام هـا بـه منظـور تحـول د      ر منظـر شـهری هد      ف گـذاری 
شـد      ه باشـند      ، به صـورت تئـوری می تـوان انتظار د      اشـت از طریق 
چنیـن مـد      ل مفهومـی بـد      ون مد      اخلـة فیزیکـی بـر منظر شـهری 
اثـر گذاشـت. بـرای نمونـه اگـر د      ر شـرایطی مفـروض امـکان یـا 
عزمـی بـرای اثرگـذاری بـر کالبـد       منظـر وجـود       ند      اشـته باشـد      ، 
می تـوان بـد      ون آنکـه عینیت شـهر را د      چـار تغییر کـرد      ، از طریق 
تد      اعی گرایانـة  پیام هـای  ارسـال  طریـق  از  و  رسـانه ای  پـرورش 
مرتبط با کالبد       شـهری مذکور، تفسـیر شـهروند      ان از کالبد       شـهر 
را متحـول کـرد      . از آنجـا کـه منظر شـهری محصـول تعامل ذهن 
شـهروند      ان و کالبـد       شـهر اسـت، علی رغـم ثبـات وجه عینـی، به 
د      لیـل مد      اخلـة ذهنـی، منظر شـهری تغییـر خواهد       کـرد       )تصویر 

.)5
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تصویر 5. مد   ل مفهومی اثرگذاری بر منظر شهری از طریق مد   اخلة ذهنی. مأخذ: نگارند   گان. 
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پی نوشت ها
عنوان  با  همتی«  »مرتضی  د   کتری  رسالة  از  بخشی  از  مستخرج  مقاله  این   *
»تبیین مد   ل مفهومی ارتقاء منظر شهری از طریق مد   اخلة ذهنی« است که به 
راهنمایی د   کتر »سید    امیر منصوری« و د   کتر »ناصر براتی« د   ر د   انشکد   ۀ معماری 

د   انشگاه تهران د   ر حال انجام است.
به طور کامل  نمی توان  را  بعد    ذهنی منظر  اند   یشمند   ان  از  برخی  اعتقاد     به   .1
ابعاد     به  نگرش که معطوف  این  نظر گرفت. د   ر  بعد    عینی د   ر  معاد   ل »تفسیر« 
هستی شناسانة پد   ید   ارهاست، بعد    ذهنی را الزاماً تفسیر ماد   ه تعبیر نمی کند   ، بلکه 
آن را تأویلی فراتر از خوانش حقیقت اولیه که به اد   راک سطح باالتری از حقیقت 
فضا د   ست می یابد   ، بیان می د   ارند   . مطابق چنین نگرشی فرایند    اد   راک حقیقت 
فضا از طریق مواجهه با ماد   ۀ آن، منحصر به رمزگشایی و تد   اعی نمی شود   ؛ بلکه 
منجر به ورود    به عالم کلیات و حقایق نیز می شود   . بنابراین از آنجا که هد   ف این 
پژوهش مقایسه و ارزیابی این نگرش با د   ید   گاهی که بعد    ذهنی را معاد   ل تفسیر 
به عنوان  را  تد   اعی  احتیاط  به جهت  نیست، می توان  بعد    عینی معرفی می کند    

سطحی از وجه ذهنی انگارید   .
2. برای نمونه منصوری )1389( د   ر مقاله ای با عنوان »منظر شهری؛ کنترل امر 
کیفی با مؤلفه های کمی« تغییر د   ر منظر شهری را تنها از طریق امور کیفی و 

ابزارهای کالبد   ی ممکن می د   اند   . 
3. تئوری پرورش، ترجمه ای از عبارت )Cultivation Theory( است. این عبارت 
پیش تر د   ر متون تخصصی علوم رسانه، تئوری کاشت ترجمه شد   ه بود   . با توجه به 
آنکه عبارت فوق به معنی عمل تربیت کرد   ن است و معنای تلویحی تربیت ذهن 

را د   ارد   ، د   ر این پژوهش »تئوری پرورش« نگاشته شد   .
4. پژوهش های بنیاد   ین یا مبنایی گونه ای از تحقیق ها هستند    که اگرچه ممکن 
است کاربرد    عملی نیز د   اشته باشند   ، اما هد   ف اصلی و عمد   ۀ آن ها افزایش حیطه 
از طریق کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پد   ید   ه هاست.  و گسترش د   انش، 
هد   ف این نوع پژوهش  د   ر د   رجة نخست، تولید    و کسب د   انش نو و قوانین علمی 
جد   ید    یا تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت، برای د   رک بیشتر واقعیت هاست 

)براتی، د   اود   پور و منتظری، 1391، 23(.
ورود    مفهوم منظر که شهر را موجود   یتی عینی-ذهنی تعبیر می کند     5. اساساً 
نقطة عطفی د   ر د   انش شهر د   ر قرن اخیر است. چنانکه والد   هایم نیز نگرش به 
 Waldheim,(    شهر از د   ریچة منظر را تحولی شگرف د   ر فهم شهر تلقی می کند

.)2016, 2-11
 Cognitive-Behavioral یا  شناختی  رفتارد   رمانی  نام  با  بک  آرون  نظریة   .6

Therapy است که به طور مخفف C.B.T عنوان می شود   .
اثرگذاری  توضیح  به  نیز  د   یگری  نظریه های  رفتارد   رمانی  شناختی  بر  عاوه   .7
»ناهمسانی شناختی«،  نظریة  نمونه  برای  پرد   اخته اند     رفتار  از طریق  نگرش  بر 

از  ناشی  ناهمسانی(  )یا  ناراحتی  کاهش  د   نبال  به  انسان ها  که  است  آن  بیانگر 
افکار ناهمسانشان هستند    به صورتی که اگر شخص موفق به توجیه یکی بود   ن 
حرف و عمل نشود    د   چار تنش و ناراحتی می شود   . از این بابت شخص د   و راه برای 
کم کرد   ن ناهمسانی شناختی اش د   ارد   : یا آنکه رفتارش را تغییر د   هد    یا نگرشش 
را. نظریة »اد   راک خود   « نیز بیان می د   ارد    د   ر بسیاری از موارد    افراد    حتی آگاهی 
کاملی از نگرششان ند   ارند    و برای آگاهی از نگرششان به رفتارشان نگاه می کنند    

)Aronson, Wilson & Akert, 2004؛ Aronson, 1995؛ سانتراک، 1397(.  
8. نظریة »فضای ذهنی« د   والن و همکاران )Dolan et al., 2012, 264-277( که 
به این موضوع می پرد   ازد    که »چگونه می توان از طریق سیاست های عمومی رفتار 
به  منوط  را  بر فضای ذهنی مخاطب  اثرگذاری  د   اد   ؟«،  تغییر  را  و جامعه  افراد    
تأثیر بر »پیام رسان«، »انگیزه«، »هنجار«، »پیش فرض«، »برتری«، »آغازگری«، 

.)ibid., 264(    اثر«، »تعهد   ات« و »ضمیر« می د   اند«
)بسته(«،  »پخش  د   ستة  سه  به  مخاطب  نقش  اساس  بر  می توان  را  رسانه   .9
حسنی،  و  )ذکایی  نمود     تقسیم  )باز(«  »تعاملی  و  )نیمه باز(«  »مشارکت پذیر 
هم  از  این چنین  را  مخاطب پژوهی  رویکرد     سه  مخاطب  مکوایل   .)40  ،1394
تفکیک می کند    و د   ر سه د   ستة »سنت ساختارگرا« که د   ر آن مخاطب د   ر مقام 
رسانه ها  کاربرد   های  و  اثرات  آن  د   ر  که  رفتارگرا«  »سنت  است،  بازار  مشتری 
بررسی می شود    و د   ر آخر، »سنت فرهنگی و تحلیلی د   ریافت« که به نقش پررنگ 

د   ریافت کنند   ه می پرد   ازد    )مهد   ی زاد   ه، 1388، 21-16(.
10. برای مثال د   ر پژوهش گروش مشخص شد    د   ر برند   ه شد   ن نامزد   ها د   ر د   ور اول 
انتخابات، رابطة معناد   اری میان میزان نمایش د   اد   ن آنها د   ر رسانه و میزان رای 

.)Grush, 1980(    شرکت کنند   گان د   ر انتخابات وجود    د   ارد
رسانه  د   ر  تد   اعی گرایانه  پیام های  از  تجاری  استفاد   ۀ  مشهور  نمونه های  از   .11
به  می توان  می شود   -  ارجاع  بسیار  آن  به  نیز  روانشناسی  پژوهش های  د   ر  -که 
تبلیغات  د   ر  »لذت«  مفهوم  نماد   پرد   ازی  با  که  نمود     اشاره  »کوکاکوال«  برند    
یافت. یکی  بازار نوشید   نی د   ست  بر  رسانه ای به موفقیت چشمگیری د   ر تسلط 
تبلیغات  با  که  است  استرایک«  »لوسی  برند    سیگار  نمونه ها  مهم ترین  از  د   یگر 
هد   ف گذاری شد   ه تحت نظر اد   وارد    لوئیس برنیز توانست ذهنیت منفی زنان نسبت 
به سیگار را متحول کند    و با گره زد   ن محصول خود    با مفاهیمی چون »مستقل 

بود   ن« بازار هد   فش را به طور قابل توجهی گسترش د   هد   .
12. اگرچه مؤلفه های متعد   د   ی بر میزان اثرگذاری پیام های تد   اعی گرایانه تأثیر 
می گذارند    )تصویر 5(، اما تئوری-و البته تجربه د   ر حوزه های د   یگر- نشان می د   هد    
که د   ر مجموع این روش د   ارای اثرگذاری است و می توان د   ر پژوهش های آتی 

میزان اثرگذاری آن و مؤلفه های اثرگذار بر آن را به طور عملی بررسی کرد   .
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