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چکیــده | شــهرها مهم تریــن بســتر ســکونتی انســان معاصــر هســتند  از ایــن روی تحوالتــی کــه بــر منظــر 
ــراد  تأثیــر می گــذارد . متــاورس به عنــوان رســانه ای  ــر زند گــی بخــش عمــد ه ای از اف شــهری اثرگــذار باشــد ، ب
ــراد  د ر جهــان مجــازی ســه بُعد ی را فراهــم  ــکان حضــور اف ــق ابزارهــای واســط ام ــاد ر اســت از طری ــد  ق جد ی
ــرای  ــر ب ــه د ســت خواهــد  د اد  کــه پیش ت ــات ارتباطــی بی بد یلــی ب آورد . از آن جهــت کــه ایــن فنــاوری امکان
ــی شــگرف د ر تمــام  ــن رســانه زمینه ســاز تحوالت ــوان تصــور نمــود  کــه ظهــور ای ــود ، می ت انســان ممکــن نب
مناســبات انســانی جوامــع ایجــاد  کنــد . بــا توجــه بــه آنکــه متــاورس د ر پــی بازســازی جهــان اســت، یکــی از 
جنبه هایــی کــه بــه نظــر می رســد  تحــت تأثیــر حضــور آن متحــول شــود ، منظــر شــهری به عنــوان مــا حصــل 
تعامــل اد راکــی انســان و شــهر اســت. ایــن پژوهــش د ر پــی پاســخ ایــن پرســش اســت کــه »ظهــور شــهرهای 
مجــازی کــه مابــه ازای شــهرهای فیزیکــی هســتند ، چــه تأثیــری بــر اد راک ایــن شــهرها -یــا بــه عبــارت د قیق تر 
منظــر شــهری- خواهــد  گذاشــت؟«. بــه همیــن منظــور ایــن جســتار بــا روشــی کیفــی و بــا اتــکاء بــه د اد ه هــای 
کتابخانــه ای، ابتــد ا بــه تبییــن مفهــوم منظــر از د یــد گاه صاحب نظــران و تشــریح وجــوه مختلــف آن می پــرد ازد ، 
ــر منظــر شــهری تشــریح  ــانه را ب ــن رس ــذاری ای ــاورس، اثرگ ــانة مت ــانه و رس ــی رس ــی مبان ــا معرف ســپس ب
ــر د ر  ــطة مد اخله گ ــک واس ــوان ی ــذات به عن ــانه بال ــد  رس ــان می د ه ــش نش ــن پژوه ــای ای ــد . یافته ه می نمای
پــی ایجــاد  تصویــری هد فمنــد  از واقعیــت د ر ذهــن مخاطــب اســت و متــاورس به عنــوان ابــزاری کــه جهــان را 
به طــور ســه بُعد ی تناظــر می بخشــد  توانایــی خلــق تصاویــر باورپذیرتــر از واقعیــت را د ارد  کــه احتمــال پذیــرش 
آن توســط مخاطــب را بیــش از گذشــته افزایــش می د هــد . از ایــن روی ایــن رســانه قــاد ر اســت تصویری از شــهر 
ارائــه بد هــد  کــه بــر انباشــت های ذهــن مخاطــب بیافزایــد  و د ر هنــگام مواجهــه بــا نماد هــای شــهری، ایجــاد  
ــد . از آنجــا کــه د ر ایــن فراینــد  اد راک مخاطــب  تد اعــی -از تجربیــات د ر جهــان بازسازی شــد ة مجــازی- نمای
متحــول می گــرد د ، بنابرایــن می تــوان اذعــان د اشــت کــه متــاورس می توانــد  بــر منظــر شــهری اثرگــذار باشــد . 
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مقدمـه|طـی تحـوالت تاریخـی کـه د ر طـی سـد ه های گذشـته 
روی د اد  -به خصـوص پـس از انقالب صنعتی- شـهرها به مهم ترین 
می تـوان  امـروزه  چنانکـه  شـد ند ،  بـد ل  انسـان  سـکونتی  بسـتر 
شـهرها را قلـب مد نیـت تمد ن هـای معاصـر د انسـت. بنابرایـن از 

آنجـا کـه تحـوالت شـهری هم بـر زند گی بخـش عمـد ه ای از افراد  
جوامـع و هـم بـر جوهـرة مد نیـت آنهـا اثر می گـذارد ، بسـیار مهم 
قلمـد اد  می شـود . پیش تـر شـان پارکـر1 مؤسـس سـایت نپسـتر و 
یکـی از مؤسسـان پیشـین فیس بـوک مد عـی شـد ه بود  کـه تحول 
بعـد ی انسـان پـس از کـوچ از مـزارع بـه شـهرها، کوچ و سـکونت 
د ر اینترنـت اسـت. اکنون بـا رونمایی از پیش نمایشـی از متاورس2 
)یـا فراجهـان( توسـط مارک زاکربـرگ3، فرضیه ای کـه از د هه های 
قبـل ظهـور آن پیش بینـی می شـد ، بیـش از همیشـه قابـل تحقق 
می نمایـد  و بـه نظـر می رسـد  زند گـی بشـر د ر آسـتانة یـک تحول 
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ترجمة انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
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تاریخی اسـت. چنانکه بسـیاری از شـرکت های عظیم4  و صاحبان 
سـرمایه روی بـه خریـد  زمیـن د ر بسـترهای د نیاهـای مجـازی ای 
چـون د یِسـنترالَند 5، َسـند باکس6، کریپتـو ُوکِسـلز7 و... آورد ه انـد . 
د هه هـای  د ر  کـه  می نمایـد   چنیـن  ایـن  روی  پیـش  تحـوالت 
آینـد ه شـاهد  گسـترش هـر چـه بیشـتر ایـن فنـاوری و اثرگذاری 
عمیق تـر آن بـر زند گـی انسـان خواهیم بـود . از آنجایـی که بخش 
قابـل توجهـی از متـاورس د ر پـی »بازسـازی جهـان واقـع« د ر 
د نیـا مجـازی اسـت، فراتـر از تأثیـری کـه ایـن فنـاوری بـر فضای 
مجـازی خواهـد  گذاشـت، یکـی از مهم تریـن پرسـش هایی کـه به 
ذهـن متبـاد ر می شـود  آن اسـت که »ظهور شـهرهای مجـازی که 
مابـه ازای شـهرهای فیزیکـی هسـتند ، چـه تأثیـری بـر اد راک این 
شـهرها -یـا به عبـارت د قیق تر منظر شـهری- خواهد  گذاشـت؟«. 
ایـن جسـتار د ر پـی آن اسـت کـه به صـورت تئـوری اثرگـذاری 
متـاورس بـر اد راک شـهرهای واقـع را پژوهـش نمایـد . بـه همیـن 
منظـور ابتـد ا د ر بخـش نخسـت، مفهـوم منظـری شـهری و وجوه 
مختلـف آن تعریـف می شـود  و د ر بخـش د وم، متـاورس به عنـوان 
یـک رسـانه تشـریح و اثرگـذاری آن بـر اد راک مخاطبیـن کاوش 
می گـرد د  و د ر نهایـت، د ر بخـش انتهایی با سـنتز ایـن د و موضوع، 
اثرگـذاری متـاورس بـر منظـر شـهری بـه بحث گـذارد ه می شـود .

روشتحقیق
بـر  متـاورس  اثرگـذاری  بررسـی  هـد ف  بـا  د سـت،  د ر  پژوهـش 
اد راک مخاطبـان از شـهر، بـا روشـی کیفـی و بـا اتکا بـه د اد ه های 
کتابخانـه ای، ابتـد ا به تبییـن مفهوم منظر از د یـد گاه صاحب نظران 
و تشـریح وجـوه مختلـف آن می پـرد ازد ، سـپس بـا معرفـی مبانی 
رسـانه و رسـانة متاورس، اثرگذاری این رسـانه را بر منظر شـهری 
تشـریح می نمایـد . از آنجا که هد ف از اصلـی این پژوهش اثرگذاری 
متـاورس بـر وجـه اد راکـی شـهر اسـت -نه وجـه فیزیکـی- مبانی 
نظـری بـا تمرکـز بـر مفاهیـم اد راکـی ارائـه می شـود  و موضوعات 
د ر محـد ود ة اثـرات اد راکـی بـه بحث گذارد ه می شـوند . بـه عبارتی 
ایـن پژوهـش از طریـق د اد ه هـای تئوری د ر پـی ایجـاد  زنجیره ای 
از گزاره هـای منطقـی ا سـت کـه منجـر بـه تشـکیل گـزارة نهایـی 
کـه قابلیـت اثرگذاری متـاورس بر اد راک شـهروند ان از شـهر واقع 

-بـد ون مد اخلـة فیزیکی- اسـت، شـود .

منظرشهری
چیستیمنظر•

ظهـور مفهـوم مـکان به عنـوان پد یـد ه ای عینی-ذهنـی کـه اجزای 
آن غیرقابـل تفکیـک هسـتند ، جهان د و قطبـی کارتزین را متحول 
نمـود 8. پید ایـش مفهـوم منظـر را می تـوان بـه تحـوالت فکـری 
رنسـانس د ر قرن 15میالد ی نسـبت د اد  که تحت تأثیر اند یشه های 
مـد رن کالسـیک منجر به کشـف جهان فیزیک و تمایز قائل شـد ن 
میـان جهـان فیزیـک و جهـان پد یـد ه د ر اروپا شـد  )آل هاشـمی و 

 .)Berque, 2013; Roger, 1995; Collot, 2011منصـوری، 1396؛
ایـن مفهـوم د ر اواخـر قـرن نوزد هـم، بـا تشـکیک د ر اند یشـه های 
پوزیتیویسـتی -تحـت تأثیـر د سـتاورد های علـوم تجربـی چـون 
فیزیـک نسـبیت- معنـای جد یـد  یافـت و به عنوان یک د یسـیپلین 
تمرکـز  فرهنگـی  و  جغرافیایـی  مباحـث  بـر  کـه  میان رشـته ای 
د اشـت طرح شـد  )مرلوپونتی، 1391، 46؛ آل هاشـمی و منصوری، 
1396؛Troll, 1950 ( ایـن مفهـوم کـه بـه سـاختارهای نماد یـن 
بـا  همزمـان  را  منظـر  می پرد اخـت  مناظـر  اجتماعـی  و  ذهنـی 
مفاهیـم حوزه هـای علـوم انسـانی نیـز د ر آمیخت. د ر سـال 1890 
نیـز اصطـالح منظـر فرهنگی برای نخسـتین بار د ر د انـش جغرافیا 
مطـرح  شـد  (Jones, 2003). پـس از آن د ر قـرن بیسـتم و با ظهور 
پد ید ارشناسـی فهـم روابـط سـوژه و ابـژه د چـار تحـول بنیاد یـن 
شـد  کـه بنیان مفهـوم امروزین منظـر را قـرار د اد  )کارمن، 1390، 
33؛ آل هاشـمی و منصـوری، 1396(. د ر این نگـرش منظر گونه ای 
د رهم تنیـد ة  ذهنـی  و  عینـی  ابعـاد   واجـد   کـه  اسـت  مـکان  از 
غیرقابـل تفکیـک اسـت. چنانکـه زیمل مـی آورد : »منظـر هنگامی 
شـکل می گیـرد  کـه گروهـی از پد یـد ه هـای طبیعـی، گسـترد ه 
بـر سـطح زمیـن، به وسـیلة نـوع ویـژه ای از اتحـاد  د رک شـوند « 
(Simmel, 2007, 25). السـوس نیـز منظر را پد ید ه ای پیوسـته که 
وجـوه عینـی و ذهنـی آن غیـر قابـل تفکیـک اسـت بیـان می کند  
)ماهـان و منصـوری، 1396، 21( و بـرک آن را گونـه ای از مـکان 
می د انـد  کـه محصول تعامل انسـان و محیط اسـت )بـرک، 1392، 
25(. اگـر منظـر به عنـوان پد یـد ه ای اد راکـی د ر نظـر گرفته شـود  
می تـوان چنیـن تعریفـی از آن نیـز ارائـه د اد : »منظـر رابطـه ای 
اد راکی اسـت کـه میان »انسـان به عنوان اد راک کننـد ه« و »محیط 
به عنـوان اد راک شـوند ه« بـا پیونـد ی »پیوسـته« ایجاد  می شـود  و 
محصولـی بـا ماهیـت »عینی-ذهنی« به د سـت می د هـد  )همتی و 

صابونچـی، 1400، 26(. 
رویکردمنظرینبهشهر•

براسـاس تعاریـف آورد ه شـد ه شـهر نیـز پد یـد ه ای منظرین اسـت 
کـه به شـکلی سـیال د ر میـان مفاهیم و فیزیـک و محصول اد راک 
انسـان ها از محیـط زند گـی خـود  شـکل یافتـه  اسـت. بـه عبارتـی 
منظـر شـهر از اقسـام منظر و مقولـه ای از جنس کیفیت اسـت که 
به واسـطة عناصـر کمی بـه ظهور می رسـد . وجد ان و تجربة انسـان 
گـواه آن اسـت کـه منظـر شـهر د ارای نماد هایی مـاد ی و کالبد ی 
اسـت، تـا حـد ی کـه برخـی به اشـتباه صـورت کالبـد  را معـاد ل 
منظـر شـهر و نه نماد  آن د انسـته اند  )منصـوری، 1389؛ منصوری، 
1391(. همان طـور که شـهر، پد یـد ه ای عینی-ذهنی اسـت. منظر 
شـهری نیـز به قول»آلن روژه«، زیبایی شـناس فرانسـوی، فرایند ی 
عینی-ذهنی اسـت که نتیجة آن شـکل گیری نوعی نگاه نسـبت به 
مقولـة شـهر د ر میان مرد م اسـت )نوسـوم، 1390(. پید ایش منظر 
شـهری را باید  به تحوالت شـهر معاصر د ر سـد ة گذشته نسبت د اد . 
پـس از انقـالب صنعتـی کـه شـهرهای معاصر بـر اثر اند یشـه های 
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محیط زیسـتی  و  اجتماعـی  عمیـق  بحران هـای  بـا  جزءگرایانـه 
مواجـه شـد ه بود نـد ، د رک شـهر به عنـوان یـک منظـر به سـرعت 
مـورد  توجـه صاحب نظـران حـوزه شـهر قـرار گرفـت و منجـر بـه 
پید ایـش اصطـالح »منظر شـهری« شـد  (Palermo, 2008). منظر 
شـهری به عنـوان یکـی از گونه هـای منظـر د انشـی نوین اسـت که 
محصـول تفسـیر جد یـد  انسـان معاصـر از مقولة فضاسـت. د ر فهم 
جد یـد  فضـا، کـه شـهر مثالـی از آن اسـت، نه فقـط موجود یتـی 
معنـا  و  مـاد ه  از  ابعـاد  د رهم تنیـد ه  بـا  پد یـد ه ای  بلکـه  فیزیکـی 
اسـت. والد هایـم تفسـیر شـهر به مثابـة منظـر را تحولـی نویـن د ر 
فهـم شـهر تلقـی می کنـد  (Waldheim, 2016, 2-11). ترنـر نیـز 
د ر کتابـش بـا عنـوان »شـهر به عنـوان منظـر« -کـه د ر فارسـی 
بـه اشـتباه »شـهر به عنـوان چشـم اند از« ترجمـه شد ه اسـت- بـه 
تبییـن وجـوه اد ارکـی شـهروند ان از شـهر پرد اختـه اسـت )ترنـر، 
1376(. د ر ایـن نـگاه شـهر به مثابـة یک »مکان« اسـت که نه فقط 
حاصـل فرایند هـای فیزیکـی بلکـه محصـول فرایند هـای اد راکـی 
جامعـة مخاطبـش نیـز هسـت. از سـویی منظـر شـهری را شـاید  
بتـوان مهم تریـن گونـة منظـر د انسـت زیـرا کـه د ر قـرن اخیـر بـا 
افزایش چشـمگیر شهرنشـینی شـهرها به اصلی ترین بسـتر حضور 
انسـان معاصـر بـد ل شـد ه اند . اسـپیرن د ر وصـف اهمیـت منظـر 
شـهری چنیـن آورد ه اسـت: »منظر شـهری فراتر از یک سـمفونی، 
شـعر، مجسـمه، رقص یا یـک آزمایش علمی اسـت. منظر شـهری 
بسـتری اسـت کـه د ر آن سـاکنین به زند گـی روزانـه می پرد ازند « 
(Spirn, 1988, 125). بـر ایـن اسـاس شـهر به عنوان بسـتری برای 
زند گـی روزانـة شـهروند ان ماهیتـی منظرین د ارد  که وجـود  آن به 

اد راک مخاطـب گـره خورد ه  اسـت.
منظرشهریبهمثابۀمتن•

چنانکـه آورد ه شـد ، منظـر یـک ماهیـت اد راکی اسـت کـه مبتنی 
بـر آن چیزی اسـت کـه فاعل فرآینـد  اد راکی فهـم می کند . همتی 
و صابونچـی )1400( چنیـن می آورنـد  »اگرچـه تاکنـون تعاریفـی 
کـه متخصصیـن از منظـر مفهـوم منظـر ارائـه د اد ند  وجـوه افتراق 
فراوانـی د ارد  ولـی بـه نظـر می رسـد  اغلـب آنـان بـر ایـن موضـوع 
توافـق نظـر د ارنـد  که منظـر محصـول فراینـد ی اد راکی اسـت. به 
آن معنـا کـه د ر آن »د سـتگاه اد راکی« یـا »اد راک کنند ه« ای وجود  
د ارد  کـه فراینـد ی اد راکـی را با »اد راک شـوند ه « شـکل می د هد «. 
می د هنـد :  شـرح  چنیـن  را  موضـوع  ایـن  همـکاران  و  مجیـد ی 
»منظـر شـهری نیـز به عنـوان گونـه ای از منظـر ماهیـت اد راکـی 
د ارد . براسـاس ماهیـت منظـر، می تـوان گفـت رویکـرد  منظریـن 
بـه شـهر، رویکـرد ی کل نگـر اسـت کـه عینیـت و ذهنیـت د ر آن 
غیرقابـل تفکیـک هسـتند  و اد راک و ذهـن مخاطـب د ر آن نقـش 
اصلـی را ایفـا می کنـد . منظریـن بـود ن یک پد یـد ه، بیانگـر حالت 
)قیـد  و نـه صفـت( و رویکـرد ی اسـت کـه بـر آن پد یـد ه حاکـم و 
کل نگر اسـت )مجید ی، منصـوری، صابرنژاد  و براتـی، 1398، 51-

53(. بـه زبـان سـاد ه تر منظـر شـهری بـه آن معنا اسـت کـه آنچه 

مخاطـب از شـهر د رک می کنـد  الزامـاً بـا آنچـه د ر فیزیـک شـهر 
پیش روی او قرار د اد  یکسـان نیسـت و مخاطبان شـهر قرائت های 
متعـد د  از شـهر د ارنـد . به همین د لیل اسـت که د ر سـاختار نظری 
ایـن مفهـوم نقـش ویـژه ای برای اد راک انسـان تصور شـد ه  اسـت. 
نگـرش منظریـن بـه شـهر د ر پـی آن اسـت کـه شـهر را بـا بنیان  
قـرار د اد ن فهـم شـهروند ان از نماد هـای شـهری سـاماند هی کنـد . 
یکـی از نتایجـی کـه از نگـرش معنایـی بـه شـهر د ر قـرن اخیـر، 
بازشناسـی شـهر به عنـوان یک »متن« اسـت. به آن معنا که شـهر 
به عنـوان پد یـد ه ای »نماد یـن« حامل مفاهیمی اسـت کـه به ذهن 
متن بود گـی   )1389( نـوروزی طلـب  ارسـال می شـود .  مخاطـب 
شـهر را چنیـن وصـف می کنـد : »بـه عبارتی شـهر، ابرمتنی اسـت 
کـه صـورت تجسـمی و بافتـی از نشـانه های تصویری حامـل معنا 
د ارد . از آنجا که شـهر، تجسـم روح جمعی شـهر و شهروند ان است 
نمی تـوان کالبـد  شـهر را از وجـوه معنایـی آن جد ا کـرد . به عبارت 
د یگـر، شـهر، کالبد ی تشکیل  شـد ه از شـکل و معناسـت«. بنابراین 
می تـوان چنیـن اسـتنتاج کـرد  کـه شـهر یـک متن اسـت کـه د ر 
آن وجـه فیزیکـی بـا تفسـیر ذهنـی مخاطبـان آمیخته شد ه اسـت 
)Boyer, 1994؛ شـعله، 1390؛ عاد لونـد ، موسـوی لر و منصـوری، 
1395(. بـه عبارتـی منظر شـهر به د لیـل جوهرة نماد یـن، فراتر از 
یـک متـن ثابـت خود  به عنـوان یک سـاختار زبانـی پویا بـا قابلیت 
زمـان  طـول  د ر  و  می نمایـد   عمـل  شـهروند ان  بـه  د اد ه  انتقـال 
پیام هـای متعـد د ی را د ر ذهـن مخاطبـان متبـاد ر سـازد  )همتـی، 
منصوری و براتی، د ر د سـت انتشـار(. این موضوع د ر این جسـتار از 
آن جهـت حائـز اهمیت اسـت کـه متـون به عنـوان موجود یت های 
فرهنگـی به صـورت نسـبی خوانـش و فهم می شـوند  و فهـم منظر 
شـهری به عنـوان یـک متـن آشـکار می نماید  کـه تفسـیری که د ر 

ذهـن مخاطـب شـکل می گیـرد  یکسـان، ثابـت و قطعی نیسـت.

متاورس)فراجهان(
چیستیرسانه•

بی ترد یـد  امـروز رسـانه بـد ل بـه یکـی از اصلی تریـن وجـوه زند گـی 
انسـان معاصـر شـد ه  اسـت. اهمیـت و گسـترد گی رسـانه د ر د نیـای 
کنونـی بـه اند ازه ای اسـت کـه معیار مد نیـت جوامع از طریق توسـعة 
زیرسـاخت های رسـانه ای قابـل سـنجش اسـت. رسـانه د ر مفهـوم 
عمومـي آن بـه معنـي عامل یا چیز وسـاطت کنند ه  اسـت و د ر معني 
خاص، هر وسـیله اي اسـت که بین پیام و د ریافت کنند ة آن وسـاطت 
مي کنـد . بنابرایـن رسـانه ها، ابزارهایـي بـراي انتقـال پیام د ر گسـترة 
فـرد ي و جمعي هسـتند  و د ر طـول زمان از اشـکال »اولیة فرد ي« به 
اشـکال »پیشـرفتة جمعي« توسـعه پید ا کرد ه اند  )ذکایی و حسـنی، 
1394، 41(. بـا ایـن حال رسـانه ها تنها نقش واسـط را د ر انتقال پیام 
ایفـاء نمی نماینـد  و فراتـر از آن بـر مخاطـب نیز اثـر می گذارند . »یک 
رسـانه عبـارت اسـت از هـر ابـزاری بـرای برقـراری ارتباطات، رسـانه 
حامـل با »واسـط«9 پیـام اسـت )اینگلیـس، 1377، 37(. بنابراین به 



زمستان 521400 شمارۀ 7

متاورس: یک انقالب شهری | مرتضی همتی

عبارتـی می تـوان چنیـن عنـوان کـرد  کـه رسـانه ابـزار انتقـال متن 
اسـت. ایـن متـن یـک د اد ة فرهنگـی اسـت کـه توسـط رسـانه بـه 
ذهـن مخاطب ارسـال می شـود . به طـور کلـی از نگاه جامعه شناسـان 
د نیـای امـروزی به ارتباط مسـتمر و کنـش متقابل میـان مرد می که 
بسـیار جـد ا از یکد یگرنـد  وابسـته اسـت. د ر د نیای قد یم، سـنت ها د ر 
اجتمـاع محلـی انتقـال می یافـت و اند یشـه های فرهنگـی بـه تد ریج 
د ر مناطق وسـیعی منتشـر می گرد یـد  و فرایند های انتشـار فرهنگی، 
طوالنـی، کنـد  و ناپیوسـته بـود  )مک کویـل، 1385(. پیش تـر تأثیـر 
رسـانه های همگانـی محـد ود  به سـرگرمی قلمـد اد  شـد ه و اثرگذاری 
آن بـر نگرش هـای فرهنگی جامعـه کم اهمیت تصور می شـد . گید نز، 
چنیـن د ید گاهـی را کامـاًل گمراه کنند ه می د انـد  و از رسـانه به عنوان 
ابـزاری زمینه سـاز د ر شـکل د هی بـه فرهنـگ جامعـه نـام می بـرد . 
امـروزه رسـانه به عنـوان ابـزار زمینه سـاز نگرش هـای اجتماعی عمل 
نگرش هـای  تجربـه،  چارچوب هـای  فراهم سـاختن  بـا  و  می نمایـد  
فرهنگی، سـاختاری بـه وجود  می آورد  که افـراد  د ر د رون آن اطالعات 
را تفسـیر و سـازمان د هی می کننـد  )گید نـز، 1379(. هـاروارد  نیـز با 
بیـان نظریـة »رسانه ای شـد ن«، ایـن رونـد  را موضوعـی اثرگـذار بـر 
فرهنـگ و جامعه تفسـیر می کند  و چنیـن می آورد : »رسانه  ای شـد ن 
د ر جامعـه شناسـی مـد رن، مفهومـی مهـم اسـت، زیـرا بـه فراینـد  
د رجـه اول نوسـازی فرهنگ و جامعه ارتبـاط د ارد « )هـاروارد ، 1399، 
14(. رسانه  ای شـد ن بایـد  به مثابـة فراینـد  مد رن شـد ن، همتـراز بـا 
جهانی شـد ن، شهرنشـینی و فرد ی شـد ن نگریسته شـود  که به واسطة 
آن، رسـانه    ها به شـیوه ای مشـابه، بـه ازجاکند گی روابـط اجتماعی از 
بسـترهای موجـود  و جـای د اد ن د وبـارة آنهـا د ر بسـترهای اجتماعی 
جد یـد  کمـک می      کننـد  )گید نـز، 1379(. بـه عبارتـی با گسـترد گی 
ارتباطـات بین فرهنگـی با د وفضایی شـد ن مسـیر فرهنـگ، مرجعیت 
فرهنـگ از »منابـع بومی« به »منابـع غیربومی« توسـعه پید ا خواهد  
کـرد  )عاملـی، 1390(. هـاروارد  ایـن فراینـد  را چنین وصـف می کند : 
»از رسانه  ای شـد ن فرهنـگ و جامعـه، فراینـد ی را د رک می      کنیم که 
به وسـیلة آن، فرهنـگ و جامعـه بـه میـزان فزاینـد ه  ای بـه رسـانه    ها 
و منطـق آنها وابسـته می      شـوند . مشـخصة ایـن فراینـد ، د وگانگی  ای 
اسـت کـه د ر آن، رسـانه    ها هـم د ر عملکرد هـای حوزه  هـای فرهنگی 
و نهاد هـای اجتماعـی د یگـر اد غـام شـد ه اند  و هـم د ر عیـن حـال، به 
نوبـة خـود ، بـه موقعیـت نهـاد  اجتماعـی د سـت می      یابنـد . د رنتیجه، 
تعامـل اجتماعـی د رون نهاد هـای مربوطـه، بین نهاد هـا و به طورکلی 
د ر جامعـه، به شـکل فزایند های از طریق رسـانه    ها صـورت می      گیرد « 
)هـاروارد ، 1399، 37(. بنابرایـن اگـر فرهنگ را مجموعـه ای از باورها 
تلقـی کنیـم کـه نگرش افراد  جامعه نسـبت بـه موضوعـات بیرونی را 
معیـن مـی د ارد ، موضوعـات طرح شـد ه بیانگـر تحـول نگرش افـراد  از 

طریـق مواجهه با رسـانه اسـت. 
مداخلهدرادراکواقعیت•

واقعیت هـای  اثرگـذاری  رسـانه  ویژگی هـای  بارزتریـن  از  یکـی 
بیرونـی بـه منظـور اثرگـذاری بـر نگـرش مخاطبـان اسـت. ایـن 

ویژگـی موجب شـد ه تـا رسـانه های امـروز فراتـر از یـک واسـط 
عمـل کننـد  و گاه بـه ابـزاری د ر د سـت نیروهای فراد سـتی برای 
اثرگـذاری بـر ذهـن بـد ل شـوند . اینگلیـس د ر توضیـح هـم ارز 
نبـود ن همـة رسـانه ها و آنکـه بعضی از رسـانه ها ماننـد  تلویزیون 
-د ر مقایسـه بـا د سـتگاهی مانند  تلفـن- زمینة د سـتکاری پیام را 
فراهـم می آورنـد ، چنین مـی آورد : »تلفن، راد یو، فیلـم و تلویزیون 
همـراه بـا چـاپ و صـد ای انسـان همگی به طـور هم ارز واسـط به 
شـمار می رونـد . البتـه مشـکل اینجاسـت کـه وقتـی ما شـروع به 
تجزیـه  و تحلیـل نحـوة کار هـر یک می کنیـم به هیچ وجـه هم ارز 
نیسـتند  و واژة »واسـط بود ن«، بـا فراهـم آمد ن زمینة د سـتکاری 
د ر آن، معنایـی لغزنـد ه پیـد ا می کنـد  )اینگلیـس، 1377، 37(. 
امـروزه نقـش رسـانه های نویـن فراتـر از یک سـاختار پیان رسـان 
بلکـه به عنـوان د سـتگاه تولیـد  پیـام و اثرگـذار بر ذهـن و نگرش 
مخاطـب بررسـی می شـود . نقش رسـانه د ر شـکل د هی بـه نگرش 
جمعـی د ر قـرن جد یـد  به انـد ازه ای گسـترش یافته کـه برخی از 
اند یشـمند انی چـون مک لوهـان آن را نـه یـک پیام رسـان بلکـه 
خـود  پیـام تعبیـر کرد ه انـد  )مک لوهـان، 1377( کـه پیامد هـای 
گذاشـته  معاصـر  انسـان  اجتماعـی  زند گـی  ابعـاد   بـر  شـگرفی 
اسـت. مک لوهـان د ر تفسـیر ایـن عبـارت این چنیـن قابلیت های 
رسـانه های نویـن را تبییـن می نمایـد : »د ر حقیقـت و د ر عمـل 
پیـام واقعـی، عبـارت از خود  وسـیله پیام رسـانی با رسـانه اسـت، 
یـا بـه عبـارت سـاد ه تر تأثیـر یـک رسـانه بـر افراد  یـا جامعـه، به 
میـزان شـد ت تغییـرات د ر مقیاس هـا و معیارهایـی بسـتگی د ارد  
کـه هـر فـن آوری جد یـد  یـا هـر امتـد اد ی از وجـود ، د ر زند گـی 
روزمـره پد یـد  مـی آورنـد « )همـان، 5(. لیپمـن بیـان مـی د ارد  
اصـوالً تصویـر ذهنـی مـا از جهـان تحـت تأثیـر پیام هایـی اسـت 
کـه به صـورت غیرمسـتقیم از محیـط د ریافـت می نماییـم. وی بـا 
تأکیـد  بـر اختـالف میـان جهـان و واقعیت هایـی که می شناسـیم 
و بـر مبنـای آنهـا عمـل می کنیـم، یـاد آور می شـود : »ولـی با هر 
چـه کـه بـه بـاور مـا تصویـری د رسـت اسـت به گونـه ای برخورد  
می کنیـم کـه گویـی بخشـی از خود  این محیط اسـت« )سـورین 
و تانـکارد ، 1392، 459(. بـه همیـن د لیـل اسـت که افـراد  آنچه 
رسـانه بـه آنهـا ارائـه می د هـد  را به عنـوان واقعیـات جهـان تصور 
بـه  را  حقیقـت  از  کاذب  تصویـری  قاد رنـد   رسـانه ها  می کننـد . 
مخاطبـان خـود  عرضـه می کننـد  تـا آنجا کـه مخاطب، از تفسـیر 
محتـوای رسـانه د سـت برمـی د ارد  و به جـای آنکه حقیقـت عینی 
پیرامـون خـود  را د ریابـد ، تمایـل می یابـد  حقیقت بـود ن تصاویـر 
بـا  بود ریـار   .)753  ،1384 )لیتل جـان،  کنـد   بـاور  را  رسـانه ها 
اسـتفاد ه از واژة وانمایـی -به جـای بازنمایـی- و اشـاره بـه ایـن 
نکتـه کـه رسـانه ها »فـرا واقعیت « هـا را می سـازند ، بـر ایـن بـاور 
اسـت کـه تصویر ارائه  شـد ه توسـط رسـانه ها بـه جایگزینـی برای 
)هـاروارد ،  می شـوند   تبد یـل  مخاطبـان  ذهـن  د ر  واقعیت هـا 

1399، 31؛ مهـد ی زاد ه، 1400، 300-293(.
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متاورس؛تاثربرادراکجهانواقع•
د نیاهـای مجـازی محیط هـای پایـد ار آنالینـی هسـتند  که توسـط 
رایانـه تولیـد  می شـوند  و د ر آنهـا کاربـران گوناگـون د ر مکان های 
فیزیکـی متفـاوت از راه د ور می تواننـد  برای اهـد اف متفاوت تعامل 
د اشـته باشـند . جهان هـای مجـازی زیرمجموعـه ای از برنامه هـای 
کاربرد ی واقعیت مجازی را تشـکیل می د هند  و اصطالحی است که 
بـه شبیه سـازی های کامپیوتری اجسـام سـه بُعد ی اطالق می شـود  
 .)Dionisio, Burns, & Gilbert, 2013, 34; Nevelsteen, 2018, 11(
متاورس یا جهان سـه بُعد ی مجازی اصطالحی اسـت که از ابتد ا د ر 
سـال 1992 میالد ی د ر رمان »سقوط برف«10 از نیل استفنسون11 
به کار برد ه شـد  (Penfold, 2009, 140; Gaafar, 2021, 68). اگرچه 
پیش تـر ایـن مفهـوم از اواسـط د هـة 1970 میـالد ی د ر د یگر آثار 
اد بـی طرح شـد ه  بود . ایـن مفهوم بعد تـر د ر بازی هـای رایانه ای د ر 
د هه هـای بعـد ی گسـترش یافت و د ر اواسـط د هـة 2010 میالد ی 
بـا بـازی »زند گـی د وم« کـه تجربـة زیسـت د ر واقعیت مجـازی را 
بـرای افـراد  به صـورت محد ود  ایجـاد  کرد  وارد  مرحلة جد ید ی شـد  
(Lynch, 2012, 163; Lee et al., 2021, 2-3). اکنـون پـس از چند  
د هـه از طـرح ایـن فضـا د ر روایـات متنـی و رسـانه های تصویـری 
بـا پیش نمایشـی کـه د ر مـارک زاکربـرگ خالق فیس بـوک د ر 28 
اکتبـر 2021 از آینـد ة ایـن فضـا بـه د سـت د اد ، توجـه عمومی به 
ایـن مفهـوم به طور فزایند ه جلب شـد . چنانکه آورد ه شـد ، متاورس 
نیـز شـکلی از جهـان مجـازی و فرضیه ای از نسـل آینـد ة اینترنت 
اسـت کـه تجربة سـه بُعد ی فضـای مجـازی را برای کاربـران فراهم 
مـی آورد . ایـن فضـای سـه بُعد ی مجـازی مخاطبیـن را از طریـق 
عینک هـای  مجـازی،  واقعیـت  هد سـت های  چـون  واسـطه هایی 
واقعیـت افـزود ه و... کـه آنهـا بـا آواتارهایشـان12 د ر جهـان مجازی 
-کـه بد ن هـای مجـازی آنهـا د ر آن جهان اسـت- ارتبـاط می د هد  
و امـکان تجربـة د قیق تـر ایـن فضـا را برای افـراد  ممکن می سـازد . 
الزم بـه ذکـر اسـت توسـعة همزمـان تکنولوژی هـای واسـط برای 
اد راک بد ن منـد  فضـای مجازی د ر پی آن هسـتند  که شبیه سـازی 
د یگـر حـواس انسـان چون المسـه، بویایـی و... را د ر فضای مجازی 
عینـی،  موضوعـی  از  فراتـر  فضـا  ایـن  اد راک  تـا  کننـد   ممکـن 
تجربـه ای فضامنـد  باشـد 13. بـه عبارتـی ایـن د نیاهـای مجـازی از 
طریـق آواتـار امـکان گـذر کاربـر از محد ود یت هـای جسـمی بد ن 
وی تـا انـد ازه ای ممکـن خواهـد  کـرد . از سـویی از آنجایـی کـه به 
نظـر می رسـد  که متـاورس همزمـان به د نبـال »بازسـازی جهان« 
اسـت، امـکان عبـور از حـد ود  جغرافیایـی را نیـز به د سـت خواهد  
د اد  )نایـار، 1394، 46(. امـا آنچـه قابـل توجه اسـت، آن اسـت که 
از  نویـن مابه ازایـی  به عنـوان رسـانه ای  از آنجایـی کـه متـاورس 
جهـان واقـع را بـه د سـت خواهـد  د اد ، به نظر می رسـد  کـه نه تنها 
د رک مـا از فضـا و زمـان را متحـول خواهـد  نمـود  بلکـه تجربیات، 
روید اد هـا، سـازماند هی ها و تعامالتـی کـه افـراد  د ر فضـای مجازی 
صـورت د اد ه انـد  بر جامعـة موجـود  د ر واقعیت اثر خواهد  گذاشـت 

(Ning et al., 2021, 17). چنانکـه نایـار مـی آورد : »نکتـة موذیانـه 
د ربارة فضای سـایبر، شـیوه هایی اسـت کـه این فضـا از طریق آنها 
جهـان مـاد ی را بازسـازی می کنـد ... شـهرها سـازماند هی مجـد د  
می شـوند  ... و روابـط اجتماعـی را تغییـر د هنـد « )نایـار، 1394، 
304(. چنانکـه برخـی از پژوهشـگران بـا د رنظرگرفتـن د یالکتیک 
فضـای مجـازی و فضـای واقـع »جغرافیـای احساسـی« مخاطبان 
ترسـیم نمود ه انـد  کـه د ر آن ایـن د وگانـه بـر هـم اثـر می گذارنـد  
آورد ه  پیش تـر  چنانکـه  بنابرایـن   .(Thien, 2005; Frith, 2020)
شـد ه بود  کـه مخاطبان تصویری که رسـانه از جهـان ارائه می د هد  
را به عنـوان آگاهـی از جهـان پیرامـون می پذیرنـد ، متـاورس بـا 
اسـتفاد ه از امکانـات گسـترد ه ای که د ر شبیه سـازی امـر واقع د ارد  
احتمـاالً قـاد ر اسـت د اد ه هـای قابل باورتـری از جهان بـه مخاطب 
ارائـه نمایـد  و نتیجتـاً بـه اثـر عمیق تـری بر تفسـیر از جهـان واقع 

منجر شـود .

بحث
بنابرایـن  اسـت.  منظریـن  پد یـد ه ای  آورد ه شـد ، شـهر  چنانکـه 
ایـن پد یـد ه به عنـوان یـک موجد یـت نماد یـِن فضامنـد  مبتنـی 
بـر »اد راک مخاطـب از محیـط« اسـت. از ایـن رو منظـر شـهری 
توسـط  کـه  نمـود   تصـور  قرائـت  قابـل  متـن  یـک  می تـوان  را 
مخاطبـان بر اسـاس انباشـت های ذهنی شـان -تجـارب، تصورها، 
باورهـا و...- به صـورت نسـبی خوانـش می کننـد . ایـن موضـوع به 
آن معناسـت کـه مخاطـب د ر هنگام مواجه شـد ن با فیزیک شـهر 
-به عنـوان یـک موجود یـت نماد یـن- بـر اسـاس تد اعـی معنایـی 
کـه د ر ذهنـش شـکل می گیـرد ، پد یـد ه را اد راک می کنـد  و بـه 
عبـارت سـاد ه تر به ذهنـش رجوع می نمایـد . از سـویی همان طور 
کـه اشـاره شـد ، رسـانة  نویـن فراتـر از یـک واسـط بلکه د سـتگاه 
تولیـد  پیـام و اثرگـذار بر ذهـن مخاطب هسـتند . بـه عبارتی این 
رسـانه ها به عنـوان یـک د سـتگاه پیام رسـان، د ر د نیـای امـروز به 
ابـزار ترویـج د اد ه هـای فرهنگـی -یـا بـه عبـارت بهتـر همگرایـی 
هد فمنـد  نگرش هـا- بـد ل شـد ه اند  و پیام هـای فرهنگـی مد نظـر 
نهـاد  باالد سـتی را بـه ذهـن مخاطـب ارسـال می کننـد  و د ر پـی 
آن هسـتند  تـا تصویـر ذهنـی یـا تفسـیر هـد ف را د ر ذهـن وی 
تشـکیل د هنـد . رسـانه ها بـا توجه بـه امکانـات میـزان اثرگذاری 
تلویزیـون  از  راد یـو  معمـول  به طـور  چنانکـه  د ارنـد ،  متفاوتـی 
قـد رت اقناعـی محد ود تـری د ارد  و هـرد وی این رسـانه ها نسـبت 
تأثیرگـذاری بیشـتری  از قـد رت  از خـود   بـه رسـانه های پیـش 
برخـورد ار هسـتند . همان طـور که اشـاره شـد ، رسـانه ها قاد رند  با 
بازنمایـی یـا فراتـر از آن وانمایـی جهان واقـع، تصویـر واقعیت را 
به صـورت د ستکاری شـد ه و هد ف گذاری شـد ه بـه مخاطـب ارائـه 
کننـد . د ر ایـن میـان بـه نظر می رسـد  با توجـه به آنکـه متاورس 
به عنـوان رسـانه ای کـه ابزارهـای بسـیار گسـترد ه تری د ر بازتـاب 
جهـان واقـع د ر د سـت د ارد  و از طریـق بسـتر سـه بُعد ی جهـان 
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مجـازی د ر پـی »بازسـازی جهـان« اسـت، قـاد ر اسـت تصویـر 
بسـیار باورپذیرتـری از جهـان واقـع د ر ذهن مخاطـب ایجاد  کند . 
از آنجایـی کـه مخاطبـان به طـور غیرمسـتقیم -چنانکـه اشـاره 
شـد - تصویـر رسـانه از جهـان واقـع را به عنـوان آگاهـی از جهان 
می پند ارنـد ، آنچـه متـاورس از شـهر بازنمایـی -یـا بـه اصطـالح 
خـود  بازسـازی- می نمایـد ، بـر آنچـه مـا از شـهر د ر جهـان واقع 
د ر  اگـر  مثـال  به طـور  می گـذارد .  تأثیـر  می نماییـم  د ریافـت 
صـورت  رویـد اد ی  متـاورس  د ر  بازسازی شـد ه  شـهری  فضایـی 
پذیـرد  و ایـن رویـد اد  توسـط آواتـار شـخص ناظـر اد راک شـود ، 
موضـوع اد راک شـد ه بـه انباشـت ذهنـی وی بـد ل می گـرد د . د ر 
ایـن صـورت مخاطـب د ر مواجهـه بـا فضـای شـهری واقـع د چار 
تد اعـی می شـود  و آنچـه از محیـط بیـرون د ریافـت می کنـد  را 
تفسـیر  متـاورس  از جهـان  انباشـت های جد یـد   بـا  ترکیـب  د ر 
می نمایـد . بنابرایـن ایـن فراینـد  بـه آن معناسـت کـه متـاورس 
قـاد ر اسـت منظر شـهری یـا اد راک مخاطبـان از محیـط نماد ین 
شـهر را -بـد ون آنکـه د ر فیزیـک شـهر مد اخلـه کـرد ه باشـد - 

د چـار تحـول کند .

نتیجهگیری
متـاورس به عنـوان جهانـی ورای جهـان فیزیـک کـه توسـط بسـتر 
به طـور مجـازی سـاخته می شـود ، تحولـی شـگرف د ر مناسـبات 
انسـانی بـه وجـود  مـی آورد . فراتـر از آن ایـن جهـان کـه د ر پـی 

بازسـازی جهان واقع اسـت، مناسـبات موجود  میان انسـان و شـهر 
را نیـز متحـول خواهـد  کـرد . پیش تـر شـهر به عنـوان یـک پد یـد ة 
نماد یـن تد اعی کننـد ة تجـارب صورت گرفتـه د ر محـد ود ة جهـان 
واقـع بـود ، امـا بـا ظهـور متاورس بـه نظـر می رسـد ، شـهر د ر واقع 
باشـد .  نیـز  فراتـر  جهـان  از  تجربه هایـی  تد اعی کننـد ة  می توانـد  
چنانکـه آورد ه شـد ، رسـانه بالـذات به عنـوان یک واسـطة مد اخله گر 
د ر پـی ایجـاد  تصویـر هد فمنـد  از واقعیـت د ر ذهـن مخاطب اسـت 
و متـاورس به عنـوان ابـزاری کـه جهـان را به طـور سـه بُعد ی تناظـر 
می بخشـد  توانایـی خلـق تصاویـر باورپذیرتـر از واقعیـت را د ارد  که 
احتمـال پذیـرش آن توسـط مخاطـب را بیـش از گذشـته افزایـش 
می د هـد . از ایـن روی ایـن رسـانه قاد ر اسـت تصویری از شـهر ارائه 
بد هـد  کـه بـر انباشـت های ذهـن مخاطـب بیافزایـد  و د ر هنـگام 
مواجهـه بـا نماد هـای شـهری، ایجاد  تد اعـی -از تجربیـات د ر جهان 
بازسازی شـد ة مجـازی- نمایـد . بـه عبارت د یگـر این موضـوع به آن 
معناسـت کـه تجارت جهان مجـازی با تجارب جهـان حقیقی پیوند  
می خـورد  و اد راک مخابـان از نماد هـای شـهری بـد ون تغییـر د ر 
فیزیـک شـهر قابل تحول اسـت. بنابرایـن از آنجا که اد راک پیشـین 
بـا اد راک جد یـد  از شـهر برابـر نیسـت می تـوان اذعـان د اشـت کـه 
متـاورس قـاد ر اسـت منظـر شـهری را متحـول نمایـد . ایـن قابلیت 
مهـم کـه بتوان بـد ون اثرگذاری بر فیزیک شـهر، بر منظـر آن تأثیر 
گذاشـت را شـاید  بتـوان عظیم تریـن تحـول آینـد ه د ر حـوزة شـهر 
قلمـد اد  نمـود  و بـد ون شـک بایـد  آن را یـک انقالب شـهری نامید . 
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