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ACKGROUND AND OBJECTIVES: As social means in the cultural and historical
context, architecture and media are heavily involved in the daily lives of human beings.
Humans can achieve a good understanding of their relationship with the architecture of
their immediate surroundings. By observing the environment, human beings can receive
clues and signs to organize and formulate the whole environment with their information
and memories. Thus, they can communicate with the environment in which they live and
exchange information with their surroundings as an interface. Although architecture seems
to be a practical field of study, it also acts similar to a means of mass communication.
The intermediating role of architecture raises the fundamental question of whether
architecture can be considered a media based on its different attitudes and functions.
The significance of studying this issue is that both architecture and media are among the
factors that encompass various aspects of human life. If architecture is considered a type
of media, its effects on human life, as well as its various policies in dealing with cultural,
moral, and other aspects must be considered.

M

ETHODS: The present study is qualitative research that, using a systematic and
holistic approach, analyzes, combines, and adapts the two architectural and media
systems. Semiotic approaches have also been employed to analyze the relationship
between body, content, and meaning of architecture and human perception and cognition.
Also, in order to study the epistemology and ontology of the two systems, i.e., architecture
and media, both were comparatively matched with one another. Lastly, the model of
similarity between architecture and media and their common points have been obtained
by a comparative analysis. For data collection, documentary sources have been employed.
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INDINGS: The first step in this paper is to examine the definitions of architecture and
media from the lexicography perspective and the views of theorists and architects.
The results of this step and the study of the role and function of media suggest that the
features and definitions of the media can be examined from two perspectives. In the
original function, the media is considered as a text and a means of communicating with the
audience and a system of symbols studied under semiotics. As for the second function, the
media is considered a means of mass communication for human beings. It involves features
that, if considered for architecture as well, can change architecture to a media with similar
characteristics and functions. Therefore, in the second step, architecture was considered
a text that can be read and understood better through semiotics and emphasized the
signification process. Hence, by summarizing the views of theorists and semioticians, the
architectural works are cognized and understood in three stages of sensory, intellectual,
and semantic aspects, in which the sensory layer depends on recognizing body and
form, its description, and the examining of its functional and syntactic aspects. This, in
turn, leads to the identification of artistic themes through sensory aesthetics, and the
rational factors form the connections between artistic themes with ideas and concepts
in a logical and conventional way via the method of structuralist semiotics. Through
their symbolic, schematic, iconic, or compositional implications, semantic factor lead to
the understanding and interpretation of the notion of architecture based on the basic
tendencies of the human mind, including psychology or individual, social or universal
https://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.198214.1279
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worldview, as well as intellectual, cultural, religious, ideological, and philosophical
foundations. In the next step, in order to examine the role of architecture and media as
means of mass communication, three Toffler media courses were adapted to three periods
of pre-modern, modern, and postmodern in architectural courses. According to the results
of this section, architecture and media have had common features in each historical stage,
and it is safe to say that architecture can influence various aspects of human life such as
identity, values, culture, and recognition of reality through its unique features. In the final
step, the components of media and architecture were comparatively matched. According
to the findings of this section, a communication process can be thought including three
main factors: the message sender, the message receiver, and the message; while other
components are introduced as media elements, communication channels, encryption and
decryption, disruptor or noise, feedback, texture, and context. Accordingly, the physical,
formal, content, and semantic features of architectural work, themselves constituting the
architectural structure, act as a medium that conveys the architectural message to the
user through communication channels including the five senses and human perception.
In this definition, the factors interfering with the delivery of the architectural message
may be either physical (such as annoying noise, insufficient or blinding light) or inferential
(such as the complexity or anonymity of the message content and meaning) that includes
both physical and semantic aspects of the architecture. Moreover, important factors for
comprehending the symbol and deciphering the architectural message and its formation
include spatial and textural position, social, cultural, religious and philosophical context,
and time-dependent conditions. Audience and user feedback towards the decoded
message of architecture is also a behavioral clue and an emotional response that results
from the perception and spatial experience of architectural space within the audience.
Finally, a comparative model of the elements creating media relations and the relationship
between the audience and the architectural work is proposed.

C

ONCLUSION: This study suggests that architecture can be considered a media
by meeting the elements of the message sender and the audience, the message,
encryption and decryption, communication channel, media factor, context, and disruptive
factors. These elements assist humans in conveying the architectural message using
physical, semantic, and content features through the five senses and the power of the
mind and perception.

HIGHLIGHTS:
- Using systemic and semiotic approaches to analyze, combine and compare the systems
of architecture and media.
- Suggesting a comparative model of elements and concepts of media and architecture,
using lexicology, the perspectives of theorists and architects, and semiotic principles.
- Comparing the functions of architecture and media in different eras.
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معمــاری و رســانه ،بــه عنــوان ابزارهــای اجتماعــی در بســتر فرهنگــی و تاریخــی ،نقــش مهمــی را در
زندگــی روزمــرهی انســانها ایفــا میکننــد .بــا توجــه بــه تعــدد روزافــزون رســانهها و وجــود ارتبــاط
بــا مخاطبیــن در هــر دوی ایــن پدیدههــا ،هــدف پژوهــش حاضــر آن اســت کــه دریابــد آیــا میتــوان
معمــاری را نیــز بهمثابــه یــک رســانه دانســت یــا خیــر .بــه همیــن منظــور ابتــدا تعاریــف رســانه و
معمــاری از دیــدگاه واژهشناســی و ادبیــات ،و ســپس نظریهپــردازان و معمــاران بررســی شــده اســت
و بــا تطبیــق نظریــات آنهــا ،اصــول نشانهشناســی و عناصــر تشــکیلدهندهی رســانه ،مدلــی مبنــی
بــر فراینــد ارتباطــی در شــناخت یــک اثــر معمــاری توســط مخاطــب بــه دســت آمــده اســت .مــدل
حاصــل ،تعریــف رســانه بــه عنــوان وســیلهی ارتبــاط جمعــی را در دل خــود جــای داده و نشــان
میدهــد کــه هــردوی آنهــا در طــول تاریــخ بــر هویــت ،شــناخت واقعیــات ،الگــوی مصــرف و درک
انســانها از حقایــق و ارزشهــا مؤثــر بودهانــد .ایــن مقالــه ،پژوهشــی کیفــی اســت کــه بــا رویکــرد
سیســتمی و کلنگــر ،بــه تحلیــل ،ترکیــب و تطبیــق دو سیســتم معمــاری و رســانه میپــردازد و
از رویکــرد نشانهشناســی نیــز بــرای تحلیــل رابط ـهی میــان کالبــد ،محتــوا و معنــای معمــاری بــا
ادراک و شــناخت انســان اســتفاده شــده اســت .اطالعــات مــورد نیــاز بــا اســتفاده از منابــع اســنادی
بــه دســت آمدهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه میتــوان معمــاری را نیــز بهمثابــه
یــک رســانه ،شــامل عناصــر فرســتندهی پیــام و مخاطــب ،پیــام ،رمــز نــگاری و رمزگشــایی ،کانــال
ارتباطــی ،عامــل رســانهای ،زمینــه و عوامــل اختاللگــر دانســت کــه در رســیدن پیــام معمــاری بــا
اســتفاده از ویژگیهــای کالبــدی ،معنایــی و محتوایــی بــه وســیلهی حــواس پنجگانــه و قــدرت ذهــن
و ادراک بــه انســان یــاری میرســانند.
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ای�نـ موض��وع و نق��ش واســطهگری معمــاری باعــث
میشــود تــا ایــن پرســش اساســی مطــرح گــردد کــه آیــا
میتــوان بــا توجــه بــه نگرشهــا و کارکردهــای مختلــف
رسـ�انه ،معمــاری را بهعنــوان یــک رســانه در نظــر گرفــت
یــا خیــر؟ .اهمیــت بررســی ایــن موضــوع از آن جهــت
اســت کــه هــم معمــاری و هــم رســانه از عواملــی هســتند
ک��ه ابعــاد مختلـ�ف زندگ��ی بش�رـ را در ب��ر گرفتهانــد و
اگــر معمــاری نوعــی از رســانه باشــد ،بایــد تأثیراتــش بــر
زندگ��ی بش��ر و همچنی��ن سیاسـ�تهای مختلــف رویایــی
بــا آن از نظــر فرهنگــی ،اخالقــی و ماننــد آن مــورد توجــه
ق��رار گی�رـد .ب��ه اینــ منظ��ور در مقال��هی حاضــر ابتــدا
رس��انه و معمــاری از دیـ�دگاه واژهشناســی و ادبیــات مــورد
بررس��ی قـ�رار گرفت��ه و سـ�پس تعاریــف نظریهپــردازان
و معمــاران از رســانه بیــان شــده اســت .در ادامــه بــا
توج��ه ب��ه تعاری��ف بی��ان شـ�ده در مبانینظــری ،نقــش و
کارکردهــای معمــاری و رســانه تحلیــل شــده و در نهایــت
تطبی��ق داده ش��دهاند.

روش پژوهش

پژوهـش حاضـر پژوهشـی کیفـی اسـت کـه بـا رویکرد
سیس�تمی و کلنگـر ،بـه تحلیـل ،ترکیـب و تطبیـق دو
سیس�تم معم�اری و رسـانه میپـردازد .از آنجایـی کـه هـر
سیسـتم از نظـر اجـزا به سـه جـزء عینـی ،ذهنـی و فطری
تقس�یم میگ�ردد و معماری شـامل هر س�هی ای�ن جنبهها
اسـت ( ،)Eshrafi, 2018, 90ب�رای تحلیـل رابط�هی میان
کالبـد ،محتـوا و معنای معماری با ادراک و شـناخت انسـان
از رویکرد نشانهشناسـی نیز اسـتفاده شـده اسـت .همچنین
در راس�تای بررسی شناختشناس�انه و هستیشناسانهی دو
سیسـتم معماری و رسـانه ،هـر دوی آنها بـا یکدیگر تطبیق
داده ش�دهاند و ب�ه وسـیلهی تحلیله�ای مقایس�های ،مـدل
مشـابهت معماری و رسـانه و نقاط مشـترک آنها اسـتخراج
گردیـده اسـت .روش گـردآوری اطالعات ،اسـتفاده از منابع
اسـنادی اسـت .تصویـر  1رونـد پیـش رو در پژوهـش را
نمایشـ میدهـد.
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

معمــاری و رســانه هــر دو از عناصــر مهــم و تأثیرگــذار
ب��ر جوامعــ بش��ری ب��ه حس��اب میآینـ�د .انس��ان میتوانــد
بــه درک مناســبی از رابط ـهی خــود بــا معمــاری محیــط
اطراف�شـ برســد ،چــرا ک��ه ب��ا مش��اهدهی آن ،س��رنخها
و نشاــنههایی را دریاف�تـ ک��رده و س��عی میکنــد بــا
اطالعــات و خاطــرات خــود بــه آن نظــم ببخشــد و کل
محیــط را فرمولبنــدی نمایــد .بنابرایــن انســان قــادر
بــه ایجــاد ارتبــاط بــا محیطــی اســت کــه در آن زندگــی
میکنــد و محیــط اطراف�شـ نی��ز قـ�ادر اســت بهعنــوان
واســط ،بــه تبــادل اطالعــات بــا او بپــردازد (Mathew,
 .)2008, 2اُمبرتــو اکــو ،)173 ,1997( 1نشانهشــناس
ایتالیایــی ،معمــاری را موــردی خ��اص میدانــد کــه بــه
نظرــ میرســد در حالــت اولیــه و ابتدایــی خــود کامــ ً
ا
کاربــردی باشــد و نقــش ارتباطــی نداشــته باشــد .بــا ایــن
وجــود او معتقــد اســت کــه معمــاری شــبیه بــه یــک
وســیلهی ارتبــاط جمع��ی عملــ میکنــد.
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تعاریـ�ف معم�اـری و رس��انه از دی��دگاه واژهشناســی
و ادبیــات

معمــار ،عمــران ،تعمیــر ،معمــور ،م َع ِّمــر ،مع َّمــر،
ِم��اره و اس�تـعمار ،از ریش��هی « َع َمــر»
عم��ار ،عمی��ر ،ع
ّ
َ
نش�أـت میگیرنــد کــه بــه معنــای دیــر مانــدن و زیســتن
اســت ( .)Zolfagharzade, 2012, 32در لغتنام��هی
دهخــدا ذی�لـ واژهی معمــاری« ،ب ّنایــی و علــم ب ّنایــی و
ش�غـل معم��ار ،آبادان��ی و آبادس��ازی» نوش��ته شده�اســت
و فرهن��گ عمی��د ذی��ل همی��ن واژه معن��ای «س��ازندهی
عم��ارت ،عمارتکننــده ،اســتاد و کارشــناس در کارهــای
سـ�اختمانی» را م��یآورد .معمــار بــه معنــی بســیار
عمارتکنندــه و صیغـ�هی مبالغــه اســت ،معمــاری نیــز
حرفـ�ه و شــغل معمــار محسوــب میشــود (Dehkhoda,
 .)2011معــادل التیــن ایــن واژه ( )Architectureدر
لغتنام��هی آکســفورد بــه معنــای «هنــر ،یــا طراحــی و
ســاخت ســاختمان و همچنیــن ســبکی (نشــأت گرفتــه
از ی�کـ دورهی زمانــی ،مــکان و یــا فرهنــگ خــاص)
استــ ک��ه بنـ�ا براس�اـس آن س��اخته میشوــد» .براســاس
دیکشنــری هن��ر ،واژهی کنونــی معمــاری در زبــان
انگلیسـ�ی از کلم��هی التیــن « »Architecturaمشــتق
شدهاســت کــه بــه معنــای عمومــی علــم و هنــر طراحــی
و برپای��ی ســاختمانها و پله��ا و غی��ره ،و ش��یوهی
س�اـختن ب��هکار م��یرود (.)Turer, 1996
لغــت رســانه اســم آلــت از مصــدر «رســانیدن» و در
اصطــاح علــوم ارتباطــات اجتماعــی بــه معنــای رســانیدن
پیــام از پیامدهن�دـه ب��ه پیامگیرنــده اســت (Habibi,
 .)2013, 2ای��ن واژه در لغتنامـ�هی دهخــدا بــه معنــای
«وسـ�یلهی رســاندن» و در حالــت جمــع بــه معنــی وســایل
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ارتبــاط جمعــی ماننــد رادیــو ،تلویزیــون و مطبوعــات
آورده شــده اســت ( .)Dehkhoda, 2011فرهنــگ معیــن
رسـ�انه را ب�هـ معن��ای «ه��ر وســیلهی انتقالدهنــده»
بی��ان کردهاســت ( .)Moein, 1992همچنیــن در
فرهنـ�گ عمی��د بــه معناــی «هــر وســیلهای ماننــد رادیــو،
تلویزیــون ،و روزنامــه اســت کــه مطلــب یــا خبــری را بــه
اطــاع مــردم میرســاند» ( .)Amid, 1986در فرهنــگ
بزــرگ س��خن ذی��ل واژهی رس�اـنه «وســیلهای کــه اخبــار
و اطالع��ات را ب��ه م��ردم میرس��اند» آمدهاســت.
لغتنام��هی آکســفورد »Media« ،را ابــزار اصلــی
ارتباطــات جمعیــ مانن��د برنامههــای رادیــو تلویزیونــی،
انتشــارات و اینترنــت دانســته کــه در گذشــته بــه
صــورت اســم جمــع ،و امــروزه بــه هــر دو صــورت اســم
جمـ�ع و مفــرد ب��هکار م��یرود (Oxford Dictionary,
 .)1998ایــن لغــت در حالــت التیــن خــود بــه صــورت
« »Mediumاز ریش��هی التیــن « »Mediusگرفتــه
شــده کــه بــه معنــای «وســط و میانــه» اســت و
متــرادف آن ،»Communication« ،از ریشـ�هی التیــن
« »Communicareبــه معنــای «بــه اشــتراک گذاشــتن
یـ�ا رواج دادن» برداش��ت میش��ود .در واق�عـ رس��انهها
در می��ان و در مرک��ز جوامــع ق�رـار میگیرنــد و مــردم
بهوس��یلهی آنهــا تجربیــات و علــوم خــود را بــه اشــتراک
گذاش��ته و رواج میدهنــد (.)Hjarvard, 2008, 18
تعاریــف و کارکردهــای رســانه از دیــدگاه
نظریهپــردازان و معمــاران

هانسـجــرج گادامــر )130 ,1997( 2کــه عنصــر
زمین��ه و باف��ت را در معم��اری حیاتیــ میدانــد ،بــرای
معم��اری نق��ش واس��طهگر و میانجـ�ی قائــل میشــود؛
واســطهای میــان گذشــته و حــال .میــان آنکــه هــم
خوــد باــ عناصرــ تزئینیــ فضــا میســازد و هــم خــودش
طبیع�تـ را تزئیــن میکنــد؛ در واقــع ابتــدا مخاطــب و
س��لیقهی او را ب��ه خ��ود جل��ب مینمایــد و ســپس او
را در ی��ک کل وســیعتر ،ب��ه زمینـ�های کــه در آن بنــا
شــده اس�تـ هدایتــ میکنــد .اکــو ( )195 ,1997معتقــد
استــ ک�هـ نوس��ان م��داوم می��ان کارک��رد اولی��هی معمــاری
(مستــقیمترین ی��ا ابتداییتریــن کارکــرد آن) و کارکــرد
ثانویــه (یافتــن معنــا ،براســاس قراردادهــای فرهنگــی
و وابستــگیهای ذهنــی و معنایــی) اســت کــه یــک
معمــاری و یــا یــک هنــر را بــه سیســتمی از عالئــم و
ی��ک پی��ام تبدیلــ میکنــد .تاریــخ معمــاری و طراحــی،
تاریــخ دیالکتیــک میــان ایــن دو کارکــرد اســت؛ بــرای
مثــال اهـ�رام ثاللث��هی مصــر کــه در زمــان خــود کارکــرد
ابتدایــی مقب��ره و کارک�رـد ثانوی��هی نمایــش قــدرت
و همچنیــن ابــزار نمادیــن اخترشناســی و ریاضیــات
بودهانــد ،امــروزه معنایــی را کــه بــرای مــردم زمــان
خــود داشـ�تهاند ،از دس��ت دادهانــد .آنچــه باقــی مانــده
مجموع��های از داللتهــا اســت کــه توســط تاریــخ نگاشــته
شــده و توســط ایــن بنــای یادبــود حمــل شــده اســت.
م�اـ ای�نـ داللتهــا را بــا دیــدن اهــرام ثالثــه تشــخیص
میدهیـ�م ،زی��را ب��ه هم��ان سمبولیســم تعلی��م دیدهایــم.
تاریـ�خ معناــی گذشــتهی معمـ�اری را تغیی�رـ میدهــد و بــه
آن معناییــ جدیـ�د میبخشــد و پیامــی را متناســب بــا آن
بـ�ه مخاطـ�ب میرســاند .در واقــع اگرچــه ایــن بناهــا در
طــول تاریــخ همچنــان موجودیــت ،ذات و اصالــت خــود را
حف�ظـ کردهانــد ،امــا در عصــر حاضــر بــه صــورت نمــادی
از گذش��ته و فرهن��گ و اجتم��اع زم�اـن خ��ود در رس��انهها
ارائ��ه و درک میشــوند.
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در ایــن ص�وـرت ک��د معماران��هی غ��ار و نش��انههای
آن ،میتواندــ بهعنــوان اولیــن کــد نمادیــن میــان
معم��اری و انســانها شــناخته شــود و قوانیــن حاکــم
بــر غــار نیــز ،موضــوع ایجــاد ارتبــاط میــان افــراد اجتمــاع
گــردد .بــا تغییــر زمــان و رویکردهــا در طــول تاریــخ ،و
در نتیجــه تغییــر نیازهــا و اهــداف بشــر ،فحــوای متــون

معمــاری نیــز تح�وـل مییابــد؛ بــرای مثــال گزیــدن
ســاختاری خــاص بــرای طراحــی فضاهــای معمــاری،
تزئی��ن پرطمط��راق آنه��ا ،و ق��رار دادنش��ان در زمین��هی
اجتماعــی و اماکــن پربازدیــد ،نمایــش قــدرت و ثــروت
مالکی��ن آن و نهایت��اً اس��تفاده از معم�اـری بهعنــوان
یــک رســانه بــوده اســت (.)Tomitsch et al, 2008, 1
بنابرای��ن معم��اری ،چ��ه بهعنــوان مأوایــی بــرای بقــا
و چ��ه فرات��ر از آن ،دربردارن��دهی کدهــای نمادینــی از
ارزشه��ا ،ویژگیهاــ و اندیش��ههای جامع��هی زمــان
خ��ود استــ ک�هـ ب��ه وس��یلهی کالبــد خــود بــا افــراد و
مخاطبان�شـ ب��ه اش�تـراک میگــذارد.
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بهــ نظ�رـ میرس�دـ کارب��رد معم��اری بهعنــوان یــک
رس��انه ب��ه روزه��ای اولی��هی تکام��ل انس��ان بــاز میگــردد.
امبرتــو اکــو ( )175 ,1997معتقـ�د اس��ت کهــ میتــوان
ب�رـای بررس�یـ نق��ش و کارب��رد معم��اری بهعنــوان یــک
وســیلهی ارتباطــی و رســانه ،اولیــن انســانی را نــام بــرد
کــه بــرای حفاظــت خــود در برابــر عوامــل جــوی و یــا
دف��اع از خـ�ود ،وارد حف��رهای در دل ک��وه میشــود .او
بـ�رای اولی��ن بــار تف��اوت میاــن حیطـ�هی درونــی ایــن فضــا
ب�اـ فض��ای بیرون��ی را درک میکنــد و ایــن دو را جــدا از
یکدیگ�رـ میدانــد .پــس هــر بــار کــه او نیــاز بــه پناهگاهــی
دارد ،ب��ه دنب��ال محلیــ میگــردد ک��ه ویژگیهــای
فض�اـی قبل�یـ را داشـ�ته باش��د؛ حفـ�رهی ورودی ،ســقف
طاقیش��کل و دیوارهه��ای پیوســتهی ســنگی .اینجــا
اســت کــه در ذهــن او مــدل و مفهومــی از غــار شــکل
میگیــرد .اگرچــه ایــن مفهــوم هنــوز در ســطح فــردی
باق��ی مان�دـه ،ام��ا وی میتوانــد بــا دیــدن فضاهایــی
ک��ه ویژگیهــای غــار اولیــه را دارنــد ،بــه خاصیــت و
ویژگیه��ای آنه��ا پـ�ی بب��رد و ای��ن ویژگیهــای نمادیــن
را بــه اجتمــاع خــود نیــز بیامــوزد.
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از ط��رف دیگ��ر ،رســانه در معن��ای وســیلهی ارتبــاط
جمع��ی یک��ی از ارکان مه��م ،کلیدی و عامل رش��ددهندهی
پستمدرنیســم بیــان شــده اســت (& Patteeuw
xi ,2018 ,Szacka؛  .)Ghobadiyan, 2005, 91چارلــز
جنکــس )41 ,1987( 3هن��ر پس��تمدرن و معمــاری
را متأثــر از «دهکــدهی جهان�یـ» و احس��اس بینظیــر
جهان��ی شدــن میدان��د ک��ه در آن رسـ�انههای جمعــی و
بینالملل��ی مرزهــا را از می��ان برداش��تهاند .او تغییــرات و
29
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جنبشهــای پــس از ســال  1960و در نتیجــه ،گذشــتن
تفک��رات پس��تمدرن از مرزهــای ملــی را ناشــی از تــاش
و فش�اـر رس��انهها میدان�دـ ک��ه مهمتریــن نقــش را در
بینالمللیــ ش��دن ای��ن تفک�رـ داش��تهاند و رســانه را
بهعن��وان جنب��هی تعریفکنن��دهی جامع��هی پســاصنعتی
برمیش�مـارد .وی بیــان میکنــد کــه «بــه جــای ســاختن
س��اختمانها (کــه دیگــر نــه زمانــش را داریــم و نــه
هزین��هاش را) نماه�اـ را میســازیم و پیــام را از طریــق آن
میگیری��م ،چـ�را ک��ه رســانهها آن را تقویتــ میکننــد؛
درســت ماننــد ســاختمان  AT&Tجانســون کــه بــه یــک
روی�دـاد رسـ�انهای تبدیــل شــد» (,Szacka & Patteeuw
.)1 ,2018
ونتــوری )68 ,1996( 4در ده��هی  1990دیــدگاه
خ��ود دربـ�ارهی رســانه و معمــاری را بــا عنــوان «معمــاری
بهعنوــان ]راه��ی بــرای[ ارتباطــات در عصــر اطالعاتــی»
(بهج�اـی «فضای��ی بــرای عصــر صنعتــی») بی�اـن میکنــد.
او بــا ایــن اســتدالل کــه معمــاری گذشــته همــواره شــامل
تزئین��ات ،نماده��ا و روایته��ای بص��ری بودهانــد ،عنــوان
میکنــد کــه بایــد بــه ایــن نــوع از معمــاری نمادگــرا
بازگشــت و ســطوح اطالعاتــی را بــه عنــوان نمــاد دوران
حاض��ر بــه نمایــش گذاشـ�ت .مسلــماً اگ��ر پیامهایــی
کـ�ه بناه��ای گذش��ته ب��ه مخاطب�اـن میدهنــد ،ثابــت،
و بیانگــر ایدئولــوژی غالــب هســتند ،صفحــات نمایــش
امــروز توانایــی آن را دارنــد کــه مدامــاً تغییــر کننــد.
ای��ن خصیص��ه ،نشاــندهندهی پویایــی ایــن ســطوح و
توانای��ی آنه��ا در برق��راری گفتوگویــی رقابتــی در دنیــای
پررقابــت امــروز اســت ( .)8 ,2006 ,Manovichپــاول
ویریلیــو ،)356 ,1997( 5تئوریس��ین فرانس��وی مهمتریــن
تأثی��ر رســانهها بــر شــهرها را از بیــن بــردن فضاهــای
م��ادی میدانــد .از دیــدگاه او مرزهــای ســنتی و فیزیکــی
ش��هرها از بی�نـ رفت�هـ و جاــی خ��ود را ب�هـ سیس��تمهای
نظــارت الکترونیکــی داده اســت .حضــور فیزیکــی کمرنــگ
شــده و مفاهیمــی نظیــر «نزدیــک» و «دور» ،اقتــدار
گذشــتهی خـ�ود را از دس��ت دادهانــد .او معتقــد اســت
کــه صفحــات اینترنتــی بــه میادیــن شــهری و «چهــارراه
تمام��ی رس��انههای جمعـ�ی» تبدی��ل ش��دهاند .ژان
بودریــار )51 ,2007( 6رس��انه را ابزــاری میدانــد کــه بــا
دالل��ت فرهنگ��ی« ،فراواقعی��ت» را شبیهس��ازی میکنــد.
در واقعــ تعریــف وی در نق��د جمل��هی «رســانه همــان
پیـ�ام استــ» مارش��ال مکلوهــان 7مطــرح شــده اســت
(.)Mansourian, 2013, 60
تکنول�وـژی رساــنهای و ادغــام آن بــا معمــاری تــا
جایــی پیــش رفتــه اســت کــه منجــر بــه ایجــاد مفهــوم
جدی��دی ب�هـ ن��ام «مدیاتکچ�رـ ی��ا معم��اری رس��انهای»8
شـ�ده اســت .ارائهدهن��دگان ای��ن پارادای�مـ ،سیس��تمهایی
چندرسـ�انهای هسـ�تند ک�هـ محیطهــای معمــاری (معمــوالً
عموم�یـ و نیمهعموم��ی) را گســترش میدهنــد .اســتفاده
از ایــن پارادایــم ،بــا توجــه بــه ادغــام فنــاوری اطالعــات
در زندگ��ی روزمــرهی مــردم ،ایــن پتانســیل را دارد کــه
معمــاری را بــه عنــوان رابطــی میــان انســان و اطالعــات
دیجیتالـ�ی ق��رار ده�دـ ،همانط�وـر ک�هـ هماکنــون بــا
30
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پیش��رفت ای��ن علـ�م ،ش��اهد ایج�اـد برجهایــی هســتیم
کــه اخبــار و بــازار مالــی روزانــه را بــرای مــردم بــه
نمایشــ میگذارنــد (.)Tomitsch et al, 2008, 2
الرس اســپایبروک ،)74 ,1997( 9از معمارانــی کــه تــاش
میکنــد تــا ایــن پارادایــم را توســعه بخشــد ،عــدم ثبــات
و تغییــرات دائمــی ،از بیــن رفتــن مرزهــا و جایگزینــی هــر
عامــل ثابــت توســط یــک متغیــر را از خصوصیــات رســانه
برمیشــمارد و ســعی دارد تــا آنهــا را در آثــار خــود بــه
نمایـ�ش بگـ�ذارد.
ب��ا توج��ه بــه آنچ��ه گفتــه ش��د ،میتــوان نقــش
رســانه و ارتبــاط آن بــا معمــاری را از دیــدگاه معمــاران و
نظریهپ��ردازان بهــ دو دسـ�تهی کلــی تقســیم نمــود:
معم��اری بهعنــوان یــک واســط کــه اطالعــات
متفاوت�یـ را بـ�ا مخاطبــ خ��ود در می��ان میگــذارد کــه
ب��ا رس��انه بـ�ه معن��ای انتقالدهنــدهی پی��ام و میانجیگــر
در ارتبــاط اســت.
معم��اری بهعن��وان صفحـ�های بــرای نمایــش
فناوریهــای جدیــد الکترونیکــی عصــر حاضــر و ارتبــاط
مجــازی ب��ا اف��راد و یـ�ا وسیــلهای ب��ا ویژگیهــای آنهــا
ک��ه ب��ا رسـ�انه ب��ه معن��ای وس��یلهی ارتبــاط جمعــی در
ارتبــاط اســت.
ب��رای اثبــات فرضی��هی پژوهــش مبنــی بــر نقــش و
کارکــرد معمــاری بــه مثابــه یــک رســانه الزم اســت تــا
کارکرده�اـی گفت��ه ش��ده براسـ�اس تعاریــف نظریهپــردازان
و معمــاران ،مــورد تحلیــل و تطبیــق قــرار گیرنــد .لــذا در
ادام��هی پژوه��ش حاض��ر ،ویژگیهــای کاربــردی هــر دو
تعریــف در معمــاری و رســانه بررســی شــده اســت.

تحلیل نقش و کارکرد معماری و رسانه

«هن��ر و معم�اـری از راه زبـ�ان غیرکالمــی کــه
عمیق��اً خاط��رات زیس��تفرهنگی مجس��م و پاس��خهای
غری��زی ماــ را مخاطـ�ب ق�رـار میدهنــد ،ارتبــاط برقــرار
میکننــد» ( .)Pallasmaa, 2018, 62معمــاری عــاوه
بــر نیــاز موجــودات انســانی بــه بقــا و داشــتن ســکونتگاه
فیزیکــی ،نیــاز انســان بــه یافتــن معنــا ،رشــد و شــکوفایی
را تأمیــن مینمایــد و در واقــع در محــل اتصــال ایــن دو
بُعــد مکمــل زندگــی آدمــی قــرار گرفتــه اســت .یافتــن
معنــای معمــاری از راه تجربــه و ادراک آن بــه وجــود
میآیــد (.)Johnson, 2018, 39
پاالســما )56 ,2018( 10معتقــد اســت کــه معمــاری
عــاوه بــر بــه خدمــت گرفتــن فضــای فیزیکــی
بــرای اســتفاده و فهــم انســان ،زمــان را بــرای درک او
مهاــر میکنــد .همچنیــن معمــاری بایــد برگرفتــه از
پتانس��یلهای حســی محیــط و بــه منظــور پاســخگویی
بــه نیازهــای مختلــف کاربــران آن طراحــی گــردد تــا
بتوانــد ارتبــاط بیشــتری بــا مخاطبــان خــود در خلــق فضــا
و حــس مــکان برقــرار نمایــد (Zebardastan, Keshmiri
 .)& Movahed, 2017, 255بنابرایــن معمــاری را بایــد
فرات��ر از س��اخت سکــونتگاههای فیزیکــی دانســت کــه بــا
تأثیــر ب��ر جنبههــای گوناگــون حیــات انســانی توســط
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فرایندهــای ادراکــی و تجربـ�هی فضایــی ،نیازهــای مختلــف
فیزیک��ی و روحــی آدم��ی را تأمی�نـ مینمایــد و موجــب
هدایــت رفت��ار و واکن�شـ احساسیــ کارب��ران میشــود.
در بحــث مربــوط بــه رســانه ،ســندبُت)5 ,2005( 11
معتقــد اســت کــه از قــرن هفدهــم تاکنــون ،دو زمین ـهی
معنایــی بــرای رســانه ســراغ داریــم؛ اولیــن معنــا مدیــوم
اسـ�ت؛ بهمعنــای واســطهی بیــن دو چیــز .رســانه در
معنــای دوم کــه از معنــای اول ناشــی میشــود و بعدهــا
از آن جــدا شــده اســت ،پدیــدهای اســت کــه در رســیدن
بــه هدفمــان کمــک میکنــد .یعنــی رســانه وســیلهای
اســت کــه فرســتنده بــه کمــک آن معنــا و مفهــوم مــورد
نظــر خــود ،یعنــی پیــام را بــه گیرنــده منتقــل میکنــد.
ب��ه صــورت کلـ�ی میتــوان دو نــوع کارکــرد نهــان و
آشــکار را بــرای رســانه در نظــر گرفــت .کارکــرد آشــکار
رســانه ،مح��ل برخــورد پیــام و پیامگیرنــده و یــا محــرک
و مخاطــب اســت .در کارکــرد نهانــی آن ،رســانه باعــث
برق��راری ارتبــاط و ی��ا تأمینکننــدهی یــک بخــش و یــا
تمامیــ بخشهــای فراینــد (بــه ترتیــب) پیــام ،احســاس،
ادراک ،انگیــزش و رفتــار اســت (Giyurian & Zakeri,
.)2006, 180

تس��لط تکنولوژیه��ای بازتولیدکننـ�دهای چــون تلویزیــون
و کامپیوتـ�ر دی�دـه میشــود.
باــ توجــه بــه آنچ�هـ ذک��ر شدــ ،میتــوان کارکــردی
بیــش از پیامرســانی بــرای رســانه در نظــر گرفــت کــه
بــر احســاس ،ادراک ،ذهــن ،رفتــار و معنــای انســان از
واقعی��ت و تجرب��هی زندگ��ی تأثیرــ میگــذارد .براســاس
دس��تهبندی صــورت گرفتــه در بخــش گذشــته ،رســانه
در کاک�رـد اولیـ�هی خ�وـد وسیــلهای بــرای ارتبــاط بــا
مخاطبــان و نظامــی متشــکل از نمادهــا اســت کــه
میت�وـان در بحــث نشانهشناسـ�ی ب��ه مطالع��هی آن
پرداخــت .همچنیــن در کارکــرد دوم رســانه بــه معنــای
وسیــلهی ارتب�اـط جمع��ی انســانها ،حام��ل ویژگیهایــی
اســت کــه اگــر بتــوان آنهــا را بــرای معمــاری نیــز قائــل
ش��د ،میتــوان معمــاری را بــه مثابــه رســانه و بــا
ویژگیهــا و کارکردهــای مشــابه رســانه دانســت.
معماری ،رسانه و نشانهشناسی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

چندلــر ( )29 ,2018نشانهشناســی را یکــی از
رویکردهــای اصلــی در تحلیــل متــون ،بــه خصــوص
رساــنهها و ارتباطاــت معرف�یـ میکنــد کــه بــه
مطالعــات فرهنگــی بســیار وابســته شــده اســت .از
طــرف دیگــر معمــاری ماننــد یــک متــن اســت کــه
حام��ل اندیش��ههای متف��اوت و ارزشهــای بســیاری
از جملــه فرهنگــی و اجتماعــی اســت و یــک «متــن
فضای��ی ،درون گستــرهی چندگانـ�هی محیــط اجتماعــی
پیرامونــش» تلقــی میشــود (Ghafari & Falamaki,
 .)2015, 344اکــو ( )174 ,1997در مقالــهی خــود بــا
عنوــان «کارک��رد و نش��انه؛ نشانهشناســی معمــاری»
بی��ان میکن��د ک��ه «اگ��ر نشانهشناســی را فراتــر از علــم
سیســتمهای بازشناسـ�ی نشاــنهها بدانیــم ،بایــد دانشــی
باش�دـ ک��ه تمام��ی پدیدههــای فرهنگــی را بــه عنــوان
سیس��تمهای نش��انهای مــورد مطالع��ه قــرار میدهــد .در
واق��ع سیســتمهای نشاــنهای یاــ آن فرهن�گـ میتواننــد
بهعن��وان «ارتباطاــت (راههــای ارتباطــی)» شــناخته
ش��وند ،پــس یکیــ از زمینههایــی کــه بــدون شــک بایــد
بررس��ی گـ�ردد ،معم��اری اس�تـ» .بنابرای��ن میتــوان از
نشانهشناسیــ ب��رای تحلی��ل معم��اری ،بهعنــوان یــک
سیســتم فرهنگــی بــه منظــور اثبــات رســانه بــودن آن
اســتفاده نمــود.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

برخــی از مهمتری��ن کارکرده�اـی رس��انهها،
جامعهپذیــر کــردن ،تأمیــن ســرگرمی ،نظــارت از طریــق
خبررس��انی و اطالعرســانی بــه جامعــه ،تفســیر اطالعــات
و پیون��د انسـ�انها اســت ( .)Habibi, 2013, 3میرزایــی و
دیباجــی ( )51 ,2011دو نقش «ابزار ارتباط» و «واســطهی
اطالعــات» را بــرای رســانهها در نظــر میگیرنــد .یــک
رســانه بــرای اطــاع دادن ،ضبــط کــردن ،اشــتراک در
نمادهــا ،و توزیــع نمادهــا اســت کــه معمــوالً بــه حواســی
خــاص و همــراه بــا نوعــی شــکلگیری اطالعــات نظیــر
چــاپ ،انــواع طراحــی ،ضبــط صــوت ،تلویزیــون و ماننــد
آن اســت .اولســون ( )511 ,1998ویژگیهــای مربــوط
بــه رســانه را بــر دو قســم میدانــد؛ اول ،ویژگیهــای
ذاتــی کــه تعریفکننــدهی رســانه بــوده و عبارتنــد از
نمادهــا و ترکیبهــای مشــتق از آنهــا کــه برگرفتــه از
نظــام نمادیانــد .دوم ،ویژگیهــای وضعــی رســانه اســت
کــه شــامل بکارگیــری رســانه ماننــد درس یــک معلــم
ی��ا حتــی ســاختار آموزشــی میشــود .کیتزمــن و انجــل
( )135 ,2010هفــت عملکـ�رد رس��انه را هویتبخشــی،
گفتوگـ�و ،اشتــراکگذاری ،حــس حضــور ،ایجــاد روابــط،
ش��هرت و ایج��اد گ��روه برش�مـردهاند .از کارکردهــای دیگــر
رس��انه تش��کیل اجتماع��ات مل�یـ استــ ک��ه رابط��های
مسـ�تقیم و آشکــار ب��ا رش��د و پیش��رفت رســانهها داشــته
اس��ت .رسـ�انهها جوامعــ پراکندــه را ق�اـدر میســازد
پــس از مشــارکت در ســاخت نمادهــا و اعتقــادات جدیــد
و زبــان ملــی ،هویــت ملــی خــود را ســاخته و تثبیــت
کننـ�د .رساــنهها بهتری��ن حامی��ان حرکتهــای اصالحــی
و هویــت ملــی جوامــع هســتند (Bakhshande, 2017,
 .)96فردریــک جیمســون ( )21 ,2015رس��انهها
را یک��ی از عناص��ر بنیادی�نـ جامع��هی پس��تمدرن
برمیشــمارد و معتقــد اســت کــه در ایــن دوره بــه جــای
تکنولوژیهــای مولــدی چــون خــط تولیــد اتومبیــل،
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نشانهشناس�یـ زمینـ�های از مطالعــات اســت کــه
نشاــنهها و چگونگـ�ی کارکـ�رد آنه�اـ را بررس�یـ مینمایــد
و عــاوه بــر مطالعــه بــر روی آنچــه مــا در مکالمــات بــه
آن نش��انه میگویی��م ،ب��ه مطالع��هی هــر آن چیــزی
میپــردازد کــه بــر چیــز دیگــری اشــاره دارد و بــر معنایــی
داللتــ میکنــد ( .)Chandler, 2018, 21در واقــع
نشانهشناس��ی در پ�یـ طبقهبنــدی و تئوریــزه کــردن
نش��انههای صوتـ�ی ،حرکت�یـ ،زبانشــناختی و غیــره و
رونـ�د شــکلگیری آنهاــ در پ�یـ مطالعـ�هی معنــی اســت
( .)Sharifzade & Farazmand, 2016, 2فردینــان دو
سوســور )86 ,1983( 13زندگ�یـ و حیاــت نش��انهها را
در بطــن زندگیــ اجتماع�یـ مطالع�هـ مینمایــد .وی بــا
31
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تمرک��ز بـ�ر نشاــنههای زبانــی ،نشــانه را ترکیبــی از یــک
دال (تصویــر عینــی) و مدلــول (تصــور ذهنــی و یــا مفهوم)
تص��ور کرــده و رابط��هی بیـ�ن ای��ن دو را «دالل��ت» مینامد.
براســاس نظــر او امــکان نــدارد دالــی بــه هیــچ مفهومــی
داللــت نکنــد و یــا مدلولــی وجــود داشــته باشــد کــه دالــی
بــرای آن تصــور نشــود و هــر دو بــا هــم قابــل دریافــت
و شنــاخت هسـ�تند .او معن�اـی نشاــنهها را وابســته بــه
رابطـ�هی آنه�اـ ب��ا نشاــنههای دیگ�رـ میدانــد و معتقــد
اســت کــه هــم دال و هــم مدلــول مفاهیمــی تقابلــی و
مبتنــی بــر جایــگاه و روابطشــان بــا دیگــر اجــزای نظــام
هســتند» (.)Saussure, 1983: 118
براسـ�اس ای�نـ دی��دگاه میتــوان کالبــد معمــاری
را یــک دال و فضایــی را کــه توســط مخاطــب ادراک
میش��ود ،مدل��ول دانس�تـ ک��ه مجموع��اً ی��ک نش��انهی
معم��اری را تش��کیل میدهنــد (Falahat & Nouhi,

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

2012; Amiri, 2016; Ghafari & Falamaki,
 )2015; Sekhavat-doost & Alborzi, 2017و بایــد
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در بطــن زندگــی اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.
در واق��ع ه��ر طرــح معم�اـری میتوان��د مجموع��های
از نشــانهها باشــد کــه دارای دو ســطح دال و مدلــول
میباش��ند .معن��ای هرــ نشاــنهی معمــاری وابســته بــه
اجــزا و معماریه��ای دیگـ�ر ،اجتماــع و زمینـ�های اســت
کــه در آن ســاخته شــده اســت .براســاس ایــن تعریــف،
داللتــی کــه میــان کالبــد بنــا (بــه عنــوان دال) و تصــور و
مفهــوم ذهنــی افــراد از فضــا (بــه عنــوان مدلــول) ایجــاد
میشــود ،ناشــی از شــناخت مخاطبــان و اجتماعــی اســت
کــه معمــاری در آن بنــا شــده اســت .گیــرو,2008( 13
 )39نشــانه را «محرــک ی��ا جوه��ر محسوس��ی میدانــد کــه
تصویــر ذهنــی آن بــا تصویــر ذهنــی محرکــی دیگــر تداعی
میشــود .کارکــرد محــرک نخســت برانگیختــن محــرک
14
دوم بــا هــدف برقــراری ارتبــاط اســت» .چارلــز پیــرس
( )228 ,1985ارکان سـ�هگانهای را بــرای نشــانه مطــرح
میکنــد کــه عبــارت اســت از نمــود (یــا خــود نشــانه)،
تفســیر و ســومین رکــن ،مصــداق یــا مرجــع داللــت و
موضــوع (تصویــر .)2

در اینج�اـ نش��انه یـ�ا نم��ود ،وظیف��هی بازنمایــی را
بــر عهــده دارد و قابــل تفســیر اســت .موضــوع چیــزی
اســت کــه نشــانه بــه آن ارجــاع دارد و امــکان تفکــر یــا
بحـ�ث درباــرهی آن وجــود داشــته باشــد و تفســیر ،معنــا
و ادراک حاصــل از نشــانه اســت .در ایــن دیــدگاه پیــرس
نــه بــه خــود نشــانه ،بلکــه بــر فراینــد تولیــد و تفســیر
نشاــنهها تأکی�دـ میکنــد و «منطــق» اســت کــه ایــن
حوزههاــ را مقولهبنــدی کــرده و معیــار و اصولــی بــرای
آنه��ا ایج�اـد مینمایــد ( .)Hauser, 2017, 158همچنیــن
پی��رس طبقهبن��دی س��هگانهای را بــرای نشــانه مطــرح
میکنــد کــه شــامل نمایــه ،15شــمایل 16و نمــاد 17اســت.
تفــاوت ایــن ســه در آن اســت کــه نمایــه میــان صــورت و
معن��ی رابط��هی علّیــ و معل�وـل ایجــاد میکنــد ،شــمایل
نوعــی ارتبــاط صــوری ایجــاد کــرده و نمــاد ،قــراردادی
اســت ( .)Peirce, 1931, 306در وجــه نمادیــن ،دال
بــه مدلــول شــباهتی نــدارد ،امــا براســاس یــک قــرارداد

مطالعهی تطبیقی تعاریف ،کارکردها و عناصر «رسانه»
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اس��ت،
اختی��اری
میــان دال و مدلــول بایــد مــورد آمــوزش قــرار بگیــرد.
در وجــه شــمایلی ،مدلــول بــه دلیــل شــباهت بــه دال و
داشــتن برخــی از کیفیــات مدلــول و یــا بــه ایــن علــت
ک��ه تقلی��دی از آن اســت دریاف�تـ میشــود .در وجــه
نمای��های نیــز دال اختیــاری نیســت ،بلکــه بــه طــور
مســتقیم (علّــی یــا فیزیکــی) بــه مدلــول مرتبــط اســت
ک��ه ای��ن ارتباطه��ا مشاــهده و ی��ا اس��تنتاج میشــوند؛
ماننـ�د نشاــنههای طبیعــی ،نشاــنهی بیماریهــا ،عالئــم
اخبــاری و ماننــد آن ( .)Chandler, 2018, 67نش��انههای
شــمایلی ممکــن اســت از همــان خصوصیــات فیزیکــی
شــیء برخــوردار نباشــند ،امــا ســاختار ادراکــی مشــابه بــا
ساــختاری را ب��ه وجـ�ود میآورنــد کــه شــیء محــرک آن
اســت (.)Eco, 1997, 42

چارلــز موریــس ،)73 ,1946( 18تحــت تأثیــر پیــرس،
مطالعــهی خـ�ود در حوــزهی نشانهشناســی را از ســه
دیــدگاه اصلــی کاربــردی (پراگماتیــک) ،معناشناســی
و نحوــی م��ورد مطالع��ه ق��رار میده��د و مینویســد:
«نح��و ،روشه��ای ترکی��ب نشــانهها؛ معناشناســی،
داللـ�ت نشـ�انهها و رفتــار مــورد تفســیر را بیــان کــرده
و کاربردشناس��ی ،اص��ول ،کاربرده��ا و اث��ر نش��انهها را در
چارچوــب رفتــار کل��ی مفس��ران مطالع��ه مینمایــد» .در
واق��ع وج��ه کاربـ�ردی ،خاســتگاهها را آنطــور کــه مــورد
استــفاده ق��رار میگیرن��د م��ورد مطالع��ه ق��رار میدهــد.
وج��ه نح��وی ب��ه ترکیـ�ب نشاــنهها و ارتبــاط آنهــا
بـ�ا یکدیگ�رـ میپــردازد و وجــه معناشناســی بــا داللــت
معنای��ی نشــانهها در تمام��ی ح�اـالت دالل��ت معناییشــان
و تأثیــر آنهــا بــر رفتــار تفســیرکنندگان ســروکار دارد
( .)Falahat & Nouhi, 2012, 19اُمبرتــو اکــو نیــز
رمـ�زگان معمــاری را بــه س��ه دس��تهی کدهــای کاربــردی،
نحـ�وی و معنای��ی تقس�یـم مینمایــد .از دیــدگاه او میــان
عملک��رد ابتدای��ی معم��اری (معم��اری ب�هـ عن��وان اب��ژهای
کارب��ردی) و عملک��رد ثانوی��هی آن (معم�اـری بهعنــوان
ابــژهای نمادیــن) تمای��ز وج��ود دارد و توصی�هـ مینمایــد
کــه معمــاران بایــد ســاختارهایی را بــرای «عملکــرد
ابتدای��ی منعط��ف و عملکردهـ�ای ثانویـ�هی بــاز» طراحــی
نماینــد (.)Eco, 1997, 173
مــارک فراســکاری )11 ,1989( 19معتقــد اســت کــه
«بناه��ا متونیــ هســتند ک�هـ میتواننــد بــا امکانــات
معماریشــان قرائــت شــده و ذات تخیلــی فکــر انســان
را آشــکار ســازند .ایــن رونــد ریشــه در ســاخت جزئیــات
دارد؛ رویـ�های کــه معنــای کالبــد بناهــا را براســاس فهــم
اج��زای مشاــرکتکننده در ساــخت ،دس��تچین میکنــد.

پگاه پایهدار اردکانی ،حسن ذوالفقارزاده

چنی�نـ اس��تداللی در ی��ک آن ص��ورت میگیــرد :وقتــی
ذهــن ی��ک مت��ن معم��اری را دریافــت مینمایــد ،اجــزای
آن را تمییزــ میدهدــ و آنه�اـ را تفس�یـر میکنــد.
بدیــن ترتیــب جزئیــات گویــا و بیانگــر از طریــق ذهــن
دریاف�تـ میشــوند .ایــن یــک رونــد هرمنوتیکــی اســت
ک��ه آزادیبخــش پندارهــای نمادیــن نهفتــه در مصالــح
معمــاری اســت» .پانوفســکی ،)110 ,1983( 20فــرم و
کالبــد معمــاری را جــدای از محتــوا و معنــای آن مــورد
بررس��ی ق��رار میدهــد .وی در جهــت ادراک و تفســیر
آثـ�ار هنــری س��ه الی��هی معنایــی را ش�رـح میدهــد؛
اولیــن مرحلــه کــه مربــوط بــه معنــای ابتدایــی یــا
طبیعــی اثــر اســت ،بــا توجــه بــه محسوســات ،روابــط
بیــن آنهــا و صــرف نظــر از آنکــه در مــورد اثــر علمــی
وجوــد داش��ته باشدــ ی��ا خیــر ش��کل میگیــرد .ایــن
مرحلــه خــود شــامل دو بخــش معنــای واقعــی و معنــای
بیانیــ میشــود .معنــای واقعــی زمانــی اســت کــه فــرد
رهــا از احساســی کــه نســبت بــه اثــر دارد ،بــا توجــه
ب�هـ بازشناس��ی اش��کال ،رنگهــا ،خطــوط و ماننــد آن
بـ�ه توصی��ف اث��ر بپ��ردازد .در ادراک کیفیتهــای بیانــی
کــه در ســطحی باالتــر از معنــای واقعــی قــرار دارد ،فــرد
احساس�اـت و عواط��ف اث��ر هنرــی را بی��ان مینمایــد
(.)Sarabi & Molanayi, 2016, 162

بــر اســاس نظــر پیــرس (« )249 ,1985اجتمــاع
عقایــد عمومیــ اس�تـ ک��ه س�بـب میش��ود نماــد بهعنــوان
نشاــنهای کــه بــه یــک موضــوع خــاص ارجــاع دارد تعبیــر
گـ�ردد» ،پســ میت��وان معماریهــای نمادیــن را وابســته
بــه نظــر اجتمــاع و عقایــد حاکــم بــر زمــان دانســت .ایــن
نگرــش را میتــوان برخاســته از خوانــش معمــاری در
نشانهشناســی پساســاختارگرا دانســت ،چــرا کــه نگــرش
س��اختارگرا ابت��دا نشاــنههایی را در متــن معمــاری یافتــه
و ســپس بــرای هــر نشــانه (دال) ،مدلــول مشــخصی را
ق�رـار میدهــد .براســاس ایــن دیــدگاه هــر طــرح معمــاری
تنهــا یــک مفهــوم دارد و قابــل تفســیر و تغییــر نیســت.
مت��ن چندالی��هی معمــاری،
ام��ا از دی��دگاه پساســاختارگرا
ِ
ب��ه قلمرویــی ب�رـای ب��ازی ب��ا معان��ی تبدی�لـ میشــود کــه
مخاطــب میتوانــد براســاس جایــگاه اجتماعــی خــود،
ذهــن ،زمــان خوانــش و چگونگــی ســنجش و دســتیابی بــه
نشاــنههای درونــی ،بــه معناســازی بپــردازد .هــر متــن بــا
توجــه بــه موقعی�تـ خ��ود در باف��ت و زمینـ�هی پیرامونــش
معناــ مییابــد (.)Ghafari & Falamaki, 2015, 345
بای��د ب��ه ایـ�ن نکت��ه نی��ز اشــاره نم��ود کهــ نمیتــوان
ســه دیــدگاه را بــه صــورت محــض مــورد تحلیــل قــرار
داد و یــک نشــانه ممکــن اســت شــمایل ،نمادیــن،
نمایـ�های و ی�اـ ترکیبــی دوتای��ی و ی��ا سـ�هتایی از آنهــا
باش�دـ .براس��اس ای��ن دیــدگاه میتــوان معمــاری را
نشــانهای برخــوردار از ســه وجــه کاربــردی ،نحــوی
و معناشناســی دانســت کــه بــرای ادراک معنــای آن از
داللته��ای نمادیــن ،ش��مایلی ،نمایـ�های و یــا ترکیــب
21
آنهــا اســتفاده نمــود .همانطــور کــه مــارک ال .جانســن
( )42 ,2018میگویــد« :ســاختارهای معمــاری هــم بــه
ص�وـرت معنادهــی و همــ ب��ا داللتگــری توســط انســان
تجربــه میش��وند» .براســاس آنچـ�ه گفت��ه شــد میتــوان
مــدل تصویــر  3را بهعنــوان مراحــل ادراکــی یــک ناظــر
معمــاری در هنــگام مواجهــه بــا اثــر معمــاری ارائــه داد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

براسـ�اس دیدگاههــای بیــان شــده ،شــناخت یــک
بنــای معمــاری در مرحلــهی اول براســاس ســاختار
کالب��دی و شـ�ناخت محسوس��ات ش��کل میگیــرد کــه
وجـ�ه کارب��ردی آن هم��ان نـ�وع کاربــریای اســت کــه بــه
واس��طهی آن ،مخاطبــان بهــ فعالیتهــای مشــخصی در
آن فض�اـی معم��اری میپردازنــد و وجــه نحــوی ،ترکیــب
فضاهـ�ا و چیدم��ان آنه��ا استــ .در مرحل��هی بعــدی،
شــناخت معم��اری بهعنــوان یــک نشــانه بــا کمــک عوامــل
عقلـ�ی و یــا عواملــ معنای��ی ص��ورت میگی�رـد .میتــوان
بررس��ی وج��وه معنای��ی نشــانهی معمــاری را براســاس
داللته��ای نمادینــ ،ش��مایلی و نمایـ�های مــورد بررســی
ق��رار داد .اگ��ر عنص��ر و ی��ا جزئ��ی براسـ�اس رابطـ�هی علّــی
در کالبــد و پیکربنــدی و فضــای معمــاری قــرار گیــرد از
نشــانههای نمای��های محس�وـب میش��ود .از نمونههــای
آن میتــوان بــه عنصــر بادگیــر اشــاره نمــود کــه وجــود
آن در کالبــد یکــ بن�اـ ،ب��ه معن��ای اس�تـفادهی مطلــوب
از بــاد منطقــه دریافــت شــود .آنجایــی کــه معمــار از

فرمه��ا ،المانهــا و عناصــر شــناخته شــده بــرای طراحــی
کالب��د معمـ�اری خوــد کمکــ میگیــرد ،موجــب ایجــاد
شــباهت میــان دال و مدلــول شــده و بنابرایــن مفســر
از طریــق دریافــت ایــن شــباهت بــه داللــت آنهــا پــی
میب��رد .همچنی��ن در جای��ی کهــ براس��اس المانهــای
قــراردادی یــا قاعــدهی خاص��ی طراح�یـ مینمایــد ،وجــه
نمادی�نـ را وسـ�یلهای بــرای ادراک معمــاری خــود قــرار
داده اس��ت .ای��ن قرارداده�اـ و ی��ا المانهــا در بســتر
فرهنگ�یـ و زمین��هی اجتماعــی خــود مــورد تحلیــل قــرار
میگیرنــد و از آنجایــی کــه وجــه نمادیــن بایــد آموختــه
ش��ود ت��ا ادراک گ��ردد ،ممک��ن اس��ت توس��ط هم��هی
کاربــران ادراک نشــود .همچنیــن انســان زمانــی متوجــه
همانندیه�اـ میشــود کــه از پیــش معنــای آن را بدانــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

الی��هی دوم از شــناخت ،درک و تحلیــل معنا یــا مفهوم
نهانیــ در پســ نقشمایهه��ا شکــل میگی��رد .الی��هی
سـ�وم ک��ه متأث�رـ از مش��خصههای ی��ک مل��ت ،دورهی
زمانــی ،اجتمــاع و فرهنــگ و باورهــای دینــی و فلســفی
اس��ت ،ب��ه نگارهشناســی بــا روش تأویــل پدیدارشناســانه
و بــا اس��تفاده از نماده��ا ،نش��انهها و نمایهه��ا میپــردازد
( .)Panofsky, 1983, 111بنابرایــن هنگامــی کــه هــدف
بررسـ�ی معنـ�ای اث��ر هنــری باشــد ،بای��د از نشانهشناســی
کم��ک گرف��ت ک��ه ترکیبــی از زیباییشناســی براســاس
عوام��ل حسـ�ی ،عوام��ل عقل��ی و س��اختاری (نگارهپــردازی
بــا روش نشانهشناســی ســاختارگرا) و عوامــل معنایــی
اســت (.)Sarabi & Molanayi, 2016, 163
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رسانه در معنای وسیلهی ارتباط جمعی

ت��ا پیشــ از تول��د وب و اینترن��ت ،رساــنهها بــه
س��ه گون��هی نوشــتاری ،شــنیداری و دیــداری تقســیم
میشــدند ،کــه بیشــتر ناظــر بــر کیفیــت انتشــار،
ســازوکارهای محتــوای پیــام و ویژگــی ســطح تعامــل
33
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مطالعهی تطبیقی تعاریف ،کارکردها و عناصر «رسانه»
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explaining relationships

Signification of index

Signification of symbol

Causal relationship

Contractual relationship

Formal relationship

Casual and contractual
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Formal and contractual
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Signification of Index -symbol

Signification of Icon -symbol

Formal and casual
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functional aspects
and syntactic
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physical elements

Signification of Icon -index

Associating between artistic
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conventional way using
structuralist semiotic method

Understanding and interpreting the meaning of
architecture based on the basic tendencies of the
human mind, including individual or social
psychology or worldview, and intellectual, cultural,
religious, ideological and philosophical foundations

Formal, causal and
contractual relationship

Identifying artistic
motifs with sensory
aesthetics

Rational Factors

Signification of Icon-symbol-index

Sensory factors

Semantic factors
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کاربرــان ب�وـد .امـ�ا ب��ا پیدای��ش اینترنتــ ،ای��ن ویژگیهــا
در ســطح دیگــری قــرار گرفــت ،بــه صورتــی کــه تمایــزی
آشــکار بــا رســانههای ســنتی داشــت .بــه همیــن دلیــل
دس��تهبندی دیگــری را میت�وـان بــه ص��ورت رس��انههای
ســنتی و نویــن (یــا بــه اصطــاح برخــی ،دیجیتــال) ارائــه
نمــود ( .)Babaei, 2013, 99تافلــر)499-512 ,1991( 22
نظری��هی ســه مــوج تافلــری را مطــرح کــرده اســت و
براس�اـس تاری�خـ و بُعـ�د زمــان ،س��ه مــوج رس��انهای در
دورانهــای کشــاورزی ،صنعتــی و اطالعاتــی را بیــان
میکنــد .در مــوج اول ارتباطــات در جوامــع کوچــک و
بیش�تـر ب��ه ص��ورت رودررو ص��ورت میگرفــت.
در مــوج دوم ،نیــاز بــه ارتبــاط از راه دور در نظــام
ث��روت ،موج��ب پیدایــش پس�تـ ،تلگ��راف ،روزنامههــا
و مجــات ،رادیــو و تلویزیــون شــد کــه پیــام واحــدی را
ب��ه میلیونه�اـ انس��ان مخاب�رـه میکــرد .امــا در مــوج
سوــم ،رســانهها در ارتب��اط ب��ا یکدیگرن��د ،درهــم ادغــام
ش��ده و بــا رد و بــدل ک��ردن دادهه��ا ،تصاوی��ر و پیامهــا
یکدیگ��ر را تغذیهــ میکنن��د .امــروزه بشــر در لب��هی مــوج
س�وـم ،بــا ح��ذف و یاــ تکهــ تکــه ش��دن تولی�دـ ،رس��انهها،
س��بکها ،ایدئولوژیهــا و حتــی ســاختار جوامــع قــرار
گرفتهاسـ�ت (.)Van Raaji, 1993, 552در پژوهــش
حاضــر بــرای آنکــه بتــوان رســانه و معمــاری را تحلیــل و
انطباــق نم��ود ،س��ه دورهی رساــنهای تافلــر ،براســاس بُعــد
زمان��ی ،بـ�ا س�هـ دورهی معمــاری پیــش از مــدرن ،مــدرن
و پس��تمدرن تطبی��ق داده ش��دهاند.
مــوج اول رســانهها ( 800ق.م -قــرن  )17و معمــاری
پیشاز مــدرن:

م�وـج اول تحوــل زندگـ�ی انسـ�انها همــراه بــا انقــاب
34

کشــاورزی آغــاز شــد .بــه ایــن دلیــل کــه اطالعــات مــورد
نیــاز جوامــع ابتدایــی بســیار ســاده بــود ،نــوع پیامرســانی
بــه صــورت رودررو ،شــفاهی و یــا بــا عملکردهــای
س��نتی دیگ��ری (مانن��د انوــاع پیکهاــ ،نامهرس��انها
و ی��ا س��اخت برجه��ا و میله��ا) ص��ورت میپذیرفــت
( .)Toffler, 2014, 32از طرف��ی دیگ��ر ،رس��انههای
س��نتی ،رساــنههایی غیرالکتریک��ی و غیرالکترونیکــی
هس��تند ک��ه ب��رای انتق��ال س��نتها ،اعتقــادات ،تجــارب
و آیینهــا از نســلی بــه نســل دیگــر مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،همچنی��ن رســانهی ســنتی بــا بیــان نیازهــای
اجتماعیـآیینــی ،اخالقــی و برانگیختــن احســاس
عاطفیــ اق��وام ب��ه وسیــلهی هنــر فولکلــور ،صنایــع
دس�تـی ،آیینه��ا ،جشـ�نوارهها و نمایشه��ا ،نقاش��یها،
قصهگوی��ی ،بازیه��ا و یــا س��یگنالهای صوتــی ،حامــل
اصلـ�ی هوی�تـ و فرهن�گـ ی��ک ق��وم ب��ه حس�اـب میآیــد.
ای�نـ ن��وع ارتب��اط ب��ه ای��ن دلی�لـ ک�هـ ب��ا مس��ائل روزم��رهی
زندگ��ی آنه��ا دخی��ل اس��ت و از آن الهاــم میگیــرد،
باعــث درک بهتــر پیــام و اطالعــات مــورد نظــر رســانه
میشــود ( .)Newme, 2011, 58بــه دلیــل تــداوم ایــن
رس��انه و انتقـ�ال آن از نسلــ و ی�اـ منطقــهای بــه نســل
و منطق��های دیگــر ،بــه افســانه تبدیــل شــده و در زمــان
جاودان��ه باق�یـ میمان��د .رساــنههای ســنتی در سراســر
جه��ان در اسـ�تفاده از شــخصیتهای اســاطیری و دینــی و
کلیــت پی��ام ،بی��ان ارزشهــا ،اخالقیــات و فرهنــگ جوامــع
یکســان هســتند (Mathiyazhagan et al., 2015,
 .)160در ای��ن دوران طبیعتــ و هویـ�ت آدمیــ بهعنــوان
ی��ک آفری��دهی خداونــد امــری ثابــت ،از پیــش آشــکار و
استــوار بوــده ،فرــد بهعنــوان یــک عضــو از یــک قبیلــه و
در یــک موقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی خــاص بــه دنیــا
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پگاه پایهدار اردکانی ،حسن ذوالفقارزاده

میآم��ده اســت و ب��ه نـ�درت میتوانســته از جایــگاه از
پی��ش تعیینشـ�دهی خــود رهایــی یابــد و بحــران هویــت،
معنایــی نداشــته اســت (.)Ahmadi, 2014, 39

شــده اســت.

هارولد اینیــس )122-125 ,1999( 23معتقــد اســت
کهــ رس��انههای ســنتی پــس از کشــف نوشــتار وارد
مرحل��هی جدی�دـی میشــوند کــه بــه مــرور زمــان
تبدیــل ب��ه ش��یوهی مســلط ارتبــاط میــان نخبــگان،
پادشاــهان و امپراطوریهــا شــده و ایــن رونــد بــا ابــداع
ابــزار نوشــتن (مخصوصـاً کاغــذ) بــه شــدت تســریع یافتــه
اس��ت .همچنیــن براس�اـس نظ��ر او ،رس��انههای باســتانی
بــه منظــور اطمینــان از مانــدگاری هنجارهــای تمــدن و
قبیل��ه ش��کل میگرفتنــد و از آنجایــی کــه ایــن هنجارهــا
ثاب��ت و غی��ر قاب��ل تغیی��ر بـ�ود ،هوی�تـ ای��ن رساــنهها نیــز
در ط��ول زم��ان ثاب��ت باق�یـ میمانــد و نســل بــه نســل
ادام�هـ مییاف��ت .رساــنههای ابتدایــی ابــزاری در دســت
سیاس��تهای قوم��ی و منطق��های بودهانــد (Athique,
 .)2019, 2بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،هویــت
رســانهها در دوران پیــش از مــدرن ثابــت بــوده اســت و
ب��ه قص��د انتق��ال پیامهـ�ای سـ�اده ب��ه وســیلهی ابزارهــای
ابتدای��ی مانن�دـ نامهرس��انها و ی��ا س��اختن برجهــا و
میله�اـ و ی��ا نشـ�ان دادن ارزشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی
و اخالقــی قــوم و منطقــه و تــداوم و پایــداری آن ،بــا
اس��تفاده از زبــان اس��طورهای ،آیینــی و دینــی بــه کار
میرفتـ�ه اس��ت .همچنی��ن ب��رای درک بهت��ر پیامهــای
م��ورد نظ��ر ،از ه��ر آنچ�هـ ک��ه در زندگ��ی روزم��رهی
آدم��ی جریاــن داشــته ،در ملموستریــن حالــت اســتفاده
میشــده اســت.

ب��ا پدی��دار ش��دن نشــانههای صنعتــی و انقــاب
صنعتــی ،مــوج دوم بــه راه افتــاد .مــوج دوم انحصــار طلبــی
ارتباطــی را کــه در دوران کشــاورزی در دســت ثروتمنــدان
و نخبــگان بــود ،در هــم شکســت .از آنجایــی کــه
رس��انههای س�نـتی ،نگــارش و ادارههــای پســت کشــورها
توانایــی انتقــال نیــاز انبــوه و رو بــه رشــد اطالعــات را
نداشــتند ،تکنولوژیهایــی نظیــر تلفــن و تلگــراف اختــراع
شـ�د .همچنینــ ب�هـ دلیلــ نی��از ب��ه انتقاــل کمهزینــه و
سرــیع پی��ام واح��د ب��ه ع��دهی زیــادی از افــراد بــه صــورت
همزم��ان ،انتش��ار انب��وه روزنامههــا و مجــات ،ســینما و
تلویزی��ون جزئ��ی از زندگ��ی انســانها در دوران صنعتــی
شــد؛ در واقــع بــدون ایــن نظــام پرقــدرت و وســیع بــرای
ب��ه جریاــن انداخت��ن اطالعـ�ات ،صنع��ت نمیتوانســت
بــه خوبــی رشــد نمایــد ( .)Toffler, 2014, 49بنابرایــن
رس��انه در ای�نـ دوران وظیف ـهی انتقــال پیامــی واحــد بــه
میلیونهــا کاربــر ،بــا بیشــترین ســرعت و در کمتریــن
زم��ان را دارد ک��ه متأث��ر از ویژگیهــای صنعتــی و
تکنولوژیهــای روز اســت.

مــوج س��وم رســانهها (نیم��هی دوم قــرن -20
اواســط قــرن  )21و معم��اری پس��تمدرن

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

از تبعــات انقــاب صنعتــی ،ورود اختراعــات و
اکتشــافات جدیــد بــه معمــاری و بافــت شــهری از اواخــر
قــرن هجــدم ،ظهــور معمــاری مــدرن بــه صــورت یــک
مکتــب معمــاری بــا مبانــی نظــری مــدون از اواخــر قــرن
نوزدهــم و رشــد ســریع شهرنشــینی بــود (Ghobadiyan,
 .)2005, 21معم��اری م�دـرن ب��ه ساختوســاز صنعتــی،
استانداردســازی و تولیــد انبــوه روی آورد .ســاخت
بناهــای مشــابه ،بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل بومــی و
محیطــی ،اقلیمــی و فرهنگــی دلیلــی بــر ایــن مدعــا اســت
( .)Mahdavinejad et al., 2010, 117در ایــن دوران
هویـ�ت معم�اـری و ش��هرها ثاب��ت و جهانشــمول و ویژگــی
س��بکی آن عملکردگرای��ی ،بهرهگیــری از تکنولــوژی
و ساختوســاز صنعتــی اســت (Mahdavinejad,
.)Dideban & Bazaz’zade, 2015, 45

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در معمــاری پیــش از مــدرن ،مبانــی نظــری معمــاری
ش��امل جهانبین��ی س��نتی و پایبنـ�دی ب��ه ارزشهــای
معنوــی و اصــل نظ��م در بینظم��ی بوــده اس��ت و بهطــور
کلــی از فنــاوری ســاخت دوران (ماننــد طــاق و قــوس)
باــ توج�هـ ب��ه محدودیتهــای اقلیمــی و فنــی اســتفاده
میشــده و هویــت ،ثابــت و مشــمول منطقــه بــوده
اســت (Mahdavinejad, Bemaniyan & Khaksar,
 .)2010, 120در دوران پیــش از مــدرن ،معمــاری تنهــا
محوــری محســوب میشــده اســت کــه معمــاران حــول آن
و گرداگرــد آن حرک��ت میکردن�دـ و بناهای��ی میســاختند
کهــ بیشـ�تر تکامـ�ل ی��ا ترکیب��ی از ارزشهــای گذشــته
بوــد ت�اـ ارزشهــای خلــق شــده توســط معمــار (Hojjat,
 .)2005, 59میتــوان بینــش پیــش از مــدرن را بــه
دو دس��تهی اســطورهای و دینــی تقســیم نمــود .مــکان
بهعن��وان اس��اس معم�اـری در بین��ش اس�طـورهای ،یــک
ســاخت کلــی اســت کــه هــر بخــش و جهــت آن ،جایــگاه
نی��رو و ق��رارگاه خدایـ�ی محس��وب میشــود .در ایــن
تفک��ر انس��ان م��کان را انتخ��اب نمیکنــد ،بلکــه آن را
کش�فـ مینمایــد و بــه تقلیــد و تکــرار از صــورت مثالــی
م��کان مق��دس میپــردازد (.)Falahat, 2005, 11
بنابرایــن معمــاری پیــش از مــدرن ،دارای هویتــی ثابــت
و منطقـ�های ،ب��ا ه��دف نشـ�ان دادن ارزشهــای فرهنگــی،
اجتماعــی و دینــی ســاخته شــده اســت و مصالــح و ابــزار،
ب��ا توجهــ ب��ه شــرایط اقلیمـ�ی ،منطق��های و فنــی انتخــاب

مــوج دوم رســانهها (قــرن  -17قــرن  )20و
معمــاری مــدرن:

مــوج ســوم تافلــر ،عصــر اطالعــات و محصــول انقــاب
فراصنعتــی اســت کــه بــا حضــور رایانــه معرفــی شــده و بــا
گسـ�ترش خ��ود ،حوزههــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .کامپیوتــر و
اینترن��ت مش��خصترین نمادهــای ای��ن عص��رمیباشــند؛
در واق��ع شــبکهی اینترنتــ جهان��ی ب��ا ویژگیهــای
خــود ،نیــاز انســان امــروز بــه ارتباطــات را رفــع نمــوده
اســت ( .)Toffler, 2014, 190اینترنــت یکــی از حامــان
ن��گاه پســتمدرن بـ�ه جه��ان اسـ�ت و میتوانــد بــا
ویژگیه��ای خ�وـد ـ��ـ ماننــد بیمرک��زی ،افقیبــودن
ارزشهــا ،فقــدان مبــدأ و معــاد ،نــگاه تفســیری بــه
جه�اـن و اعتقــاد ب�هـ بیکفایتــی عقــل در کشــف حقیقــت
و توصی��ف یکپارچ��هی واقعیــت ــــ کاربــران را بــه ســمت
35
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ذه��ن پس��تمدرن ســوق دهــد (& Fahim, Khanyeki
 .)Entezari, 2011, 141امــروزه پژوهشــگران و محققــان،

محیطــ وب و اینترنــت را مهمتری��ن ابــزار جس��توجو و
کاربـ�رد اطالع�اـت میداننــد (Noruzi & Keshavarz,
 .)2019, 32در اواس��ط ده��هی  ،1960موضــوع
پس��تمدرن در معمــاری نیــز بــه صــورت یــک ســبک
مه��م مطـ�رح شدــ و ایدئولوژیهــای جنبــش مــدرن را
مــورد انتقــاد قــرار داد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

پس��تمدرنیته دربردارنـ�دهی نگرشــی جدیــد نســبت
بــه هویــت اســت و بــا رد انحصــار گفتمانــی و معنابخشــی
کلیتطلبانـ�هی مدرنیت��ه و ط��رح چشـ�ماندازهای مختلــف
در زمینـ�هی تحلیــل هویــت ،زمینــه را بــرای پذیــرش حــق
تف��اوت و «چندفرهنگگرایــی» فراهــم نمــود (Nazari,
 .)2006, 117گونئوســ�ـ مالــکا )25 ,2011( 24بــه
ارتبــاط میــان فرهنــگ ،جامعــه و رســانه اشــاره کــرده
و پس��تمدرن را بــه عنــوان یــک کانســپت فرهنگــی از
طریـ�ق تخریــب و بازس�اـزی دوباــرهی فرهنــگ معرفــی
میکنــد .از دیــدگاه بودریــار ،)30-36 ,1983( 25رســانه
در جامعـ�هی پس��تمدرن همچــون اب��زار نامیانجیگــری
می��ان انســانها اســت کــه نــه تنهــا پیــام را منتقــل
نمیکنــد ،بلکــه بــا بازنمایــی واقعیــت ،خــود خالــق
«امــر واقــع» گشــته اســت .ایــن ابــزار از طریــق منطــق
«شبیهســازی» جهـ�ان پیرام�وـن انس��انها را خلــق ،و در
ایــن زیس��ت جهــان شبیهس��ازی شـ�ده ،میتوانــد هــر
موضوعــی را ب��ه عن��وان یـ�ک مسئــلهی اجتماعــی تعریــف
کنــد.

36

از نظ��ر معم��اری پس��تمدرن ،خصوصیــات فرهنگــی،
اجتماعــی ،تاریخــی و اقتصــادی ،خصوصیــات شــهری،
شرــایط اقلیمـ�ی و محیطــی و همچنی��ن نحــوهی زندگــی
روزم��رهی م��ردم و استــفادهکنندگان از معمــاری
در طراحــی و ســاخت بنــای معمــاری مؤثــر اســت
( .)Ghobaiyan, 2005, 101-102شــولتز معمــاری
پسـ�تمدرن را ســطحی و دلبخواهــی دانســته و بیــان
مـ�یدارد کــه ای��ن موض��وع ثاب�تـ میکنــد مفهــوم ،پــس
از یکــ دورهی قص��ور  -دوران م��درن -در خلــق معمــاری،
بازیافتنــی نیســت .همیــن موضــوع باعــث ایجــاد تکثــر و
هویتهــای التقاطــی و دلبخواهــی در معمــاری و ســیمای
ش��هرهای معاص��ر ش��د ک��ه ب��ه آن «معم��اری منهــا»
نیزــ میگوینــد (.)Norberg-Schulz, 1993, 24
نظریهپـ�ردازان پس��تمدرن در جوام��ع رســانهای شــده
و مصرفگــرای امــروزی ،هرگونــه تلقــی از «خــود» را
بهعن��وان مقول��های اساس�یـ و بیزم��ان نف�یـ کردهانــد و
بـ�ه همیــن دلیـ�ل ،هوی��ت نی��ز دچـ�ار کثرتگرایــی شــده
اســت ( .)Hersij & Izadi, 2013, 145یانــگ,2005( 26
 )1بی��ان میکنــد ک�هـ اغل��ب آنچ��ه در رساــنهها نمایــش
داده میش��ود ،زندگیهــای مرفــه از افــراد اجتماعــی
ممت��از اس�تـ :آنه��ا در عمارته��ای ب��زرگ و پ��رزرقو
ب��رق ،بـ�ا مبلمانـ�ی گرانقیم��ت زندگ��ی میکننــد و از
زندگــی در فق�دـان کار سنــگین و ی��دی ل�ذـت میبرنــد.
در واق�عـ ای��ن نــوع از ســبک زندگ�یـ بهعنــوان مقیاســی
بــرای انســانها ق��رار میگیــرد کــه آنــان ســعی دارنــد

مطالعهی تطبیقی تعاریف ،کارکردها و عناصر «رسانه»

تاــ ب��ه تقلی��د و پی��روی از نمایشه�اـ و ش��خصیتهای
رس��انهای و بهــ دنب��ال آن ،مادیگرایــی بپردازنــد .در
پس��تمدرنیته ،ش��هری مانن��د دیزنیلندــ ،بهعنــوان
ی��ک س��ینمای غولپیکـ�ر ،مدین��هی فاضلــه شــناخته
میش��ود؛ ای�نـ نگ��رش در مقاب��ل تفک��رات مدرنیت��های
اسـ�ت ک��ه شهــر را ماشــینی آفریننــدهی آینــدهای عقالنــی
و پیش�رـو میانگاشــت ( .)Lyon, 2014, 99بنابرایــن در
ایــن دوران ،رســانه و معمــاری هــر دو دچــار بحــران
هوی��ت ،س�طـحینگری ،جایگزینــی هــر عامــل ثابــت بــا
متغی�رـ و فراواقعگرایــی شــدند.

بررسی و تطبیق معماری و رسانه

س��ادهترین الگ��وی فراین��د ارتباط��ات در رس��انهها را
میتــوان بــه صــورت خالصــه شــامل ســه جــزء اصلــی
ارتب��اط یعن��ی فرسـ�تندهی پی��ام ،پی��ام و گیرن��دهی
پیــام دانســت کــه در صــورت حــذف هرکــدام از ایــن
عناص��ر از معادلــه ،ارتبـ�اط برق�رـار نمیگــردد (Iran-
 .)nejad Parizi & Sasan-Gohar, 2007, 46مــدل
پیچیدهتــر ایــن فراینــد ،عــاوه بــر عوامــل مذکــور،
شاــمل عناص�رـ رس�اـنه ،کانالهــای ارتباطــی ،بــه رمــز
درآوردن و از رمــز خــارج کــردن ،اختاللگــر یــا پارازیــت،
بازخــورد ،بافــت و زمینــه اســت و تصویــر  4روابــط میــان
اج��زای آن را نش��ان میدهــد .ایــن فراینــد ،رســانه بــه
معن��ای شیــوهی انتق��ال پی��ام و مجموعـ�های از نمادهــا
و رمزهــا اســت ،و اختاللگــر بــه هــر نــوع مزاحمتــی
اط�لاق میشــود کــه در ایجــاد ارتبــاط اختــال ایجــاد
میکنـ�د و یاــ پی��ام را ط��وری تحری�فـ مینمایــد کــه
معن��ای خ��ودش را نرس�اـند .اختاللگرــ میتوانــد بــر منبــع،
کانــال ،گیرنــده و یــا بافــت مؤثــر باشــد و بــه دو نــوع
فیزیک��ی و ی��ا استــنباطی تقس�یـم میش��ود .کانالهــای
ارتباطــی نیــز برقرارکننــدگان ارتبــاط را بــه یکدیگــر
پیوندــ داده و واس��طهای بــرای انتق��ال پیاــم میباشــند.
همچنیــن محیطــی کــه ارتبــاط پیامــی در آن انجــام
میگیرــد ،باف��ت یــا زمینــه نامیدــه میشــود (Grifin
 .)& Moorhead, 2016, 450بــا توجــه بــه تصویــر 4
و مطابقــت آن بــا فراینــد شــناخت اثــر معمــاری توســط
ناظــر کــه در تصویــر  3نش��ان داده ش��د ،میتــوان مــدل
ارائــه شــده در تصویــر  5را بهعنــوان فراینــد ارتباطــی
میــان کاربــر و بنــای معمــاری در نظــر گرفــت .ایــن
مــدل براس��اس فاکتوره��ای تشـ�کیلدهندهی دو عرص��هی
معم��اری و رس��انه ،معادله��ای دس��تهبندی شــده و
همارزیهــای مشــخص کــه در بخــش مبانــی نظــری
و تحلیــل بــه آن پرداختــه شــد ،ارائــه شــده اســت .بــا
توجـ�ه ب��ه اینــ تصوی�رـ ،میت��وان ویژگیهــای کالبــدی
و فرمــی ،محتوایــی و معنایــی یــک اثــر معمــاری را کــه
تشـ�کیلدهندهی آن بنـ�ای معمـ�اری هس��تند ،بهعنــوان
رســانه در نظــر گرفــت کــه پیــام معمــاری را از طریــق
کانالهــای ارتباطــی شــامل حــواس پنجگانــه و ادراک
انســان ب�هـ کارب�رـ میرســاند .در ایــن تعریــف عوامــل
ایجادکننــدهی اختــال در رســیدن پیــام معمــاری ممکــن
اســت بــه صــورت فیزیکــی (ماننــد ســروصدای مزاحــم،
نوــر ناکاف��ی و ی��ا خیرهکننــده) و یــا اســتنباطی (ماننــد
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همانط��ور ک��ه در بح�ثـ نشانهشناســی بــه آن
پرداختــه شــد ،یکــی از عوامــل مهــم بــرای ادراک نشــانه
و رمزگش��ایی پیاــم معمــاری ،زمین��هی ش��کلگیری آن،
ش��امل موقعی��ت مکان��ی و باف��ت ،زمین��هی اجتماعــی،
فرهنگــی ،دینــی و فلســفی و همچنیــن شــرایط وابســته
بــه زمــان اســت .بازخــورد مخاطــب و کاربــر نســبت بــه
پیــام رمزگش��ایی ش��دهی معمــاری نیــز هدایــت رفتــاری
و واکن��ش احساس��یای اس�تـ ک��ه از ادراک و تجرب��هی
فضایــی وی از فضــای معمــاری حاصــل گشــته و مطابــق
ب��ا تعری��ف ارائ��ه شـ�دهی معمــاری اســت.
بنابراینــ میت��وان معم��اری را ی��ک وســیلهی ارتبــاط
جمع��ی دانس�تـ ک�هـ ب��ا تعری��ف دوم رس��انه در مقال��هی
حاض��ر نی��ز مطابق��ت دارد .از آنجای�یـ ک��ه در ه��ر دورهی
تاریخ�یـ ،معماــری و رس��انه ه��ر دو ویژگیهــای مشــترکی
داشــتهاند ،میتـ�وان گف��ت ک��ه معم��اری میتوانــد
ب��ا ویژگیه��ای خ��اص خوــد ب��ر جنبههــای مختلــف
زندگــی انس��ان مانندــ هوی��ت ،ارزشگذاریهــا ،فرهنــگ و
تشــخیص واقعیــت تأثیــر بگــذارد و جــدول  1را براســاس
آن ارائهــ نم��ود .هریــک از کارکرده��ا و نقشهــای بیــان
ش��ده در ای�نـ ج��دول ،میتوانــد در ویژگیهــای فرمــی

نتیجهگیری

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

پیچیــده و یــا ناشــناخته بــودن محتــوا و مفهــوم پیــام)
ب��روز کن��د کــه ه��ر دو جنبههــای کالبــدی و معنایــی
معم��اری را در برــ میگیــرد.

و کالب��دی ،ویژگیه��ای محتوایــی و ی��ا ویژگیهــای
معنایــی یــک اثــر معمــاری بــه صــورت یــک پیــام بــه
مخاطبــان در آن بســتر زمانــی و اجتماعــی و در طــول
تاری��خ مخاب�رـه شوــد .باــ توج�هـ ب��ه گفتـ�هی اکــو ،اگرچــه
تاریخــ میتوان��د ارزش ای��ن پیامهــا را تغییــر دهــد،
امــا ماهیــت و ذات آنهــا بــه ایــن دلیــل کــه وابســته
ب��ه کانالهــای ارتباطــی انســان بــا معمــاری (حــواس
پنجگانـ�ه ،ذه��ن و ادراک) هس�تـند ،ثابـ�ت باق�یـ میمانــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig. 5. Comparative model of the elements forming a media connection with the relationship between the observer and
Figure 5. Comparative model of the elements forming a media connection with the relationship between the
the architectural work
observer and the architectural work.

ام�رـوزه رس��انه تعاريــف گس�تـردهاي پيــدا كــرده اســت
و در س��ادهترین تعریــف خ��ود ،مجموع��های پیچیــده از
رمــزگان اســت کــه در بســتری مشــخص ،پیامــی را از
فرس��تنده ب��ه مخاط��ب میرســاند .از طــرف دیگــر معماری
مشــابه ســایر ابــزار اجتماعــی ،پیــام خــود را بــه مخاطبــان
خ��ود میرس��اند و ب��ه برقــراری ارتب�اـط ب��ا آنه��ا میپــردازد.
بــه همیــن دلیــل هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی
نق��ش معم��اری بهمثابــه یــک رســانه اســت .بــرای نیــل
ب��ه ای��ن منظ�وـر ،ابت��دا دو واژهی معمــاری و رســانه از
دی��دگاه ادبی��ات و واژهشناســی بررســی شــدند .ســپس
ارتباــط می��ان رس��انه و معم��اری در آرای نظریهپــردازان و
معمــاران بیــان گردیــد کــه براســاس اطالعــات بــه دســت
آمــده ،معماــری و رس��انه را از دو دی��دگاه نشانهشناســی
و همچنی��ن وسیــلهای ب��رای ارتباط�اـت و ب��ا ویژگیهــا
37
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کارکردها و
،مطالعهی تطبیقی تعاریف
1. Implementation
of architectural and media function in pre-modern,
modern and postmodern

Consumerism

Realism

Identity

The function of architecture
as a medium

eras
Table. 1. Implementation of architectural and media function in pre-modern, modern and postmodern eras
Pre-modern
Transmitting simple messages by
building towers, and mills;
Transmission of cultural, social,
religious and ritual values;
Demonstrating the greatness and
authority of God or the authority of
rulers and kings

Modern
Transmitting message through
factory and industrial thinking: lowcost and fast transmission of a
single message to a large number of
people simultaneously;
Exhibiting the power of rationality,
technology,
and
industrial
construction
through
the
construction of factories and towers

Architecture: Fixed and dependent on
region and ethnicity

Architecture: Fixed and universal

Media: constant

Media: Constant, quest for
similarity
Architecture:
showing
the
industrialization of society, which
was the reality of that time.

Media: plural, superficial, variable

Media: Realistic

Media: Surrealist

Architecture: Avoiding decorations

Luxury architecture, the use of city walls
for advertising and integration of the city or
information technology

Media: Low cost and fast
communication of a single message
to a large number of people at the
same time

Media: Promoting consumerism and
turning it into the prevalent culture of the
era

Architecture: quest for showing the
truth of things; The use of exaggerated
features in some buildings related to
religious issues
Media: Conveying the reality of
cultural customs and traditions to future
generations
The use of exaggerated features in the
display of power and the characteristics
of myths, kings and ...
Architecture: Avoiding extravagance
and luxury in residential and public
buildings
Luxury in scale, proportions and
decorations of buildings related to
religious, ritual and religious issues
Media: Using simple elements inspired
by daily lives of people
Possession of print media by a vast
majority of communities

 بنابرای��ن در ادام��هی،و کارکرده��ای مش�اـبه میدانن��د
 و، معم��اری و رس��انه ابتـ�دا از منظ�رـ نشانهشناســی،مس��یر
س��پس در معنیــ وســیلهی ارتبــاط جمعــی در ســه مــوج
،انقالب�یـ تافلــر و سهــ دورهی تاریخــی پیــش از مــدرن
.م��درن و پس��تمدرن مــورد بررســی قــرار گرفتنــد

در گام نخس�تـ معم��اری بهعنــوان یــک متــن در نظــر
گرفت��ه ش��د کهــ ب��ا نشانهشناســی و بــا اســتناد بــه فراینــد
.داللتیــ میتــوان بــه خوانــش و درک بهتــر آن پرداخــت
بـ�ر ای��ن اس��اس و ب��ا جمعبن��دی آرای نظریهپــردازان و
 شــناخت و درک اثــر معمــاری در ســه،نشانهشناســان
 عقل�یـ و معنای��ی ص��ورت میپذیــرد کــه،مرحلـ�هی حس��ی
 توصیف،الی��هی حســی وابســته بــه شــناخت کالبــد و فــرم
 بررســی وجــوه کارکــردی و نحــوی اســت و ادراک،آن
 تحلیــل و تفســیر عناصــر، از شــناخت،معنایــی و محتوایــی
 شــمایلی و یــا اشــتراک دوتایــی و ســه، نمایـ�های،نمادینــ
 بــا تطبیــق تعریــف.تایـ�ی اینــ عناصرــ حاص�لـ میگــردد
 ایــن،بــه دســت آمــده بــا فراینــد ارتباطــی و عناصــر آن
نتیجـ�ه حاصلــ ش��د ک�هـ میتــوان معمــاری را نیــز
ی��ک وســیلهی ارتباــط جمعیــ دانس��ت و ویژگیهــای
 رساــنهی ارتباطــی، معنای��ی و محتوای��ی آن،کالب��دی
.می��ان اث��ر معم��اری و مخاط��ب محســوب میشــوند
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Architecture: humorous show of past
history and culture, the demarcation of
borders and the replacement of any fixed
factor with a variable

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

نس��بت بــه بن��ای معم��اری میشــود و ایــن ارتبــاط
 خ�وـد میتوانــد بــر برقــراری ارتبــاط میــان،دوس��ویه
 وجــود اختاللگرهــای.معمــاری و مخاطــب صحــه بگــذارد
فیزیکــی و یــا اســتنباطی ممکــن اســت باعــث شــود
کــه بازخــورد و دریافتــی توســط کاربــر صــورت نگیــرد
و پیامهــای معم��اری توس��ط کانالهــای ارتباطــی
ح�وـاس پنجگان�هـ و ذهـ�ن و قـ�وهی ادراکــی بــه انســان
 ب�اـ ای��ن تعری��ف میتــوان معمــاری را.منتق��ل میگردنــد
بهمثاب��ه یـ�ک رس��انه دانســت و باــ تطبی��ق ویژگیهــای
ایــن دو پدیــده در طــول تاریــخ کــه در بخــش دوم مقالــه
 میت��وان رس��انهای بــودن معمــاری را،انج��ام گرف��ت
 الگــوی، شــناخت واقعیــات،در طــول تاریــخ بــر هویــت
مص��رف و درک انســانها از حقایـ�ق و ارزشهــا مؤثــر
.دانســت

Post-modern
Questioning the rationality and criticism of
the ideologies of the modern movement;
Re-attention to human beings and factors
such as culture (superficially and
pluralistically), history, environment and
ecology;
Media views and online pages;
Using postmodern media features in
architecture such as instability and constant
change, blurring of boundaries, and
replacement of any fixed factor by a
variable
Architecture: plural and eclectic and
arbitrary, superficial, variable

،ایــن فراینــد ارتباطــی کــه در یــک بســتر مکانــی
، فرهنگیــ و اعتق��ادی ص�وـرت میگیــرد،اجتماعیــ
موجــب بازخــورد رفتــاری و احساســی فــرد مخاطــب
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.نداشــته اســت

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول
اخالقــی انتشــار اثــر علمــی را براســاس اصــول اخالقــی
 رعایــت کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک ازCOPE
 حتــی پــس از انتشــار،مــوارد تخطــی از اصــول اخالقــی
 حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه،مقالــه
.میدهنــد

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

 حسن ذوالفقارزاده،پگاه پایهدار اردکانی

13. Guiraud
14. Peirce
15. Index
16. Icon
17. Symbol
18. Charles Morris
19. Frascari
20. Panofsky
21. Mark L. Johnson
22. Toffler
23. Innis
24. Goneos-Malka
25. Baudrillard
26. Yang

تشکر و قدردانی

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــته و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
.مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد
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