
Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 12(2): 25-41, Spring & Summer 2021

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Homepage: https://www.isau.ir/

Comparative study of definitions, functions, and elements of “Media” to examine the role 
of “Architecture” as a “Media”

Pegah Payedar Ardakani 1 , Hassan Zolfagharzadeh 2,* 

1Ph.D Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

* Corresponding Author:
Email: zolfagharzadeh@arc.ikiu.ac.ir
Phone: +98(912)3829662

Number of References

BACKGROUND 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.

METHODS: 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.

FINDINGS: 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 
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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.

CONCLUSION: 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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نکات شاخص

ــق دو  ــب و تطبی ــل، ترکی ــور تحلی ــه منظ ــی ب ــن نشانه نشاس ــر، و همچنی ــتمی و کل نگ ــای سیس ــتفاده از رویکرده - اس
ــانه ــاری و رس ــتم معم سیس

- ارائــه ی مــدل تطبیقــی عناصــر و مفاهیــم معمــاری و رســانه بــا اســتفاده از واژه شناســی، دیــدگاه نظریه پــردازان، معمــاران 
و اصــول نشانه شناســی

- تطبیق کارکردها و نقوش معماری و رسانه در طول ادوار تاریخی

پایــه دار اردکانــی، پــگاه و ذوالفقــارزاده، حســن. )1400(. مطالعــه ی تطبیقــی تعاریــف، کارکردهــا و عناصــر »رســانه«، بــه منظــور بررســی نقــش »معمــاری« بــه عنــوان 
یــک »رســانه«، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 12)2(، 41-25.

نحوه ارجاع به مقاله

معمــاری و رســانه، بــه عنــوان ابزارهــای اجتماعــی در بســتر فرهنگــی و تاریخــی، نقــش مهمــی را در 
زندگــی روزمــره ی انســان ها ایفــا می کننــد. بــا توجــه بــه تعــدد روزافــزون رســانه ها و وجــود ارتبــاط 
بــا مخاطبیــن در هــر دوی ایــن پدیده هــا، هــدف پژوهــش حاضــر آن اســت کــه دریابــد آیــا می تــوان 
معمــاری را نیــز به مثابــه یــک رســانه دانســت یــا خیــر. بــه همیــن منظــور ابتــدا تعاریــف رســانه و 
معمــاری از دیــدگاه واژه شناســی و ادبیــات، و ســپس نظریه پــردازان و معمــاران بررســی شــده اســت 
ــا تطبیــق نظریــات آنهــا، اصــول نشانه شناســی و عناصــر تشــکیل دهنده ی رســانه، مدلــی مبنــی  و ب
بــر فراینــد ارتباطــی در شــناخت یــک اثــر معمــاری توســط مخاطــب بــه دســت آمــده اســت. مــدل 
ــی را در دل خــود جــای داده و نشــان  ــاط جمع ــیله ی ارتب ــوان وس ــه عن ــانه ب ــف رس حاصــل، تعری
می دهــد کــه هــردوی آنهــا در طــول تاریــخ بــر هویــت، شــناخت واقعیــات، الگــوی مصــرف و درک 
انســان ها از حقایــق و ارزش هــا مؤثــر بوده انــد. ایــن مقالــه، پژوهشــی کیفــی اســت کــه بــا رویکــرد 
ــردازد و  ــانه می پ ــاری و رس ــتم معم ــق دو سیس ــب و تطبی ــل، ترکی ــه تحلی ــر، ب ــتمی و کل نگ سیس
ــا  ــای معمــاری ب ــوا و معن ــد، محت ــان کالب ــرای تحلیــل رابطــه ی می ــز ب از رویکــرد نشانه شناســی نی
ادراک و شــناخت انســان اســتفاده شــده اســت. اطالعــات مــورد نیــاز بــا اســتفاده از منابــع اســنادی 
ــه  ــز به مثاب ــاری را نی ــوان معم ــه می ت ــد ک ــن پژوهــش نشــان می ده ــج ای ــد. نتای ــه دســت آمده ان ب
یــک رســانه، شــامل عناصــر فرســتنده ی پیــام و مخاطــب، پیــام، رمــز نــگاری و رمزگشــایی، کانــال 
ــا  ارتباطــی، عامــل رســانه ای، زمینــه و عوامــل اختاللگــر دانســت کــه در رســیدن پیــام معمــاری ب
اســتفاده از ویژگی هــای کالبــدی، معنایــی و محتوایــی بــه وســیله ی حــواس پنجگانــه و قــدرت ذهــن 

ــاری می رســانند.   ــه انســان ی و ادراک ب
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مقدمهمقدمه
معمــاری و رســانه هــر دو از عناصــر مهــم و تأثیرگــذار 
بــر جوامــع بشــری بــه حســاب می آینــد. انســان می توانــد 
ــا معمــاری محیــط  ــه درک مناســبی از رابطــه ی خــود ب ب
ــرنخ ها  ــاهده ی آن، س ــا مش ــه ب ــرا ک ــد، چ ــش برس اطراف
و نشــانه هایی را دریافــت کــرده و ســعی می کنــد بــا 
ــد و کل  ــم ببخش ــه آن نظ ــود ب ــرات خ ــات و خاط اطالع
محیــط را فرمول بنــدی نمایــد. بنابرایــن انســان قــادر 
ــا محیطــی اســت کــه در آن زندگــی  ــه ایجــاد ارتبــاط ب ب
ــوان  ــت به عن ــادر اس ــز ق ــش نی ــط اطراف ــد و محی می کن
 Mathew,( ــردازد ــا او بپ ــات ب ــادل اطالع ــه تب ــط، ب واس
نشانه شــناس   ،)173  ,1997( اکــو1  اُمبرتــو   .)2008, 2
ــه  ــه ب ــد ک ــاص می دان ــوردی خ ــاری را م ــی، معم ایتالیای
ــاًل  ــود کام ــی خ ــه و ابتدای ــت اولی ــد در حال ــر می رس نظ
کاربــردی باشــد و نقــش ارتباطــی نداشــته باشــد. بــا ایــن 
ــک  ــه ی ــبیه ب ــاری ش ــه معم ــت ک ــد اس ــود او معتق وج

ــد.  ــل می کن ــی عم ــاط جمع ــیله ی ارتب وس
ــث  ــاری باع ــطه گری معم ــش واس ــوع و نق ــن موض ای
می شــود تــا ایــن پرســش اساســی مطــرح گــردد کــه آیــا 
ــف  ــای مختل ــا و کارکرده ــه نگرش ه ــا توجــه ب ــوان ب می ت
رســانه، معمــاری را به عنــوان یــک رســانه در نظــر گرفــت 
ــت  ــوع از آن جه ــن موض ــی ای ــت بررس ــر؟. اهمی ــا خی ی
اســت کــه هــم معمــاری و هــم رســانه از عواملــی هســتند 
ــد و  ــر گرفته ان ــر را در ب ــی بش ــف زندگ ــاد مختل ــه ابع ک
اگــر معمــاری نوعــی از رســانه باشــد، بایــد تأثیراتــش بــر 
ــی  ــف رویای ــن سیاســت های مختل زندگــی بشــر و همچنی
بــا آن از نظــر فرهنگــی، اخالقــی و ماننــد آن مــورد توجــه 
ــدا  ــر ابت ــه ی حاض ــور در مقال ــن منظ ــه ای ــرد. ب ــرار گی ق
رســانه و معمــاری از دیــدگاه واژه شناســی و ادبیــات مــورد 
ــردازان  ــف نظریه پ ــپس تعاری ــه و س ــرار گرفت ــی ق بررس
ــا  ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــان ش ــانه بی ــاران از رس و معم
ــان شــده در مبانی نظــری، نقــش و  ــف بی ــه تعاری توجــه ب
کارکردهــای معمــاری و رســانه تحلیــل شــده و در نهایــت 

ــده اند. ــق داده ش تطبی

روش پژوهشروش پژوهش
پژوهـش حاضـر پژوهشـی کیفـی اسـت کـه بـا رویکرد 
دو  تطبیـق  و  ترکیـب  تحلیـل،  بـه  کل نگـر،  و  سیسـتمی 
سیسـتم معمـاری و رسـانه می پـردازد. از آنجایـی کـه هـر 
سیسـتم از نظـر اجـزا به سـه جـزء عینـی، ذهنـی و فطری 
تقسـیم می گـردد و معماری شـامل هر سـه ی ایـن جنبه ها 
اسـت )Eshrafi, 2018, 90(، بـرای تحلیـل رابطـه ی میان 
کالبـد، محتـوا و معنای معماری با ادراک و شـناخت انسـان 
از رویکرد نشانه شناسـی نیز اسـتفاده شـده اسـت. همچنین 
در راسـتای بررسی شناخت شناسـانه و هستی شناسانه ی دو 
سیسـتم معماری و رسـانه، هـر دوی آنها بـا یکدیگر تطبیق 
داده شـده اند و بـه وسـیله ی تحلیل هـای مقایسـه ای، مـدل 
مشـابهت معماری و رسـانه و نقاط مشـترک آنها اسـتخراج 
گردیـده اسـت. روش گـردآوری اطالعات، اسـتفاده از منابع 
اسـنادی اسـت. تصویـر 1 رونـد پیـش رو در پژوهـش را 

نمایـش می دهـد. 

مبانی نظریمبانی نظری
تعاریــف معمــاری و رســانه از دیــدگاه واژه شناســی 

و ادبیــات

ــر،  ــر، معمَّ معمــار، عمــران، تعمیــر، معمــور، مَعمِّ
عّمــار، عمیــر، ِعمــاَره و اســتعمار، از ریشــه ی »َعَمــر« 
نشــأت می گیرنــد کــه بــه معنــای دیــر مانــدن و زیســتن 
لغتنامــه ی  در   .)Zolfagharzade, 2012, 32( اســت 
ــی و  ــم بّنای ــی و عل ــاری، »بّنای ــل واژه ی معم ــدا ذی دهخ
ــت  ــته شده  اس ــازی« نوش ــی و آبادس ــار، آبادان ــغل معم ش
ــازنده ی  ــای »س ــن واژه معن ــل همی ــد ذی ــگ عمی و فرهن
ــای  ــناس در کاره ــتاد و کارش ــده، اس ــارت، عمارت کنن عم
بســیار  معنــی  بــه  معمــار  مــی آورد.  را  ســاختمانی« 
ــز  ــاری نی ــت، معم ــه اس ــه ی مبالغ ــده و صیغ عمارت کنن
 Dehkhoda,( ــه و شــغل معمــار محســوب می شــود حرف
در   )Architecture( واژه  ایــن  التیــن  معــادل   .)2011
ــی و  ــا طراح ــر، ی ــای »هن ــه معن ــفورد ب ــه ی آکس لغتنام
ــه  ــأت گرفت ــبکی )نش ــن س ــاختمان و همچنی ــاخت س س
از یــک دوره ی زمانــی، مــکان و یــا فرهنــگ خــاص( 
ــا براســاس آن ســاخته می شــود«. براســاس  اســت کــه بن
زبــان  در  معمــاری  کنونــی  واژه ی  هنــر،  دیکشــنری 
انگلیســی از کلمــه ی التیــن »Architectura« مشــتق 
شده اســت کــه بــه معنــای عمومــی علــم و هنــر طراحــی 
شــیوه ی  و  غیــره،  و  پل هــا  و  ســاختمان ها  برپایــی  و 

.)Turer, 1996( ســاختن بــه کار مــی رود
ــانیدن« و در  ــت از مصــدر »رس ــم آل ــانه اس ــت رس لغ
اصطــالح علــوم ارتباطــات اجتماعــی بــه معنــای رســانیدن 
 Habibi,( پیــام از پیام دهنــده بــه پیام گیرنــده اســت
ــای  ــه معن ــدا ب ــه ی دهخ ــن واژه در لغتنام 2 ,2013(. ای
»وســیله ی رســاندن« و در حالــت جمــع بــه معنــی وســایل 
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ارتبــاط جمعــی ماننــد رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات 
آورده شــده اســت )Dehkhoda, 2011(. فرهنــگ معیــن 
رســانه را بــه معنــای »هــر وســیله ی انتقال دهنــده« 
در  همچنیــن   .)Moein, 1992( کرده اســت  بیــان 
فرهنــگ عمیــد بــه معنــای »هــر وســیله ای ماننــد رادیــو، 
تلویزیــون، و روزنامــه اســت کــه مطلــب یــا خبــری را بــه 
ــگ  ــاند« )Amid, 1986(. در فرهن ــردم می رس ــالع م اط
بــزرگ ســخن ذیــل واژه ی رســانه »وســیله ای کــه اخبــار 

و اطالعــات را بــه مــردم می رســاند« آمده اســت.
اصلــی  ابــزار  را   »Media« آکســفورد،  لغتنامــه ی 
ــی،  ــو تلویزیون ــای رادی ــد برنامه ه ــی مانن ــات جمع ارتباط
بــه  گذشــته  در  کــه  دانســته  اینترنــت  و  انتشــارات 
ــر دو صــورت اســم  ــه ه ــروزه ب صــورت اســم جمــع، و ام
 Oxford Dictionary,( ــی رود ــه کار م ــرد ب جمــع و مف
ــورت  ــه ص ــود ب ــن خ ــت التی ــت در حال ــن لغ 1998(. ای
گرفتــه   »Medius« التیــن  ریشــه ی  از   »Medium«
و  اســت  میانــه«  و  »وســط  معنــای  بــه  کــه  شــده 
متــرادف آن، »Communication«، از ریشــه ی التیــن 
ــه اشــتراک گذاشــتن  ــای »ب ــه معن »Communicare« ب
یــا رواج دادن« برداشــت می شــود. در واقــع رســانه ها 
ــردم  ــد و م ــرار می گیرن ــع ق ــز جوام ــان و در مرک در می
ــه اشــتراک  ــوم خــود را ب به وســیله ی آنهــا تجربیــات و عل
.)Hjarvard, 2008, 18( می دهنــد  رواج  و  گذاشــته 

دیــدگاه  از  رســانه  کارکردهــای  و  تعاریــف 
معمــاران و  نظریه پــردازان 

ــک  ــوان ی ــاری به عن ــرد معم ــد کارب ــر می رس ــه نظ ب
رســانه بــه روزهــای اولیــه ی تکامــل انســان بــاز می گــردد. 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــد اس ــو )1997, 175( معتق ــو اک امبرت
ــک  ــوان ی ــاری به عن ــرد معم ــش و کارب ــی نق ــرای بررس ب
ــرد  ــام ب ــن انســانی را ن ــانه، اولی ــیله ی ارتباطــی و رس وس
ــا  ــوی و ی ــل ج ــر عوام ــود در براب ــت خ ــرای حفاظ ــه ب ک
دفــاع از خــود، وارد حفــره ای در دل کــوه می شــود. او 
بــرای اولیــن بــار تفــاوت میــان حیطــه ی درونــی ایــن فضــا 
ــدا از  ــن دو را ج ــد و ای ــی را درک می کن ــا فضــای بیرون ب
یکدیگــر می دانــد. پــس هــر بــار کــه او نیــاز بــه پناهگاهــی 
ویژگی هــای  کــه  می گــردد  محلــی  دنبــال  بــه  دارد، 
ــقف  ــره ی ورودی، س ــد؛ حف ــته باش ــی را داش ــای قبل فض
اینجــا  ســنگی.  پیوســته ی  دیواره هــای  و  طاقی شــکل 
ــکل  ــار ش ــی از غ ــدل و مفهوم ــن او م ــه در ذه ــت ک اس
ــردی  ــطح ف ــوز در س ــوم هن ــن مفه ــه ای ــرد. اگرچ می گی
باقــی مانــده، امــا وی می توانــد بــا دیــدن فضاهایــی 
ــت و  ــه خاصی ــد، ب ــه را دارن ــار اولی ــای غ ــه ویژگی ه ک
ــن  ــای نمادی ــن ویژگی ه ــرد و ای ــی بب ــا پ ــای آنه ویژگی ه

ــوزد.  ــز بیام ــاع خــود نی ــه اجتم را ب
ــانه های  ــار و نش ــه ی غ ــد معماران ــورت ک ــن ص در ای
میــان  نمادیــن  کــد  اولیــن  به عنــوان  می توانــد  آن، 
معمــاری و انســان ها شــناخته شــود و قوانیــن حاکــم 
بــر غــار نیــز، موضــوع ایجــاد ارتبــاط میــان افــراد اجتمــاع 
ــخ، و  ــول تاری ــا در ط ــان و رویکرده ــر زم ــا تغیی ــردد. ب گ
ــون  ــداف بشــر، فحــوای مت ــا و اه ــر نیازه در نتیجــه تغیی

معمــاری نیــز تحــول می یابــد؛ بــرای مثــال گزیــدن 
ســاختاری خــاص بــرای طراحــی فضاهــای معمــاری، 
ــه ی  ــان در زمین ــرار دادنش ــا، و ق ــراق آنه ــن پرطمط تزئی
ــروت  ــدرت و ث ــش ق ــد، نمای ــن پربازدی ــی و اماک اجتماع
به عنــوان  معمــاری  از  اســتفاده  نهایتــاً  و  آن  مالکیــن 
 .)Tomitsch et al, 2008, 1( ــت ــوده اس ــانه ب ــک رس ی
بنابرایــن معمــاری، چــه به عنــوان مأوایــی بــرای بقــا 
ــی از  ــای نمادین ــده ی کده ــر از آن، دربردارن ــه فرات و چ
زمــان  جامعــه ی  اندیشــه های  و  ویژگی هــا  ارزش هــا، 
ــراد و  ــا اف ــود ب ــد خ ــیله ی کالب ــه وس ــه ب ــت ک ــود اس خ

مخاطبانــش بــه اشــتراک می گــذارد.
عنصــر  کــه   )130  ,1997( گادامــر2  هانس ـ جــرج 
ــرای  ــد، ب ــی می دان ــاری حیات ــت را در معم ــه و باف زمین
معمــاری نقــش واســطه گر و میانجــی قائــل می شــود؛ 
واســطه ای میــان گذشــته و حــال. میــان آنکــه هــم 
ــم خــودش  ــی فضــا می ســازد و ه ــا عناصــر تزئین خــود ب
ــب و  ــدا مخاط ــع ابت ــد؛ در واق ــن می کن ــت را تزئی طبیع
ســلیقه ی او را بــه خــود جلــب می نمایــد و ســپس او 
ــا  ــه در آن بن ــه ای ک ــه زمین ــیع تر، ب ــک کل وس را در ی
شــده اســت هدایــت می کنــد. اکــو )1997, 195( معتقــد 
اســت کــه نوســان مــداوم میــان کارکــرد اولیــه ی معمــاری 
ــرد  ــرد آن( و کارک ــن کارک ــا ابتدایی تری ــتقیم ترین ی )مس
ــی  ــای فرهنگ ــاس قرارداده ــا، براس ــن معن ــه )یافت ثانوی
و وابســتگی های ذهنــی و معنایــی( اســت کــه یــک 
ــم و  ــتمی از عالئ ــه سیس ــر را ب ــک هن ــا ی ــاری و ی معم
ــاری و طراحــی،  ــخ معم ــد. تاری ــل می کن ــام تبدی ــک پی ی
ــرای  ــت؛ ب ــرد اس ــن دو کارک ــان ای ــک می ــخ دیالکتی تاری
مثــال اهــرام ثاللثــه ی مصــر کــه در زمــان خــود کارکــرد 
ابتدایــی مقبــره و کارکــرد ثانویــه ی نمایــش قــدرت 
ریاضیــات  و  اخترشناســی  نمادیــن  ابــزار  و همچنیــن 
بوده انــد، امــروزه معنایــی را کــه بــرای مــردم زمــان 
ــده  ــی مان ــه باق ــد. آنچ ــت داده ان ــته اند، از دس ــود داش خ
مجموعــه ای از داللت هــا اســت کــه توســط تاریــخ نگاشــته 
ــت.  ــده اس ــل ش ــود حم ــای یادب ــن بن ــط ای ــده و توس ش
ــخیص  ــه تش ــرام ثالث ــدن اه ــا دی ــا را ب ــن داللت ه ــا ای م
ــم.  ــم دیده ای ــه همــان سمبولیســم تعلی ــرا ب ــم، زی می دهی
تاریــخ معنــای گذشــته ی معمــاری را تغییــر می دهــد و بــه 
آن معنایــی جدیــد می بخشــد و پیامــی را متناســب بــا آن 
ــا در  ــن بناه ــه ای ــع اگرچ ــاند. در واق ــب می رس ــه مخاط ب
طــول تاریــخ همچنــان موجودیــت، ذات و اصالــت خــود را 
حفـــ کرده انــد، امــا در عصــر حاضــر بــه صــورت نمــادی 
از گذشــته و فرهنــگ و اجتمــاع زمــان خــود در رســانه ها 

ارائــه و درک می شــوند.
ــاط  ــای وســیله ی ارتب ــانه در معن ــر، رس از طــرف دیگ
جمعــی یکــی از ارکان مهــم، کلیدی و عامل رشــددهنده ی 
 &  Patteeuw( اســت  شــده  بیــان  پست مدرنیســم 
xi ,2018 ,Szacka؛ Ghobadiyan, 2005, 91(. چارلــز 
معمــاری  و  پســت مدرن  هنــر   )41  ,1987( جنکــس3 
را متأثــر از »دهکــده ی جهانــی« و احســاس بی نظیــر 
ــی و  ــانه های جمع ــه در آن رس ــد ک ــی شــدن می دان جهان
ــرات و  ــته  اند. او تغیی ــان برداش ــا را از می ــی مرزه بین الملل
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ــتن  ــه، گذش ــال 1960 و در نتیج ــس از س ــای پ جنبش ه
تفکــرات پســت مدرن از مرزهــای ملــی را ناشــی از تــالش 
و فشــار رســانه ها می دانــد کــه مهم تریــن نقــش را در 
بین المللــی شــدن ایــن تفکــر داشــته اند و رســانه را 
ــه ی پســاصنعتی  ــده ی جامع ــه ی تعریف کنن ــوان جنب به عن
برمی شــمارد. وی بیــان می کنــد کــه »بــه جــای ســاختن 
ســاختمان ها )کــه دیگــر نــه زمانــش را داریــم و نــه 
هزینــه اش را( نماهــا را می ســازیم و پیــام را از طریــق آن 
ــد؛  ــت می کنن ــانه ها آن را تقوی ــه رس ــرا  ک ــم، چ می گیری
درســت ماننــد ســاختمان AT&T جانســون کــه بــه یــک 
 ,Szacka & Patteeuw( »رویــداد رســانه ای تبدیــل شــد

.)1  ,2018

دیــدگاه   1990 دهــه ی  در   )68  ,1996( ونتــوری4 
خــود دربــاره ی رســانه و معمــاری را بــا عنــوان »معمــاری 
ــی«  ــات در عصــر اطالعات ــرای] ارتباط ــی ب ــوان [راه به عن
)به جــای »فضایــی بــرای عصــر صنعتــی«( بیــان می کنــد. 
او بــا ایــن اســتدالل کــه معمــاری گذشــته همــواره شــامل 
ــوان  ــد، عن ــری بوده ان ــای بص ــا و روایت ه ــات، نماده تزئین
ــرا  ــاری نمادگ ــوع از معم ــن ن ــه ای ــد ب ــه بای ــد ک می کن
ــاد دوران  ــوان نم ــه عن ــی را ب بازگشــت و ســطوح اطالعات
حاضــر بــه نمایــش گذاشــت. مســلماً اگــر پیام هایــی 
ــت،  ــد، ثاب ــان می دهن ــه مخاطب ــته ب ــای گذش ــه بناه ک
ــش  ــات نمای ــتند، صفح ــب هس ــوژی غال ــر ایدئول و بیانگ
ــد.  ــر کنن ــاً تغیی ــه مدام ــد ک ــی آن را دارن ــروز توانای ام
ایــن خصیصــه، نشــاندهنده ی پویایــی ایــن ســطوح و 
توانایــی آنهــا در برقــراری گفت و گویــی رقابتــی در دنیــای 
پررقابــت امــروز اســت )Manovich, 2006, 8(. پــاول 
ــن  ــو5 )1997, 356(، تئوریســین فرانســوی مهم تری ویریلی
ــای  ــردن فضاه ــن ب ــهرها را از بی ــر ش ــانه ها ب ــر رس تأثی
مــادی می دانــد. از دیــدگاه او مرزهــای ســنتی و فیزیکــی 
ــتم های  ــه سیس ــود را ب ــای خ ــه و ج ــن رفت ــهرها از بی ش
نظــارت الکترونیکــی داده اســت. حضــور فیزیکــی کمرنــگ 
شــده و مفاهیمــی نظیــر »نزدیــک« و »دور«، اقتــدار 
ــت  ــد اس ــد. او معتق ــت داده ان ــود را از دس ــته ی خ گذش
ــه میادیــن شــهری و »چهــارراه  کــه صفحــات اینترنتــی ب
ژان  شــده اند.  تبدیــل  جمعــی«  رســانه های  تمامــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــزاری می دان ــار6 )2007, 51( رســانه را اب بودری
ــد.  ــازی می کن ــت« را شبیه س ــی، »فراواقعی ــت فرهنگ دالل
ــان  ــانه هم ــه ی »رس ــد جمل ــف وی در نق ــع تعری در واق
ــت  ــده اس ــرح ش ــان7 مط ــال مک لوه ــت« مارش ــام اس پی

.)Mansourian, 2013, 60(
تکنولــوژی رســانه ای و ادغــام آن بــا معمــاری تــا 
ــه ایجــاد مفهــوم  ــه اســت کــه منجــر ب ــی پیــش رفت جای
ــانه ای8«  ــاری رس ــا معم ــر ی ــام »مدیاتکچ ــه ن ــدی ب جدی
ــم، سیســتم هایی  ــن پارادای ــدگان ای شــده اســت. ارائه دهن
چندرســانه ای هســتند کــه محیط هــای معمــاری )معمــوالً 
ــد. اســتفاده  ــی( را گســترش می دهن ــی و نیمه عموم عموم
ــاوری اطالعــات  ــه ادغــام فن ــا توجــه ب ــم، ب ــن پارادای از ای
ــه  ــیل را دارد ک ــن پتانس ــردم، ای ــره ی م ــی روزم در زندگ
ــات  ــان انســان و اطالع ــوان رابطــی می ــه عن معمــاری را ب
دیجیتالــی قــرار دهــد، همانطــور کــه هم اکنــون بــا 

ــتیم  ــی هس ــاد برج های ــاهد ایج ــم، ش ــن عل ــرفت ای پیش
کــه اخبــار و بــازار مالــی روزانــه را بــرای مــردم بــه 
 .)Tomitsch et al, 2008, 2( می گذارنــد  نمایــش 
الرس اســپایبروک9 )1997, 74(، از معمارانــی کــه تــالش 
می کنــد 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 
ــه  ــود ب ــار خ ــا را در آث ــا آنه ــعی دارد ت ــمارد و س برمی ش

ــذارد.  ــش بگ نمای
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، می تــوان نقــش 
رســانه و ارتبــاط آن بــا معمــاری را از دیــدگاه معمــاران و 

ــود: ــیم نم ــی تقس ــته ی کل ــه دو دس ــردازان ب نظریه پ
اطالعــات  کــه  واســط  یــک  به عنــوان  معمــاری 
ــه  ــذارد ک ــان می گ ــود در می ــب خ ــا مخاط ــی را ب متفاوت
ــه معنــای انتقال دهنــده ی پیــام و میانجی گــر  ــا رســانه ب ب

ــت. ــاط اس در ارتب
نمایــش  بــرای  صفحــه ای  به عنــوان  معمــاری 
ــاط  ــی عصــر حاضــر و ارتب ــد الکترونیک ــای جدی فناوری ه
ــا  ــای آنه ــا ویژگی ه ــیله ای ب ــا وس ــراد و ی ــا اف ــازی ب مج
ــی در  ــاط جمع ــیله ی ارتب ــای وس ــه معن ــانه ب ــا رس ــه ب ک

ــت. ــاط اس ارتب
ــش و  ــر نق ــی ب ــش مبن ــه ی پژوه ــات فرضی ــرای اثب ب
ــا  ــانه الزم اســت ت ــک رس ــه ی ــه مثاب ــاری ب ــرد معم کارک
کارکردهــای گفتــه شــده براســاس تعاریــف نظریه پــردازان 
و معمــاران، مــورد تحلیــل و تطبیــق قــرار گیرنــد. لــذا در 
ــر دو  ــردی ه ــای کارب ــر، ویژگی ه ــش حاض ــه ی پژوه ادام

تعریــف در معمــاری و رســانه بررســی شــده اســت. 

تحلیل نقش و کارکرد معماری و رسانهتحلیل نقش و کارکرد معماری و رسانه
کــه  غیر کالمــی  زبــان  راه  از  معمــاری  و  »هنــر 
عمیقــاً خاطــرات زیســت فرهنگی مجســم و پاســخ های 
ــرار  ــاط برق ــد، ارتب ــرار می دهن ــب ق ــا را مخاط ــزی م غری
می کننــد« )Pallasmaa, 2018, 62(. معمــاری عــالوه 
ــر نیــاز موجــودات انســانی بــه بقــا و داشــتن ســکونتگاه  ب
فیزیکــی، نیــاز انســان بــه یافتــن معنــا، رشــد و شــکوفایی 
ــن دو  ــع در محــل اتصــال ای ــد و در واق ــن می نمای را تأمی
ــن  ــت. یافت ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی آدم ــل زندگ ــد مکم بُع
معنــای معمــاری از راه تجربــه و ادراک آن بــه وجــود 

 .)Johnson, 2018, 39( می آیــد 
ــاری  ــه معم ــت ک ــد اس ــما10 )2018, 56( معتق پاالس
فیزیکــی  فضــای  گرفتــن  خدمــت  بــه  بــر  عــالوه 
ــرای درک او  ــان را ب ــان، زم ــم انس ــتفاده و فه ــرای اس ب
مهــار می کنــد. همچنیــن معمــاری بایــد برگرفتــه از 
ــخگویی  ــور پاس ــه منظ ــط و ب ــی محی ــیل های حس پتانس
ــا  ــردد ت ــی گ ــران آن طراح ــف کارب ــای مختل ــه نیازه ب
بتوانــد ارتبــاط بیشــتری بــا مخاطبــان خــود در خلــق فضــا 
 Zebardastan, Keshmiri( و حــس مــکان برقــرار نمایــد
ــد  ــاری را بای ــن معم Movahed, 2017, 255 &(. بنابرای
ــا  فراتــر از ســاخت ســکونتگاه های فیزیکــی دانســت کــه ب
ــط  ــانی توس ــات انس ــون حی ــای گوناگ ــر جنبه ه ــر ب تأثی
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فرایندهــای ادراکــی و تجربــه ی فضایــی، نیازهــای مختلــف 
ــب  ــد و موج ــن می نمای ــی را تأمی ــی آدم ــی و روح فیزیک
ــود. ــران می ش ــی کارب ــش احساس ــار و واکن ــت رفت هدای

ــندبُت11 )2005, 5(  ــانه، س ــه رس ــوط ب ــث مرب در بح
معتقــد اســت کــه از قــرن هفدهــم تاکنــون، دو زمینــه ی 
معنایــی بــرای رســانه ســراغ داریــم؛ اولیــن معنــا مدیــوم 
اســت؛ به معنــای واســطه ی بیــن دو چیــز. رســانه در 
ــا  ــای اول ناشــی می شــود و بعده ــه از معن ــای دوم ک معن
از آن جــدا شــده اســت، پدیــده ای اســت کــه در رســیدن 
ــیله ای  ــانه وس ــی رس ــد. یعن ــک می کن ــان کم ــه هدفم ب
اســت کــه فرســتنده بــه کمــک آن معنــا و مفهــوم مــورد 
ــد.  ــده منتقــل می کن ــه گیرن ــام را ب نظــر خــود، یعنــی پی
بــه صــورت کلــی می تــوان دو نــوع کارکــرد نهــان و 
ــرد آشــکار  ــت. کارک ــرای رســانه در نظــر گرف آشــکار را ب
ــا محــرک  ــده و ی رســانه، محــل برخــورد پیــام و پیام گیرن
ــث  ــانه باع ــی آن، رس ــرد نهان ــت. در کارک ــب اس و مخاط
ــا  ــک بخــش و ی ــده ی ی ــا تأمین کنن ــاط و ی ــراری ارتب برق
ــه ترتیــب( پیــام، احســاس،  تمامــی بخش هــای فراینــد )ب
 Giyurian & Zakeri,( ــت ــار اس ــزش و رفت ادراک، انگی

.)2006, 180

رســانه ها،  کارکردهــای  مهم تریــن  از  برخــی 
ــق  ــن ســرگرمی، نظــارت از طری ــر کــردن، تأمی جامعه پذی
ــه جامعــه، تفســیر اطالعــات  خبررســانی و اطالع رســانی ب
و پیونــد انســان ها اســت )Habibi, 2013, 3(. میرزایــی و 
دیباجــی )2011, 51( دو نقش »ابزار ارتباط« و »واســطه ی 
ــک  ــد. ی ــر می گیرن ــانه ها در نظ ــرای رس ــات« را ب اطالع
ــتراک در  ــردن، اش ــط ک ــالع دادن، ضب ــرای اط ــانه ب رس
نمادهــا، و توزیــع نمادهــا اســت کــه معمــوالً بــه حواســی 
ــر  ــات نظی ــکل گیری اطالع ــی ش ــا نوع ــراه ب ــاص و هم خ
ــد  ــون و مانن ــواع طراحــی، ضبــط صــوت، تلویزی چــاپ، ان
آن اســت. اولســون )1998, 511( ویژگی هــای مربــوط 
بــه رســانه را بــر دو قســم می دانــد؛ اول، ویژگی هــای 
ذاتــی کــه تعریف کننــده ی رســانه بــوده و عبارتنــد از 
ــه از  ــه برگرفت ــا ک ــتق از آنه ــای مش ــا و ترکیب ه نماده
ــی رســانه اســت  ــای وضع ــد. دوم، ویژگی ه نظــام نمادی ان
ــم  ــک معل ــد درس ی ــانه مانن ــری رس ــامل بکارگی ــه ش ک
ــن و انجــل  ــود. کیتزم ــاختار آموزشــی می ش ــی س ــا حت ی
)2010, 135( هفــت عملکــرد رســانه را هویت بخشــی، 
گفت و گــو، اشــتراک گذاری، حــس حضــور، ایجــاد روابــط، 
شــهرت و ایجــاد گــروه برشــمرده اند. از کارکردهــای دیگــر 
ــه ای  ــه رابط ــت ک ــی اس ــات مل ــکیل اجتماع ــانه تش رس
ــا رشــد و پیشــرفت رســانه ها داشــته  مســتقیم و آشــکار ب
را قــادر می ســازد  پراکنــده  اســت. رســانه ها جوامــع 
پــس از مشــارکت در ســاخت نمادهــا و اعتقــادات جدیــد 
ــت  ــاخته و تثبی ــود را س ــی خ ــت مل ــی، هوی ــان مل و زب
ــای اصالحــی  ــان حرکت ه ــن حامی ــانه ها بهتری ــد. رس کنن
 Bakhshande, 2017,( ــتند ــع هس ــی جوام ــت مل و هوی
رســانه ها   )21  ,2015( جیمســون  فردریــک   .)96
پســت مدرن  جامعــه ی  بنیادیــن  عناصــر  از  یکــی  را 
ــه جــای  برمی شــمارد و معتقــد اســت کــه در ایــن دوره ب
تکنولوژی هــای مولــدی چــون خــط تولیــد اتومبیــل، 

ــون  تســلط تکنولوژی هــای بازتولیدکننــده ای چــون تلویزی
ــود. ــده می ش ــر دی و کامپیوت

ــردی  ــوان کارک ــد، می ت ــر ش ــه ذک ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت ک ــر گرف ــانه در نظ ــرای رس ــانی ب ــش از پیامرس بی
ــان از  ــای انس ــار و معن ــن، رفت ــاس، ادراک، ذه ــر احس ب
ــاس  ــذارد. براس ــر می گ ــی تأثی ــه ی زندگ ــت و تجرب واقعی
ــانه  ــته، رس ــش گذش ــه در بخ ــورت گرفت ــته بندی ص دس
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــیله ای ب ــود وس ــه ی خ ــرد اولی در کاک
کــه  اســت  نمادهــا  از  متشــکل  نظامــی  و  مخاطبــان 
آن  مطالعــه ی  بــه  نشانه شناســی  بحــث  در  می تــوان 
ــای  ــه معن ــانه ب ــرد دوم رس ــن در کارک ــت. همچنی پرداخ
ــی  ــل ویژگی های ــی انســان ها، حام ــاط جمع ــیله ی ارتب وس
ــل  ــرای معمــاری نیــز قائ اســت کــه اگــر بتــوان آنهــا را ب
بــا  و  رســانه  مثابــه  بــه  را  معمــاری  می تــوان  شــد، 

ویژگی هــا و کارکردهــای مشــابه رســانه دانســت.
معماری، رسانه و نشانه شناسی

از  یکــی  را  نشانه شناســی   )29  ,2018( چندلــر 
رویکردهــای اصلــی در تحلیــل متــون، بــه خصــوص 
بــه  کــه  می کنــد  معرفــی  ارتباطــات  و  رســانه ها 
از  اســت.  شــده  وابســته  بســیار  فرهنگــی  مطالعــات 
طــرف دیگــر معمــاری ماننــد یــک متــن اســت کــه 
بســیاری  ارزش هــای  و  متفــاوت  اندیشــه های  حامــل 
از جملــه فرهنگــی و اجتماعــی اســت و یــک »متــن 
ــی  ــط اجتماع ــه ی محی ــتره ی چندگان ــی، درون گس فضای
 Ghafari & Falamaki,( پیرامونــش« تلقــی می شــود
ــا  ــود ب ــه ی خ ــو )1997, 174( در مقال 344 ,2015(. اک
معمــاری«  نشانه شناســی  نشــانه؛  و  »کارکــرد  عنــوان 
ــم  ــر از عل ــر نشانه شناســی را فرات ــه »اگ ــد ک ــان می کن بی
ــی  ــد دانش ــم، بای ــانه ها بدانی ــی نش ــتم های بازشناس سیس
ــوان  ــه عن ــی را ب ــای فرهنگ ــی پدیده ه ــه تمام ــد ک باش
ــد. در  ــرار می ده ــه ق ــورد مطالع ــانه ای م ــتم های نش سیس
ــد  ــگ می توانن ــا آن فرهن ــانه ای ی ــتم های نش ــع سیس واق
شــناخته  ارتباطــی(«  )راه هــای  »ارتباطــات  به عنــوان 
ــد  ــدون شــک بای شــوند، پــس یکــی از زمینه هایــی کــه ب
ــوان از  ــن می ت ــت«. بنابرای ــاری اس ــردد، معم ــی گ بررس
نشانه شناســی بــرای تحلیــل معمــاری، به عنــوان یــک 
ــودن آن  ــانه ب ــات رس ــور اثب ــه منظ ــی ب ــتم فرهنگ سیس

ــود. ــتفاده نم اس
کــه  اســت  مطالعــات  از  زمینــه ای  نشانه شناســی 
ــد  ــی می نمای ــا را بررس ــرد آنه ــی کارک ــانه ها و چگونگ نش
ــه  ــر روی آنچــه مــا در مکالمــات ب ــر مطالعــه ب و عــالوه ب
آن نشــانه می گوییــم، بــه مطالعــه ی هــر آن چیــزی 
می پــردازد کــه بــر چیــز دیگــری اشــاره دارد و بــر معنایــی 
واقــع  در   .)Chandler, 2018, 21( می کنــد  داللــت 
تئوریــزه کــردن  و  پــی طبقه بنــدی  در  نشانه شناســی 
نشــانه های صوتــی، حرکتــی، زبان شــناختی و غیــره و 
ــت  ــی اس ــه ی معن ــی مطالع ــا در پ ــکل گیری آنه ــد ش رون
)Sharifzade & Farazmand, 2016, 2(. فردینــان دو 
را  نشــانه ها  زندگــی و حیــات   )86 ,1983( سوســور13 
ــا  ــد. وی ب ــه می نمای ــی مطالع ــی اجتماع ــن زندگ در بط
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ــک  ــی از ی ــی، نشــانه را ترکیب ــر نشــانه های زبان ــز ب تمرک
دال )تصویــر عینــی( و مدلــول )تصــور ذهنــی و یــا مفهوم( 
تصــور کــرده و رابطــه ی بیــن ایــن دو را »داللــت« می نامد. 
ــه هیــچ مفهومــی  ــی ب ــدارد دال براســاس نظــر او امــکان ن
داللــت نکنــد و یــا مدلولــی وجــود داشــته باشــد کــه دالــی 
ــت  ــل دریاف ــم قاب ــا ه ــر دو ب ــرای آن تصــور نشــود و ه ب
ــه  ــته ب ــانه ها را وابس ــای نش ــتند. او معن ــناخت هس و ش
ــد  ــد و معتق ــر می دان ــانه های دیگ ــا نش ــا ب ــه ی آنه رابط
ــی و  ــی تقابل ــول مفاهیم ــم مدل ــم دال و ه ــه ه ــت ک اس
ــا دیگــر اجــزای نظــام  ــگاه و روابطشــان ب ــر جای مبتنــی ب

.)Saussure, 1983: 118( هســتند« 
براســاس ایــن دیــدگاه می تــوان کالبــد معمــاری 
را یــک دال و فضایــی را کــه توســط مخاطــب ادراک 
ــانه ی  ــک نش ــاً ی ــه مجموع ــت ک ــول دانس ــود، مدل می ش
 Falahat & Nouhi,( می دهنــد  تشــکیل  را  معمــاری 
 2012; Amiri, 2016; Ghafari & Falamaki,
بایــد  و   )2015; Sekhavat-doost & Alborzi, 2017
ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــورد مطالع ــی م ــی اجتماع در بطــن زندگ
واقــع هــر طــرح معمــاری می توانــد مجموعــه ای  در 
از نشــانه ها باشــد کــه دارای دو ســطح دال و مدلــول 
ــه  ــته ب ــاری وابس ــانه ی معم ــر نش ــای ه ــند. معن می باش
ــت  ــه ای اس ــاع و زمین ــر، اجتم ــای دیگ ــزا و معماری ه اج
ــف،  ــن تعری ــاس ای ــت. براس ــده اس ــاخته ش ــه در آن س ک
داللتــی کــه میــان کالبــد بنــا )بــه عنــوان دال( و تصــور و 
مفهــوم ذهنــی افــراد از فضــا )بــه عنــوان مدلــول( ایجــاد 
می شــود، ناشــی از شــناخت مخاطبــان و اجتماعــی اســت 
ــرو13 )2008,  ــت. گی ــده اس ــا ش ــاری در آن بن ــه معم ک
39( نشــانه را »محــرک یــا جوهــر محسوســی می دانــد کــه 
تصویــر ذهنــی آن بــا تصویــر ذهنــی محرکــی دیگــر تداعی 
ــرک  ــن مح ــت برانگیخت ــرک نخس ــرد مح ــود. کارک می ش
ــز پیــرس14  ــا هــدف برقــراری ارتبــاط اســت«. چارل دوم ب
ــرح  ــانه مط ــرای نش ــه گانه ای را ب )1985, 228( ارکان س
ــانه(،  ــود نش ــا خ ــود )ی ــت از نم ــارت اس ــه عب ــد ک می کن
ــت و  ــع دالل ــا مرج ــداق ی ــن، مص ــومین رک ــیر و س تفس

ــر 2(.  ــوع )تصوی موض
در اینجــا نشــانه یــا نمــود، وظیفــه ی بازنمایــی را 
ــزی  ــوع چی ــت. موض ــیر اس ــل تفس ــده دارد و قاب ــر عه ب
ــا  ــکان تفکــر ی ــه آن ارجــاع دارد و ام ــه نشــانه ب اســت ک
ــاره ی آن وجــود داشــته باشــد و تفســیر، معنــا  بحــث درب
و ادراک حاصــل از نشــانه اســت. در ایــن دیــدگاه پیــرس 
ــیر  ــد و تفس ــد تولی ــر فراین ــه ب ــانه، بلک ــود نش ــه خ ــه ب ن
ــن  ــه ای ــت ک ــق« اس ــد و »منط ــد می کن ــانه ها تأکی نش
ــرای  ــی ب ــار و اصول ــرده و معی ــدی ک ــا را مقوله بن حوزه ه
آنهــا ایجــاد می نمایــد )Hauser, 2017, 158(. همچنیــن 
ــرح  ــانه مط ــرای نش ــه گانه ای را ب ــدی س ــرس طبقه بن پی
ــه15، شــمایل16 و نمــاد17 اســت.  ــه شــامل نمای ــد ک می کن
تفــاوت ایــن ســه در آن اســت کــه نمایــه میــان صــورت و 
ــد، شــمایل  ــول ایجــاد می کن ــی و معل ــی رابطــه ی علّ معن
ــراردادی  ــاد، ق ــرده و نم ــاد ک ــوری ایج ــاط ص ــی ارتب نوع
نمادیــن، دال  )Peirce, 1931, 306(. در وجــه  اســت 
ــرارداد  ــک ق ــا براســاس ی ــدارد، ام ــول شــباهتی ن ــه مدل ب

ــه آن مرتبــط شــده اســت، بنابرایــن رابطــه ی  اختیــاری ب
ــرد.  ــرار بگی ــوزش ق ــورد آم ــد م ــول بای ــان دال و مدل می
ــه دال و  ــل شــباهت ب ــه دلی ــول ب در وجــه شــمایلی، مدل
ــت  ــن عل ــه ای ــا ب ــول و ی ــات مدل ــی از کیفی ــتن برخ داش
کــه تقلیــدی از آن اســت دریافــت می شــود. در وجــه 
نمایــه ای نیــز دال اختیــاری نیســت، بلکــه بــه طــور 
ــط اســت  ــول مرتب ــه مدل ــا فیزیکــی( ب ــی ی مســتقیم )علّ
ــوند؛  ــتنتاج می ش ــا اس ــاهده و ی ــا مش ــن ارتباط ه ــه ای ک
ــم  ــا، عالئ ــانه ی بیماری ه ــی، نش ــانه های طبیع ــد نش مانن
اخبــاری و ماننــد آن )Chandler, 2018, 67(. نشــانه های 
ــی  ــات فیزیک ــان خصوصی ــت از هم ــن اس ــمایلی ممک ش
شــیء برخــوردار نباشــند، امــا ســاختار ادراکــی مشــابه بــا 
ــد کــه شــیء محــرک آن  ــه وجــود می آورن ســاختاری را ب

 .)Eco, 1997, 42( اســت
ــرس،  ــر پی ــس18 )1946, 73(، تحــت تأثی ــز موری چارل
مطالعــه ی خــود در حــوزه ی نشانه شناســی را از ســه 
دیــدگاه اصلــی کاربــردی )پراگماتیــک(، معناشناســی 
و نحــوی مــورد مطالعــه قــرار می دهــد و می نویســد: 
معناشناســی،  نشــانه ها؛  ترکیــب  روش هــای  »نحــو، 
ــرده  ــان ک ــیر را بی ــورد تفس ــار م ــانه ها و رفت ــت نش دالل
ــانه ها را در  ــر نش ــا و اث ــول، کاربرده ــی، اص و کاربردشناس
ــد«. در  ــه می نمای ــران مطالع ــی مفس ــار کل ــوب رفت چارچ
ــورد  ــه م ــور ک ــتگاه ها را آنط ــردی، خاس ــه کارب ــع وج واق
ــد.  ــرار می ده ــه ق ــورد مطالع ــد م ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــا  ــاط آنه ــانه ها و ارتب ــب نش ــه ترکی ــوی ب ــه نح وج
ــت  ــا دالل ــی ب ــه معناشناس ــردازد و وج ــر می پ ــا یکدیگ ب
معنایــی نشــانه ها در تمامــی حــاالت داللــت معنایی شــان 
ــروکار دارد  ــیرکنندگان س ــار تفس ــر رفت ــا ب ــر آنه و تأثی
نیــز  اکــو  اُمبرتــو   .)Falahat & Nouhi, 2012, 19(
رمــزگان معمــاری را بــه ســه دســته ی کدهــای کاربــردی، 
ــان  ــدگاه او می ــد. از دی ــی تقســیم می نمای نحــوی و معنای
ــژه ای  ــه عنــوان اب ــی معمــاری )معمــاری ب عملکــرد ابتدای
ــوان  ــاری به عن ــه ی آن )معم ــرد ثانوی ــردی( و عملک کارب
ــد  ــه می نمای ــود دارد و توصی ــز وج ــن( تمای ــژه ای نمادی اب
کــه معمــاران بایــد ســاختارهایی را بــرای »عملکــرد 
ــاز« طراحــی  ــه ی ب ــی منعطــف و عملکردهــای ثانوی ابتدای

.)Eco, 1997, 173( نماینــد
ــه  ــت ک ــد اس ــکاری19 )1989, 11( معتق ــارک فراس م
»بناهــا متونــی هســتند کــه می تواننــد بــا امکانــات 
ــان  ــر انس ــی فک ــده و ذات تخیل ــت ش ــان قرائ معماری ش
ــد ریشــه در ســاخت جزئیــات  ــن رون را آشــکار ســازند. ای
دارد؛ رویــه ای کــه معنــای کالبــد بناهــا را براســاس فهــم 
ــد.  ــتچین می کن ــاخت، دس ــارکت کننده در س ــزای مش اج

Fig. 2. Pierce model of signs
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ــی  ــرد: وقت ــورت می گی ــک آن ص ــتداللی در ی ــن اس چنی
ذهــن یــک متــن معمــاری را دریافــت می نمایــد، اجــزای 
می کنــد.  تفســیر  را  آنهــا  و  می دهــد  تمییــز  را  آن 
ــن  ــق ذه ــر از طری ــا و بیانگ ــات گوی ــب جزئی ــن ترتی بدی
ــت  ــی اس ــد هرمنوتیک ــک رون ــن ی ــوند. ای ــت می ش دریاف
ــح  ــه در مصال ــن نهفت ــای نمادی ــش پنداره ــه آزادی بخ ک
معمــاری اســت«. پانوفســکی20 )1983, 110(، فــرم و 
ــورد  ــای آن م ــوا و معن ــدای از محت ــاری را ج ــد معم کالب
بررســی قــرار می دهــد. وی در جهــت ادراک و تفســیر 
آثــار هنــری ســه الیــه ی معنایــی را شــرح می دهــد؛ 
اولیــن مرحلــه کــه مربــوط بــه معنــای ابتدایــی یــا 
ــط  ــات، رواب ــه محسوس ــه ب ــا توج ــت، ب ــر اس ــی اث طبیع
ــی  ــر علم ــورد اث ــه در م ــر از آنک ــرف نظ ــا و ص ــن آنه بی
ــن  ــرد. ای ــکل می گی ــر ش ــا خی ــد ی ــته باش ــود داش وج
ــه خــود شــامل دو بخــش معنــای واقعــی و معنــای  مرحل
ــرد  ــه ف ــت ک ــی اس ــی زمان ــای واقع ــود. معن ــی می ش بیان
ــه  ــا توج ــر دارد، ب ــه اث ــبت ب ــه نس ــی ک ــا از احساس ره
بــه بازشناســی اشــکال، رنگ هــا، خطــوط و ماننــد آن 
ــی  ــای بیان ــردازد. در ادراک کیفیت ه ــر بپ ــف اث ــه توصی ب
کــه در ســطحی باالتــر از معنــای واقعــی قــرار دارد، فــرد 
احساســات و عواطــف اثــر هنــری را بیــان می نمایــد 

 .)Sarabi & Molanayi, 2016, 162(
الیــه ی دوم از شــناخت، درک و تحلیــل معنا یــا مفهوم 
نهانــی در پــس نقش مایه هــا شــکل می گیــرد. الیــه ی 
ســوم کــه متأثــر از مشــخصه های یــک ملــت، دوره ی 
ــی و فلســفی  ــای دین ــگ و باوره ــاع و فرهن ــی، اجتم زمان
ــل پدیدارشناســانه  ــا روش تأوی ــه نگاره شناســی ب اســت، ب
ــردازد  ــا می پ ــانه ها و نمایه ه ــا، نش ــتفاده از نماده ــا اس و ب
)Panofsky, 1983, 111(. بنابرایــن هنگامــی کــه هــدف 
بررســی معنــای اثــر هنــری باشــد، بایــد از نشانه شناســی 
ــاس  ــی براس ــی از زیبایی شناس ــه ترکیب ــت ک ــک گرف کم
عوامــل حســی، عوامــل عقلــی و ســاختاری )نگاره پــردازی 
بــا روش نشانه شناســی ســاختارگرا( و عوامــل معنایــی 

.)Sarabi & Molanayi, 2016, 163( اســت
براســاس دیدگاه هــای بیــان شــده، شــناخت یــک 
ســاختار  براســاس  اول  مرحلــه ی  در  معمــاری  بنــای 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــات ش ــناخت محسوس ــدی و ش کالب
وجــه کاربــردی آن همــان نــوع کاربــری ای اســت کــه بــه 
ــخصی در  ــای مش ــه فعالیت ه ــان ب ــطه ی آن، مخاطب واس
ــد و وجــه نحــوی، ترکیــب  آن فضــای معمــاری می پردازن
فضاهــا و چیدمــان آنهــا اســت. در مرحلــه ی بعــدی، 
شــناخت معمــاری به عنــوان یــک نشــانه بــا کمــک عوامــل 
ــوان  ــرد. می ت ــی صــورت می گی ــل معنای ــا عوام ــی و ی عقل
ــاس  ــاری را براس ــانه ی معم ــی نش ــوه معنای ــی وج بررس
ــورد بررســی  ــه ای م ــن، شــمایلی و نمای ــای نمادی داللت ه
قــرار داد. اگــر عنصــر و یــا جزئــی براســاس رابطــه ی علـّـی 
ــرد از  ــرار گی ــد و پیکربنــدی و فضــای معمــاری ق در کالب
نشــانه های نمایــه ای محســوب می شــود. از نمونه هــای 
ــر اشــاره نمــود کــه وجــود  ــه عنصــر بادگی ــوان ب آن می ت
ــوب  ــتفاده ی مطل ــای اس ــه معن ــا، ب ــک بن ــد ی آن در کالب
ــار از  ــه معم ــی ک ــود. آنجای ــت ش ــه دریاف ــاد منطق از ب

فرم هــا، المان هــا و عناصــر شــناخته شــده بــرای طراحــی 
ــاد  ــب ایج ــرد، موج ــک می گی ــود کم ــاری خ ــد معم کالب
ــر  ــن مفس ــده و بنابرای ــول ش ــان دال و مدل ــباهت می ش
ــی  ــا پ ــت آنه ــه دالل ــباهت ب ــن ش ــت ای ــق دریاف از طری
ــای  ــاس المان ه ــه براس ــی ک ــن در جای ــرد. همچنی می ب
ــا قاعــده ی خاصــی طراحــی می نمایــد، وجــه  قــراردادی ی
ــرار  ــود ق ــاری خ ــرای ادراک معم ــیله ای ب ــن را وس نمادی
داده اســت. ایــن قراردادهــا و یــا المان هــا در بســتر 
فرهنگــی و زمینــه ی اجتماعــی خــود مــورد تحلیــل قــرار 
ــد آموختــه  ــن بای ــی کــه وجــه نمادی ــد و از آنجای می گیرن
ــه ی  ــط هم ــت توس ــن اس ــردد، ممک ــا ادراک گ ــود ت ش
ــه  ــی متوج ــن انســان زمان ــران ادراک نشــود. همچنی کارب
ــد. ــای آن را بدان ــش معن ــه از پی ــود ک ــا می ش همانندی ه

بــر اســاس نظــر پیــرس )1985, 249( »اجتمــاع 
عقایــد عمومــی اســت کــه ســبب می شــود نمــاد به عنــوان 
نشــانه ای کــه بــه یــک موضــوع خــاص ارجــاع دارد تعبیــر 
ــن را وابســته  ــوان معماری هــای نمادی ــس می ت ــردد«، پ گ
بــه نظــر اجتمــاع و عقایــد حاکــم بــر زمــان دانســت. ایــن 
نگــرش را می تــوان برخاســته از خوانــش معمــاری در 
ــرش  ــه نگ ــرا ک ــت، چ ــاختارگرا دانس ــی پساس نشانه شناس
ســاختارگرا ابتــدا نشــانه هایی را در متــن معمــاری یافتــه 
ــخصی را  ــول مش ــانه )دال(، مدل ــر نش ــرای ه ــپس ب و س
قــرار می دهــد. براســاس ایــن دیــدگاه هــر طــرح معمــاری 
ــر نیســت.  ــل تفســیر و تغیی ــوم دارد و قاب ــک مفه ــا ی تنه
امــا از دیــدگاه پساســاختارگرا متــِن چندالیــه ی معمــاری، 
بــه قلمرویــی بــرای بــازی بــا معانــی تبدیــل می شــود کــه 
ــود،  ــی خ ــگاه اجتماع ــاس جای ــد براس ــب می توان مخاط
ذهــن، زمــان خوانــش و چگونگــی ســنجش و دســتیابی بــه 
نشــانه های درونــی، بــه معناســازی بپــردازد. هــر متــن بــا 
توجــه بــه موقعیــت خــود در بافــت و زمینــه ی پیرامونــش 
 .)Ghafari & Falamaki, 2015, 345( معنــا می یابــد
ــوان  ــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره نمــود کــه نمی ت بایــد ب
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــض م ــورت مح ــه ص ــدگاه را ب ــه دی س
نمادیــن،  اســت شــمایل،  ممکــن  نشــانه  یــک  و  داد 
ــا  ــه تایی از آنه ــا س ــی و ی ــی دوتای ــا ترکیب ــه ای و ی نمای
را  معمــاری  می تــوان  دیــدگاه  ایــن  براســاس  باشــد. 
نشــانه ای برخــوردار از ســه وجــه کاربــردی، نحــوی 
ــای آن از  ــرای ادراک معن ــه ب ــت ک ــی دانس و معناشناس
ــب  ــا ترکی ــه ای و ی ــمایلی، نمای ــن، ش ــای نمادی داللت ه
آنهــا اســتفاده نمــود. همانطــور کــه مــارک ال. جانســن21 
ــه  ــم ب ــاری ه ــاختارهای معم ــد: »س )2018, 42( می گوی
ــان  ــط انس ــری توس ــا داللت گ ــم ب ــی و ه ــورت معناده ص
ــوان  ــد می ت ــه ش ــاس آنچــه گفت ــوند«. براس ــه می ش تجرب
ــک ناظــر  ــی ی ــوان مراحــل ادراک ــر 3 را به عن ــدل تصوی م
ــه داد. ــر معمــاری ارائ ــا اث ــه ب ــگام مواجه معمــاری در هن

رسانه در معنای وسیله ی ارتباط جمعی

اینترنــت، رســانه ها بــه  از تولــد وب و  تــا پیــش 
ــیم  ــداری تقس ــنیداری و دی ــتاری، ش ــه ی نوش ــه گون س
انتشــار،  کیفیــت  بــر  ناظــر  بیشــتر  کــه  می شــدند، 
ســازوکارهای محتــوای پیــام و ویژگــی ســطح تعامــل 



مطالعه ی تطبیقی تعاریف، کارکردها و عناصر »رسانه«
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ــن ویژگی هــا  ــت، ای ــا پیدایــش اینترن ــا ب ــود. ام ــران ب کارب
در ســطح دیگــری قــرار گرفــت، بــه صورتــی کــه تمایــزی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــا رســانه های ســنتی داشــت. ب آشــکار ب
ــانه های  ــورت رس ــه ص ــوان ب ــری را می ت ــته بندی دیگ دس
ســنتی و نویــن )یــا بــه اصطــالح برخــی، دیجیتــال( ارائــه 
نمــود )Babaei, 2013, 99(. تافلــر22 )1991, 499-512( 
ــت و  ــرده اس ــرح ک ــری را مط ــوج تافل ــه م ــه ی س نظری
ــانه ای در  ــوج رس ــه م ــان، س ــد زم ــخ و بُع ــاس تاری براس
دوران هــای کشــاورزی، صنعتــی و اطالعاتــی را بیــان 
ــک و  ــع کوچ ــات در جوام ــوج اول ارتباط ــد. در م می کن

ــت.  ــورت می گرف ــورت رودررو ص ــه ص ــتر ب بیش
ــام  ــاط از راه دور در نظ ــه ارتب ــاز ب ــوج دوم، نی در م
ثــروت، موجــب پیدایــش پســت، تلگــراف، روزنامه هــا 
ــام واحــدی را  ــون شــد کــه پی ــو و تلویزی و مجــالت، رادی
بــه میلیون هــا انســان مخابــره می کــرد. امــا در مــوج 
ــد، در  هــم ادغــام  ــا یکدیگرن ســوم، رســانه ها در ارتبــاط ب
ــا  ــر و پیام ه ــا، تصاوی ــردن داده ه ــدل ک ــا رد و ب شــده و ب
یکدیگــر را تغذیــه می کننــد. امــروزه بشــر در لبــه ی مــوج 
ســوم، بــا حــذف و یــا تکــه تکــه شــدن تولیــد، رســانه ها، 
ــرار  ــع ق ــاختار جوام ــی س ــا و حت ــبک ها، ایدئولوژی ه س
پژوهــش  )Van Raaji, 1993, 552(.در  گرفته اســت 
حاضــر بــرای آنکــه بتــوان رســانه و معمــاری را تحلیــل و 
انطبــاق نمــود، ســه دوره ی رســانه ای تافلــر، براســاس بُعــد 
ــا ســه دوره ی معمــاری پیــش از مــدرن، مــدرن  زمانــی، ب

و پســت مدرن تطبیــق داده شــده اند.
مــوج اول رســانه ها )800 ق.م- قــرن 17( و معمــاری 

ــدرن: پیش از م

مــوج اول تحــول زندگــی انســان ها همــراه بــا انقــالب 

کشــاورزی آغــاز شــد. بــه ایــن دلیــل کــه اطالعــات مــورد 
نیــاز جوامــع ابتدایــی بســیار ســاده بــود، نــوع پیامرســانی 
عملکردهــای  بــا  یــا  و  شــفاهی  رودررو،  صــورت  بــه 
ســنتی دیگــری )ماننــد انــواع پیک هــا، نامه رســان ها 
و یــا ســاخت برج هــا و میل هــا( صــورت می پذیرفــت 
رســانه های  دیگــر،  طرفــی  از   .)Toffler, 2014, 32(
غیر الکترونیکــی  و  غیرالکتریکــی  رســانه هایی  ســنتی، 
ــارب  ــادات، تج ــال ســنت ها، اعتق ــرای انتق ــه ب هســتند ک
و آیین هــا از نســلی بــه نســل دیگــر مــورد اســتفاده قــرار 
ــا بیــان نیازهــای  ــد، همچنیــن رســانه ی ســنتی ب می گیرن
احســاس  برانگیختــن  و  اخالقــی  ـ آیینــی،  اجتماعی 
عاطفــی اقــوام بــه وســیله ی هنــر فولکلــور، صنایــع 
دســتی، آیین هــا، جشــنواره ها و نمایش هــا، نقاشــی ها، 
ــل  ــی، حام ــیگنال های صوت ــا س ــا و ی ــی، بازی ه قصه گوی
ــد.  ــه حســاب می آی اصلــی هویــت و فرهنــگ یــک قــوم ب
ایــن نــوع ارتبــاط بــه ایــن دلیــل کــه بــا مســائل روزمــره ی 
زندگــی آنهــا دخیــل اســت و از آن الهــام می گیــرد، 
ــانه  ــر رس ــورد نظ ــات م ــام و اطالع ــر پی ــث درک بهت باع
ــن  ــداوم ای ــل ت ــه دلی ــود )Newme, 2011, 58(. ب می ش
ــل  ــه نس ــه ای ب ــا منطق ــل و ی ــال آن از نس ــانه و انتق رس
ــل شــده و در زمــان  ــه افســانه تبدی و منطقــه ای دیگــر، ب
ــر  ــنتی در سراس ــانه های س ــد. رس ــی می مان ــه باق جاودان
جهــان در اســتفاده از شــخصیت های اســاطیری و دینــی و 
کلیــت پیــام، بیــان ارزش هــا، اخالقیــات و فرهنــگ جوامــع 
 Mathiyazhagan et al., 2015,( هســتند   یکســان 
ــوان  ــی به عن ــت آدم ــت و هوی ــن دوران طبیع 160(. در ای
ــت، از پیــش آشــکار و  ــد امــری ثاب ــده ی خداون ــک آفری ی
ــوده، فــرد به عنــوان یــک عضــو از یــک قبیلــه و  اســتوار ب
ــا  ــه دنی ــت اجتماعــی و فرهنگــی خــاص ب ــک موقعی در ی

Fig. 3. Stages of recognizing an architectural work by an audience based on theories off Saussure, Pierce, Morris, Eco, 
and Panofsky’s 
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ــگاه از  ــته از جای ــدرت می توانس ــه ن ــت و ب ــده اس می آم
پیــش تعیین شــده ی خــود رهایــی یابــد و بحــران هویــت، 

.)Ahmadi, 2014, 39( ــت ــته اس ــی نداش معنای
هارولد اینیــس23 )1999, 125-122( معتقــد اســت 
کــه رســانه های ســنتی پــس از کشــف نوشــتار وارد 
بــه مــرور زمــان  مرحلــه ی جدیــدی می شــوند کــه 
تبدیــل بــه شــیوه ی مســلط ارتبــاط میــان نخبــگان، 
ــداع  ــا اب ــد ب ــن رون ــده و ای ــا ش ــاهان و امپراطوری ه پادش
ابــزار نوشــتن )مخصوصــاً کاغــذ( بــه شــدت تســریع یافتــه 
ــتانی  ــانه های باس ــر او، رس ــاس نظ ــن براس ــت. همچنی اس
ــدن و  ــای تم ــدگاری هنجاره ــان از مان ــور اطمین ــه منظ ب
قبیلــه شــکل می گرفتنــد و از آنجایــی کــه ایــن هنجارهــا 
ثابــت و غیــر قابــل تغییــر بــود، هویــت ایــن رســانه ها نیــز 
ــل  ــه نس ــل ب ــد و نس ــی می مان ــت باق ــان ثاب ــول زم در ط
ــت  ــزاری در دس ــی اب ــانه های ابتدای ــت. رس ــه می یاف ادام
 Athique,( سیاســت های قومــی و منطقــه ای بوده انــد
2 ,2019(. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، هویــت 
ــت و  ــوده اس ــت ب ــدرن ثاب ــش از م ــانه ها در دوران پی رس
بــه قصــد انتقــال پیام هــای ســاده بــه وســیله ی ابزارهــای 
ابتدایــی ماننــد نامه رســان ها و یــا ســاختن برج هــا و 
میل هــا و یــا نشــان دادن ارزش هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
و اخالقــی قــوم و منطقــه و تــداوم و پایــداری آن، بــا 
ــه کار  ــی ب ــی و دین ــطوره ای، آیین ــان اس ــتفاده از زب اس
ــای  ــر پیام ه ــرای درک بهت ــن ب ــت. همچنی ــه اس می رفت
مــورد نظــر، از هــر آنچــه کــه در زندگــی روزمــره ی 
ــت اســتفاده  ــن حال ــان داشــته، در ملموس تری آدمــی جری

می شــده اســت. 
در معمــاری پیــش از مــدرن، مبانــی نظــری معمــاری 
ــای  ــه ارزش ه ــدی ب ــنتی و پایبن ــی س ــامل جهان بین ش
معنــوی و اصــل نظــم در بی نظمــی بــوده اســت و به طــور 
ــوس(  ــاق و ق ــد ط ــاخت دوران )مانن ــاوری س ــی از فن کل
ــتفاده  ــی اس ــی و فن ــای اقلیم ــه محدودیت  ه ــه ب ــا توج ب
بــوده  منطقــه  مشــمول  و  ثابــت  هویــت،  و  می شــده 
 Mahdavinejad, Bemaniyan & Khaksar,( اســت 
ــا  ــاری تنه ــدرن، معم ــش از م 120 ,2010(. در دوران پی
محــوری محســوب می شــده اســت کــه معمــاران حــول آن 
و گرداگــرد آن حرکــت می کردنــد و بناهایــی می ســاختند 
ــته  ــای گذش ــی از ارزش ه ــا ترکیب ــل ی ــتر تکام ــه بیش ک
 Hojjat,( بــود تــا ارزش هــای خلــق شــده توســط معمــار
59 ,2005(. می تــوان بینــش پیــش از مــدرن را بــه 
ــکان  ــود. م ــیم نم ــی تقس ــطوره ای و دین ــته ی اس دو دس
ــک  ــطوره ای، ی ــش اس ــاری در بین ــاس معم ــوان اس به عن
ســاخت کلــی اســت کــه هــر بخــش و جهــت آن، جایــگاه 
نیــرو و قــرارگاه خدایــی محســوب می شــود. در ایــن 
ــه آن را  ــد، بلک ــاب نمی کن ــکان را انتخ ــان م ــر انس تفک
ــی  ــد و تکــرار از صــورت مثال ــه تقلی ــد و ب کشــف می نمای
 .)Falahat, 2005, 11( می پــردازد  مقــدس  مــکان 
ــت  ــی ثاب ــدرن، دارای هویت ــش از م ــاری پی ــن معم بنابرای
و منطقــه ای، بــا هــدف نشــان دادن ارزش هــای فرهنگــی، 
اجتماعــی و دینــی ســاخته شــده اســت و مصالــح و ابــزار، 
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی، منطقــه ای و فنــی انتخــاب 

شــده اســت.
و   )20 قــرن   -17 )قــرن  رســانه ها  دوم  مــوج 

مــدرن: معمــاری 

بــا پدیــدار شــدن نشــانه های صنعتــی و انقــالب 
صنعتــی، مــوج دوم بــه راه افتــاد. مــوج دوم انحصــار طلبــی 
ارتباطــی را کــه در دوران کشــاورزی در دســت ثروتمنــدان 
کــه  آنجایــی  از  شکســت.  هــم  در  بــود،  نخبــگان  و 
ــای پســت کشــورها  ــگارش و اداره ه رســانه های ســنتی، ن
ــات را  ــد اطالع ــه رش ــوه و رو ب ــاز انب ــال نی ــی انتق توانای
نداشــتند، تکنولوژی هایــی نظیــر تلفــن و تلگــراف اختــراع 
ــه و  ــال کم هزین ــه انتق ــاز ب ــل نی ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ش
ســریع پیــام واحــد بــه عــده ی زیــادی از افــراد بــه صــورت 
ــینما و  ــالت، س ــا و مج ــوه روزنامه ه ــار انب ــان، انتش همزم
ــی  ــان ها در دوران صنعت ــی انس ــی از زندگ ــون جزئ تلویزی
شــد؛ در واقــع بــدون ایــن نظــام پرقــدرت و وســیع بــرای 
بــه جریــان انداختــن اطالعــات، صنعــت نمی توانســت 
ــن  ــد )Toffler, 2014, 49(. بنابرای ــی رشــد نمای ــه خوب ب
رســانه در ایــن دوران وظیفــه ی انتقــال پیامــی واحــد بــه 
ــن  ــرعت و در کمتری ــترین س ــا بیش ــر، ب ــا کارب میلیون ه
و  صنعتــی  ویژگی هــای  از  متأثــر  کــه  دارد  را  زمــان 

تکنولوژی هــای روز اســت. 
و  اختراعــات  ورود  صنعتــی،  انقــالب  تبعــات  از 
اکتشــافات جدیــد بــه معمــاری و بافــت شــهری از اواخــر 
ــک  ــورت ی ــه ص ــدرن ب ــاری م ــور معم ــدم، ظه ــرن هج ق
مکتــب معمــاری بــا مبانــی نظــری مــدون از اواخــر قــرن 
 Ghobadiyan,( نوزدهــم و رشــد ســریع شهرنشــینی بــود
ــی،  ــاز صنعت ــه ساخت و س ــدرن ب ــاری م 21 ,2005(. معم
ســاخت  آورد.  روی  انبــوه  تولیــد  و  استانداردســازی 
ــی و  ــل بوم ــن عوام ــدون در نظــر گرفت ــای مشــابه، ب بناه
محیطــی، اقلیمــی و فرهنگــی دلیلــی بــر ایــن مدعــا اســت 
ایــن دوران  )Mahdavinejad et al., 2010, 117(. در 
هویــت معمــاری و شــهرها ثابــت و جهان شــمول و ویژگــی 
تکنولــوژی  از  بهره گیــری  عملکردگرایــی،  آن  ســبکی 
 Mahdavinejad,( اســت  صنعتــی  ساخت و ســاز  و 

.)Dideban & Bazaz’zade, 2015, 45

مــوج ســوم رســانه ها )نیمــه ی دوم قــرن 20- 
اواســط قــرن 21( و معمــاری پســت مدرن

مــوج ســوم تافلــر، عصــر اطالعــات و محصــول انقــالب 
فراصنعتــی اســت کــه بــا حضــور رایانــه معرفــی شــده و بــا 
گســترش خــود، حوزه هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــر و  ــرار داده اســت. کامپیوت ــر ق ــه شــدت تحــت تأثی را ب
ــند؛  ــر  می باش ــن عص ــای ای ــخص ترین نماده ــت مش اینترن
بــا ویژگی هــای  اینترنــت جهانــی  در واقــع شــبکه ی 
ــوده  ــع نم ــات را رف ــه ارتباط ــروز ب ــاز انســان ام ــود، نی خ
اســت )Toffler, 2014, 190(. اینترنــت یکــی از حامــالن 
بــا  و می توانــد  اســت  بــه جهــان  نــگاه پســت مدرن 
افقی بــودن  بی مرکــزی،  ماننــد  ــــ  خــود  ویژگی هــای 
ارزش هــا، فقــدان مبــدأ و معــاد، نــگاه تفســیری بــه 
جهــان و اعتقــاد بــه بی کفایتــی عقــل در کشــف حقیقــت 
و توصیــف یکپارچــه ی واقعیــت ــــ کاربــران را بــه ســمت 
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 Fahim, Khanyeki &( ذهــن پســت مدرن ســوق دهــد
Entezari, 2011, 141(. امــروزه پژوهشــگران و محققــان، 
ــت و جو و  ــزار جس ــن اب ــت را مهم تری ــط وب و اینترن محی
 Noruzi & Keshavarz,( کاربــرد اطالعــات می داننــد
موضــوع   ،1960 دهــه ی  اواســط  در   .)2019, 32
ــبک  ــک س ــورت ی ــه ص ــز ب ــاری نی ــت مدرن در معم پس
ــدرن را  ــش م ــای جنب ــد و ایدئولوژی ه ــرح ش ــم مط مه

ــرار داد. ــاد ق ــورد انتق م
ــبت  ــد نس ــی جدی ــده ی نگرش ــت مدرنیته دربردارن پس
بــه هویــت اســت و بــا رد انحصــار گفتمانــی و معنابخشــی 
ــه ی مدرنیتــه و طــرح چشــم اندازهای مختلــف  کلیت طلبان
در زمینــه ی تحلیــل هویــت، زمینــه را بــرای پذیــرش حــق 
 Nazari,( ــود ــم نم ــی« فراه ــاوت و »چندفرهنگ گرای تف
بــه   )25  ,2011( مالــکا24  ـ   گونئوس ـــ  .)2006, 117
ــرده  ــاره ک ــانه اش ــه و رس ــگ، جامع ــان فرهن ــاط می ارتب
ــی از  ــپت فرهنگ ــک کانس ــوان ی ــه عن ــت مدرن را ب و پس
ــی  ــگ معرف ــاره ی فرهن ــازی دوب ــب و بازس ــق تخری طری
ــانه  ــار25 )1983, 36-30(، رس ــدگاه بودری ــد. از دی می کن
ــری  ــزار نامیانجی گ ــون اب ــت مدرن همچ ــه ی پس در جامع
ــل  ــام را منتق ــا پی ــه تنه ــه ن ــت ک ــان ها اس ــان انس می
نمی کنــد، بلکــه بــا بازنمایــی واقعیــت، خــود خالــق 
ــق منطــق  ــزار از طری ــن اب ــع« گشــته اســت. ای ــر واق »ام
ــق، و در  ــان ها را خل ــون انس ــان پیرام ــازی« جه »شبیه س
ــر  ــد ه ــده، می توان ــازی ش ــان شبیه س ــت جه ــن زیس ای
موضوعــی را بــه عنــوان یــک مســئله ی اجتماعــی تعریــف 

ــد. کن
ــات فرهنگــی،  از نظــر معمــاری پســت مدرن، خصوصی
اجتماعــی، تاریخــی و اقتصــادی، خصوصیــات شــهری، 
شــرایط اقلیمــی و محیطــی و همچنیــن نحــوه ی زندگــی 
معمــاری  از  اســتفاده کنندگان  و  مــردم  روزمــره ی 
اســت  مؤثــر  معمــاری  بنــای  ســاخت  و  طراحــی  در 
معمــاری  شــولتز   .)Ghobaiyan, 2005, 101-102(
پســت مدرن را ســطحی و دلبخواهــی دانســته و بیــان 
ــت می کنــد مفهــوم، پــس  ــن موضــوع ثاب مــی دارد کــه ای
از یــک دوره ی قصــور - دوران مــدرن- در خلــق معمــاری، 
بازیافتنــی نیســت. همیــن موضــوع باعــث ایجــاد تکثــر و 
هویت هــای التقاطــی و دلبخواهــی در معمــاری و ســیمای 
ــا«  ــاری من ه ــه آن »معم ــه ب ــد ک ــر ش ــهرهای معاص ش
 .)Norberg-Schulz, 1993, 24( می گوینــد  نیــز 
نظریه پــردازان پســت مدرن در جوامــع رســانه ای شــده 
و مصرف گــرای امــروزی، هرگونــه تلقــی از »خــود« را 
ــد و  ــی کرده ان ــان نف ــی و بی زم ــه ای اساس ــوان مقول به عن
ــه همیــن دلیــل، هویــت نیــز دچــار کثرت گرایــی شــده  ب
ــگ26 )2005,  اســت )Hersij & Izadi, 2013, 145(. یان
ــش  ــب آنچــه در رســانه ها نمای ــه اغل ــد ک ــان می کن 1( بی
داده می شــود، زندگی هــای مرفــه از افــراد اجتماعــی 
ممتــاز اســت: آنهــا در عمارت هــای بــزرگ و پــرزرق و 
بــرق، بــا مبلمانــی گران قیمــت زندگــی می کننــد و از 
ــد.  ــذت می برن ــدی ل ــنگین و ی ــدان کار س ــی در فق زندگ
ــوان مقیاســی  ــی به عن ــوع از ســبک زندگ ــن ن ــع ای در واق
ــد  ــعی دارن ــان س ــه آن ــرد ک ــرار می گی ــان ها ق ــرای انس ب

ــخصیت های  تــا بــه تقلیــد و پیــروی از نمایش هــا و ش
رســانه ای و بــه دنبــال آن، مادی گرایــی بپردازنــد. در 
به عنــوان  دیزنی لنــد،  ماننــد  شــهری  پســت مدرنیته، 
یــک ســینمای غول پیکــر، مدینــه ی فاضلــه شــناخته 
ــه ای  ــرات مدرنیت ــل تفک ــرش در مقاب ــن نگ ــود؛ ای می ش
اســت کــه شــهر را ماشــینی آفریننــده ی آینــده ای عقالنــی 
ــن در  ــت )Lyon, 2014, 99(. بنابرای ــرو می انگاش و پیش
ایــن دوران، رســانه و معمــاری هــر دو دچــار بحــران 
ــا  ــت ب ــل ثاب ــر عام ــی ه ــطحی نگری، جایگزین ــت، س هوی

متغیــر و فراواقع گرایــی شــدند.

بررسی و تطبیق معماری و رسانهبررسی و تطبیق معماری و رسانه
ــانه ها را  ــات در رس ــد ارتباط ــوی فراین ــاده ترین الگ س
ــی  ــزء اصل ــه ج ــامل س ــه ش ــورت خالص ــه ص ــوان ب می ت
ارتبــاط یعنــی فرســتنده ی پیــام، پیــام و گیرنــده ی 
ــن  ــدام از ای ــذف هرک ــورت ح ــه در ص ــت ک ــام دانس پی
Iran-( عناصــر از معادلــه، ارتبــاط برقــرار نمی گــردد

مــدل   .)nejad Parizi & Sasan-Gohar, 2007, 46
پیچیده تــر ایــن فراینــد، عــالوه بــر عوامــل مذکــور، 
ــز  ــه رم ــی، ب ــای ارتباط ــانه، کانال ه ــر رس ــامل عناص ش
ــا پارازیــت،  درآوردن و از رمــز خــارج کــردن، اختاللگــر ی
بازخــورد، بافــت و زمینــه اســت و تصویــر 4 روابــط میــان 
ــه  ــانه ب ــد، رس ــن فراین ــد. ای ــان می ده ــزای آن را نش اج
ــا  ــه ای از نماده ــام و مجموع ــال پی ــیوه ی انتق ــای ش معن
و رمزهــا اســت، و اختاللگــر بــه هــر نــوع مزاحمتــی 
ــاد  ــالل ایج ــاط اخت ــاد ارتب ــه در ایج ــود ک ــالق می ش اط
ــه  ــد ک ــف می نمای ــوری تحری ــام را ط ــا پی ــد و ی می کن
معنــای خــودش را نرســاند. اختاللگــر می توانــد بــر منبــع، 
ــوع  ــه دو ن ــد و ب ــر باش ــت مؤث ــا باف ــده و ی ــال، گیرن کان
ــای  ــود. کانال ه ــیم می ش ــتنباطی تقس ــا اس ــی و ی فیزیک
ارتباطــی نیــز برقرارکننــدگان ارتبــاط را بــه یکدیگــر 
ــند.  ــام می باش ــال پی ــرای انتق ــطه ای ب ــد داده و واس پیون
همچنیــن محیطــی کــه ارتبــاط پیامــی در آن انجــام 
 Grifin( می گیــرد، بافــت یــا زمینــه نامیــده می شــود
ــر 4  ــه تصوی ــه ب ــا توج Moorhead, 2016, 450 &(.  ب
ــر معمــاری توســط  ــد شــناخت اث ــا فراین و مطابقــت آن ب
ــوان مــدل  ــر 3 نشــان داده شــد، می ت ناظــر کــه در تصوی
ــی  ــد ارتباط ــوان فراین ــر 5 را به عن ــده در تصوی ــه ش ارائ
میــان کاربــر و بنــای معمــاری در نظــر گرفــت. ایــن 
مــدل براســاس فاکتورهــای تشــکیل دهنده ی دو عرصــه ی 
و  شــده  دســته بندی  معادل هــای  رســانه،  و  معمــاری 
هم ارزی هــای مشــخص کــه در بخــش مبانــی نظــری 
ــا  ــت. ب ــده اس ــه ش ــد، ارائ ــه ش ــه آن پرداخت ــل ب و تحلی
ــدی  ــای کالب ــوان ویژگی ه ــر، می ت ــن تصوی ــه ای ــه ب توج
ــه  ــاری را ک ــر معم ــک اث ــی ی ــی و معنای ــی، محتوای و فرم
ــوان  ــتند، به عن ــاری هس ــای معم ــکیل دهنده ی آن بن تش
ــق  ــاری را از طری ــام معم ــه پی ــت ک ــر  گرف ــانه در نظ رس
کانال هــای ارتباطــی شــامل حــواس پنجگانــه و ادراک 
ــل  ــف عوام ــن تعری ــاند. در ای ــر می رس ــه کارب ــان ب انس
ایجادکننــده ی اختــالل در رســیدن پیــام معمــاری ممکــن 
ــم،  ــروصدای مزاح ــد س ــی )مانن ــورت فیزیک ــه ص ــت ب اس
ــد  ــتنباطی )مانن ــا اس ــده( و ی ــا خیره کنن ــی و ی ــور ناکاف ن
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ــام(  ــوم پی ــوا و مفه ــودن محت ــناخته ب ــا ناش ــده و ی پیچی
ــی  ــدی و معنای ــای کالب ــر دو جنبه ه ــه ه ــد ک ــروز کن ب

معمــاری را در بــر می گیــرد.
آن  بــه  نشانه شناســی  بحــث  در  کــه  همانطــور 
پرداختــه شــد، یکــی از عوامــل مهــم بــرای ادراک نشــانه 
ــکل گیری آن،  ــه ی ش ــاری، زمین ــام معم ــایی پی و رمزگش
ــی،  ــه ی اجتماع ــت، زمین ــی و باف ــت مکان ــامل موقعی ش
ــرایط وابســته  ــن ش ــی و فلســفی و همچنی ــی، دین فرهنگ
ــه  ــر نســبت ب ــان اســت. بازخــورد مخاطــب و کارب ــه زم ب
پیــام رمزگشــایی شــده ی معمــاری نیــز هدایــت رفتــاری 
ــه ی  ــه از ادراک و تجرب ــت ک ــی ای اس ــش احساس و واکن
ــق  ــی وی از فضــای معمــاری حاصــل گشــته و مطاب فضای

ــت.  ــاری اس ــده ی معم ــه ش ــف ارائ ــا  تعری ب
بنابرایــن می تــوان معمــاری را یــک وســیله ی ارتبــاط 
ــه ی  ــانه در مقال ــف دوم رس ــا تعری ــه ب ــی دانســت ک جمع
حاضــر نیــز مطابقــت دارد. از آنجایــی کــه در هــر دوره ی 
تاریخــی، معمــاری و رســانه هــر دو ویژگی هــای مشــترکی 
می توانــد  معمــاری  کــه  گفــت  می تــوان  داشــته اند، 
بــا ویژگی هــای خــاص خــود بــر جنبه هــای مختلــف 
زندگــی انســان ماننــد هویــت، ارزش گذاری هــا، فرهنــگ و 
تشــخیص واقعیــت تأثیــر بگــذارد و جــدول 1 را براســاس 
ــان  ــای بی ــا و نقش ه ــک از کارکرده ــود. هری ــه نم آن ارائ
ــی  ــای فرم ــد در ویژگی ه ــدول، می توان ــن ج ــده در ای ش

Fig. 4. Elements of the communication process

ویژگی هــای  یــا  و  محتوایــی  ویژگی هــای  کالبــدی،  و 
ــه  ــام ب ــک پی ــورت ی ــه ص ــاری ب ــر معم ــک اث ــی ی معنای
ــول  ــی و در ط ــی و اجتماع ــتر زمان ــان در آن بس مخاطب
تاریــخ مخابــره شــود. بــا توجــه بــه گفتــه ی اکــو، اگرچــه 
تاریــخ می توانــد ارزش ایــن پیام هــا را تغییــر دهــد، 
ــته  ــه وابس ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــت و ذات آنه ــا ماهی ام
ــواس  ــاری )ح ــا معم ــان ب ــی انس ــای ارتباط ــه کانال ه ب
ــد. ــه، ذهــن و ادراک( هســتند، ثابــت باقــی می مان پنجگان

نتیجه گیرینتیجه گیری
امــروزه رســانه تعاریــف گســترده اي پیــدا کــرده اســت 
ــده از  ــه ای پیچی ــود، مجموع ــف خ ــاده ترین تعری و در س
ــی را از  ــخص، پیام ــتری مش ــه در بس ــت ک ــزگان اس رم
فرســتنده بــه مخاطــب می رســاند. از طــرف دیگــر معماری 
مشــابه ســایر ابــزار اجتماعــی، پیــام خــود را بــه مخاطبــان 
خــود می رســاند و بــه برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا می پــردازد. 
ــه همیــن دلیــل هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی  ب
ــل  ــرای نی ــانه اســت. ب ــک رس ــه ی ــاری به مثاب ــش معم نق
ــانه از  ــاری و رس ــدا دو واژه ی معم ــور، ابت ــن منظ ــه ای ب
ــپس  ــدند. س ــی ش ــی بررس ــات و واژه شناس ــدگاه ادبی دی
ارتبــاط میــان رســانه و معمــاری در آرای نظریه پــردازان و 
معمــاران بیــان گردیــد کــه براســاس اطالعــات بــه دســت 
ــدگاه نشانه شناســی  ــده، معمــاری و رســانه را  از دو دی آم
ــا  ــا ویژگی ه ــات و ب ــرای ارتباط ــیله ای ب ــن وس و همچنی

Fig. 5. Comparative model of the elements forming a media connection with the relationship between the observer and 
the architectural work
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Table. 1. Implementation of architectural and media function in pre-modern, modern and postmodern eras

و کارکردهــای مشــابه می داننــد، بنابرایــن در ادامــه ی 
مســیر، معمــاری و رســانه ابتــدا از منظــر نشانه شناســی، و 
ســپس در معنــی وســیله ی ارتبــاط جمعــی در ســه مــوج 
ــدرن،  ــش از م ــی پی ــه دوره ی تاریخ ــر و س ــی تافل انقالب

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــت مدرن م ــدرن و پس م
در گام نخســت معمــاری به عنــوان یــک متــن در نظــر 
گرفتــه شــد کــه بــا نشانه شناســی و بــا اســتناد بــه فراینــد 
ــه خوانــش و درک بهتــر آن پرداخــت.  داللتــی می تــوان ب
ــردازان و  ــدی آرای نظریه پ ــا جمع بن ــاس و ب ــن اس ــر ای ب
نشانه شناســان، شــناخت و درک اثــر معمــاری در ســه 
مرحلــه ی حســی، عقلــی و معنایــی صــورت می پذیــرد کــه 
الیــه ی حســی وابســته بــه شــناخت کالبــد و فــرم، توصیف 
ــت و ادراک  ــوی  اس ــردی و نح ــوه کارک ــی وج آن، بررس
معنایــی و محتوایــی، از شــناخت، تحلیــل و تفســیر عناصــر 
نمادیــن، نمایــه ای، شــمایلی و یــا اشــتراک دوتایــی و ســه 
ــا تطبیــق تعریــف  تایــی ایــن عناصــر حاصــل می گــردد. ب
ــا فراینــد ارتباطــی و عناصــر آن، ایــن  ــه دســت آمــده ب ب
نتیجــه حاصــل شــد کــه می تــوان معمــاری را نیــز 
ــای  ــت و ویژگی ه ــی دانس ــاط جمع ــیله ی ارتب ــک وس ی
کالبــدی، معنایــی و محتوایــی آن، رســانه  ی ارتباطــی 

ــوند.  ــوب می ش ــب محس ــاری و مخاط ــر معم ــان اث می
ــی،  ــتر مکان ــک بس ــه در ی ــی ک ــد ارتباط ــن فراین ای
می گیــرد،  صــورت  اعتقــادی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
موجــب بازخــورد رفتــاری و احساســی فــرد مخاطــب 

نســبت بــه بنــای معمــاری می شــود و ایــن ارتبــاط 
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــر برق ــد ب ــود می توان ــویه، خ دوس
معمــاری و مخاطــب صحــه بگــذارد. وجــود اختاللگرهــای 
فیزیکــی و یــا اســتنباطی ممکــن اســت باعــث شــود 
ــرد  ــورت نگی ــر ص ــط کارب ــی توس ــورد و دریافت ــه بازخ ک
ارتباطــی  کانال هــای  توســط  معمــاری  پیام هــای  و 
ــان  ــه انس ــی ب ــوه ی ادراک ــن و ق ــه و ذه ــواس پنجگان ح
ــوان معمــاری را  ــف می ت ــن تعری ــا ای ــد. ب منتقــل می گردن
ــای  ــق ویژگی ه ــا تطبی ــت و ب ــانه دانس ــک رس ــه ی به مثاب
ایــن دو پدیــده در طــول تاریــخ کــه در بخــش دوم مقالــه 
انجــام گرفــت، می تــوان رســانه ای بــودن معمــاری را 
ــوی  ــات، الگ ــناخت واقعی ــت، ش ــر هوی ــخ ب ــول تاری در ط
مصــرف و درک انســان ها از حقایــق و ارزش هــا مؤثــر 

ــت. دانس

پی نوشتپی نوشت
1. Umberto Eco
2.  Hans-Georg Gadamer
3. Charles Jencks
4.  Venturi
5.  Paul Virilio
6. Jean Baudrillard
7.  Marshall McLuhan
8.  Mediatecture
9. Lars Spuybroek
10. Pallasmaa
11. Sandboth
12. Ferdinand de Saussure

Table 1. Implementation of architectural and media function in pre-modern, modern and postmodern 
eras 

 

Post-modern Modern Pre-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 

Transmitting message through 
factory and industrial thinking: low-
cost 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 

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 
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Architecture: plural and eclectic and 
arbitrary, superficial, variable 

Architecture: Fixed and universal Architecture: Fixed and dependent on 
region and ethnicity 

Id
en

tit
y 

Media: plural, superficial, variable Media: Constant, quest for 
similarity 

Media: constant 

Architecture: humorous show of past 
history and culture, the demarcation of 
borders and the replacement of any fixed 
factor with a variable 

Architecture: showing the 
industrialization of society, which 
was the reality of that time. 

Architecture: quest for showing the 
truth of things; The use of exaggerated 
features in some buildings related to 
religious issues 

R
ea

lis
m

 

Media: Surrealist Media: Realistic 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 ... 

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

Architecture: Avoiding decorations 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 

C
on

su
m

er
ism

 

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

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

Media: Using simple elements inspired 
by daily lives of people 
Possession of print media by a vast 
majority of communities 
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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 قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش
تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی

نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 
ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخالق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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