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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Media has always been a platform for activities
related to the human intellect. It has become an integral part of human life in
various forms and contexts by the supporting role of technology. On the other hand,
many thinkers and theorists have introduced architecture as a physical media that can
be perceived and analyzed at different theoretical levels. Despite these interpretations
that recognize buildings with intrinsic mediating factors, a clear theoretical framework of
such relationships and the interaction between architecture and media has not yet been
identified. This study seeks to answer two main questions: what indicators affect the
procedure in which architecture turns into a media? And, how can a model of the affecting
factors and categories be identified to explain the connection between architecture and
media clearly? Therefore, this study aims to identify and prioritize the effective factors for
mediating the quality of architecture. Finally, it tries to present a model for recognizing
architecture as media based on a case study, the historical building of the Faculty of
Architecture and Urbanism at Tabriz Islamic Art University, as an example of adaptive
reuse in historic buildings.

M

ETHODS: This research is fundamental-experimental in terms of purpose, and
descriptive survey in terms of entity and method, using a case study. According to the
related literature, 12 faculty members of the Faculty of Architecture and Urbanism at Tabriz
Islamic Art University constituted the Delphi panel of experts. All the panel members were
among the recognized experts in specific fields of architecture. In the first round of Delphi,
indicators and brainstorming were conceptualized through semi-structured interviews
with panel members in person and virtually. After analyzing the content of the interviews,
by combining the factors obtained from the literature and the achieved indicators from
experts’ opinions, 34 indicators effective in improving the mediating quality of architecture
were extracted in four categories. In the second round of Delphi, the validity and reliability
of the research tools were approved by the faculty members and the Cronbach’s alpha
coefficient. Then, the experts scored the factors in close-ended questionnaires and 5-point
Likert scale, and the data were analyzed using TOPSIS technique. Kendall’s coefficient of
concordance was used to assess the consensus among the experts, and the prioritized
factors were also introduced along with the descriptive statistics components such as
the average indices presented in tables and plots. Finally, by comparing the results of the
TOPSIS technique with the results extracted from the descriptive statistics, the accuracy of
the results and their validity were ensured.

F

INDINGS: The ratings and findings obtained from the average index differed slightly
from the results extracted from the TOPSIS technique. The reason can be stated in the
higher accuracy of this technique in prioritizing and presenting rankings and closeness
indeces of each factor in the research. The factors of “Indicator of the art of technology
and crafting in time” with the closeness index of 0.610652, “Reflector of the culture of
people in the society” with the closeness index of 0.579874, “Creator of new sensory
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.247306.1509
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perceptions” with the closeness index of 0.561471, “Being a benchmark in the city context”
with the closeness index of 0.560705, and “Represents the evolution of history” with the
closeness index of 0.558936 were among the highest priorities in the factors affecting
the mediating quality in architecture. Also, the factors of “A communicator” with the
closeness index of 0.436028, and “The presence of a power in creating the message” with
the closeness index of 0.457395 were recognized as the minor priorities. By calculating the
averages of closeness indeces in each category, the most effective categories in improving
the mediating quality in architecture are “Factors relating to the application of media”,
“Factors relating to the impacts of media”, “Factors relating to the message”, and “Factors
relating to the intrinsic characteristics of media”, that were introduced with the mean
averages of 0.544508, 0.503928, 0.495541 and 0.491413, respectively.

C

ONCLUSION: The final model of architecture as a media and factors affecting the
enhancement of mediating quality were presented as the research conclusion. Hence, if
architecture is not considered a physical media and does not have a mediating role, it can
no longer be called architecture and will no longer differentiate its nature from a structure.
Architecture continuously transmits its character, ideas, thoughts, mindsets, approaches,
history, time, and specifically its message to the future and performs as a meta-media
concept. Also, the body and audience of architecture change its media nature, and its
mediating quality causes various spatial reproductions in the minds of the people and a
wide range of users.

HIGHLIGHTS:
- 34 factors affecting the enhancement of mediating quality in architecture were classified
into four categories.
- The indicator of the art of technology and crafting in time, and the category of factors
relating to the application of media were the most effective mediating items.
- Architecture as physical media transmits concepts and messages, and its mediating
quality causes different user perception of spaces.
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رسـانهها بـه یکـی از بخشهـای جداییناپذیـر زندگـی انسـاندر عصـر تکنولـوژی تبدیلشـدهاند .از
سـویی معمـاری نیـز بهعنـوان عاملـی رسـانهای معرفی میشـود کـه در سـطوح مختلـف قابلتحلیل
اسـت؛ اما با این تفاسـیر هنوز الگویی روشـن از تعامالت میان معماری و رسـانه تبیین نشـده اسـت.
ایـن پژوهـش بـا هدف شناسـایی شـاخصهای مؤثـر بر ماهیت رسـانه بـودن معمـاری و اولویتبندی
آنهـا و نهایتـاً ارائـه مدلـی از عوامـل اثرگـذار بـر کیفیت رسـانهای معمـاری در دانشـکده معماری و
شهرسـازی دانشـگاه هنر اسلامی تبریز ،به دنبال پاسـخ به این سـؤاالت اسـت که ابتدا شـاخصهای
مؤثـر بـر ارتقـای کیفیـت رسـانهای معمـاری کدامانـد و سـپس چگونـه میتـوان در نمونـه اسـتفاده
مجـدد تطبیقـی مدلـی از ایـن شـاخصها را تدویـن کـرد .پژوهـش حاضـر ازنظـر هـدف بنیـادی-
تجربـی ،و ازنظـر ماهیـت و روش توصیفی-پیمایشـی در مطالعـه مـوردی اسـت .پـس از مطالعـات
کتابخانـهای 12 ،نفـر از اعضـای هیئتعلمـی دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه هنر اسلامی
تبریـز بهعنـوان متخصصیـن پانـل دلفـی انتخـاب شـدند و ایدهپـردازی شـاخصها بـا مصاحبههـای
نیمـه سـاختاریافته انجـام شـد .سـپس بـا ادغـام شـاخصهای مبانـی نظـری و شـاخصهای حاصـل
از تحلیـل محتـوای مصاحبههـا 34 ،شـاخص مؤثـر بـر ارتقـای کیفیـت رسـانهای معمـاری در چهـار
دسـته اسـتخراج گردیـد .پـس از تائیـد روایـی و پایایـی ابـزار پژوهـش ،خبـرگان در پرسشـنامههای
بسـته و طیـف  5درجـهای لیکـرت بـه امتیازدهی شـاخصها پرداختنـد و دادهها با تکنیک تاپسـیس
مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .نتایـج نشـان میدهـد کـه شـاخصهای «اشـارهکننده بـه هنر سـاخت
و تکنولـوژی زمـان»« ،بازتابدهنـده فرهنـگ مـردم جامعـه» و «بـه وجـود آورنـده ادراکات حسـی
جدیـد» دارای باالتریـن اولویتهـا بودنـد و دسـته «شـاخصهای مربـوط بـه کاربردهای رسـانه» نیز
مؤثرتریـن دسـته معرفـی شـد .معمـاری اگـر نقـش رسـانهای نداشـته باشـد دیگـر معماری نیسـت.
معمـاری بهعنـوان یـک میانجـی در ظـرف رسـانهای خـود انتقالدهنده ایدههـا و پیامها بـه آیندگان
اسـت و کیفیـت رسـانهای آن باعـث بـاز زایشهـای گوناگـون فضایی در بسـترهای ذهنـی طیفهای
مخاطبـان میشـود.
نکات شاخص
 تعداد  34شاخص مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانهای معماری در  4دسته طبقهبندی شدند. شــاخص اشــارهکننده بــه هنــر ســاخت و تکنولــوژی زمــان و دســته شــاخصهای مربــوط بــه کاربردهــای رســانه،مؤثرتریــن عوامــل رســانهای انتخــاب گردیدنــد.
 معمــاری بهعنــوان یــک رســانه فیزیکــی ،انتقالدهنــده مفاهیــم و پیامهــا اســت و کیفیــت رســانهای آن باعــث درکمتفــاوت کاربــران از فضاهــا میشــود.
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

رســانه بخشــی جداییناپذیــر در زندگــی انســان بــوده
و همیشــه نیــز بــا آن پیونــد خــورده اســت .از ابتــدای
حضــور رســانههای اولیــه ماننــد زبــان بــرای انتقــال معانــی
و مفاهیــم تــا عصــر جدیــد و ظهــور رســانههای مبتنــی
بــر تکنولوژیهــای نــو ،انســان همــواره زندگــی ،فرهنــگ،
اخــاق ،تفکــر ،دیــن و بهطورکلــی تمــام ابعــاد زندگــی
خــود را دســتخوش تغییــر بهوســیلهی ایــن رســانهها دیــد
( .)Dibaji & Reismirzai, 2012در ســالهای اخیــر و
رشــد رســانههای نویــن کــه در مواجهــه بــا پیشــرفت
تکنولــوژی و انفجــار اطالعــات بــه وجــود آمدهانــد ،تأثیــر
ایــن رســانهها بــر زندگــی انســان بیشازپیــش شــده
اســت .رســانهها طیــف وســیعی از ابــزار بــه صورتهــای
مختلــف را شــامل میشــوند؛ هرکــدام ارکان ،پایههــا و
مبانــی فکــری خــاص خــود را دارنــد و در راســتای اهــداف و
ضرورتهــای ماهیتــی و پیرامونــی خــود بســته بــه موقعیــت
و زمانــی کــه در آن قرارگرفتهانــد بــه فعالیــت میپردازنــد.
از ســوی دیگــر ،معمــاری نیــز در تمامی اعصــار ،عنصری
پیونــدی و اثرگــذار بــر اســتفادهکنندگان و افــراد همعصــر
خــود بــوده اســت .آن بخــش از معمــاری کــه در پژوهــش
حاضــر بــه آن تأکیــد شــده و مــورد مطالعــه قرارگرفتــه،
انطبــاق و اســتفاده مجــدد تطبیقــی یــا بازطراحــی تطبیقــی
اســت .ســاختمانها بهمرورزمــان براثــر فرســودگی یــا
تغییــر در نیازهــای خــاص ،عملکــرد خــود را از دســت
میدهنــد کــه میتــوان آن را بــا شــاخصههایی نظیــر
فرســودگی فیزیکــی ،اقتصــادی ،عملکــردی ،فناورانــه،
اجتماعــی و حقوقــی ســنجید (;Langston et al., 2008
.)Yıldırım & Turan, 2012
بدیــن منظــور ،یکــی از راهحلهــای مهــم ارائهشــده
بــرای حــل ایــن مشــکل ،اســتفادهی مجــدد و انطبــاق
در ساختمانهاســت .واژهی انطبــاق را میتــوان «بــهروز
کــردن» یــا «ب ـهروز شــدن» تعبیــر نمــود و ایــن رویکــرد
بــر تغییــر اســتفاده از ســاختمان اشــاره دارد .بهطوریکــه
بــا ایجــاد تغییراتــی در آن ،میتــوان ســاختمان را بــه
بنایــی بــا عملکــرد معاصــر تبدیــل نمــود و درعینحــال
نیــز از شــاخصهای مهــم و ارزشــمند آن نیــز حفاظــت
نمــود (Aigwi et al., 2020; Ball, 2002; Shehata et
.)al., 2015
بــا توجــه بــه بــاال بــودن تعــداد بناهــای تاریخــی در
میــان ســاختمانهای شــاخص کشــور ایــران و همینطــور
نقــش مهــم اســتفاده مجــدد از بناهــا از جنبههــای فرهنگــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و  ...در مســیر ایــن پژوهــش از نمونـهی
منتــج از ایــن رویکــرد اســتفاده میگــردد .برخــی متفکــران
رســانهای و همینطــور معمــاران از معمــاری بهعنــوان
یــک موضــوع رســانهای یــاد میکننــد و در آن بــه دیــد
رســانه نگریســتهاند؛ کــه در راس آنهــا ژان بودریــار
نمونههــای دیزنــی لنــد 1و مرکــز ژرژ پمپیــدو 2در محل ـهی
بوبــورگ 3پاریــس را معرفــی کــرده و در خصــوص نقــش
رســانهای آنهــا در بســترهای فرهنگــی و اجتماعــی آن
بناهــا توضیــح داده اســت ( .)Proto, 2006یــا کولومینــا
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نیــز در کتــاب خــود «خلــوت و عمومیــت :معمــاری مــدرن
بهمثابــه رســانه جمعــی» بــا بررســی آثــار لوکوربوزیــه
و آدولــف لــوز ،بــه نقشهــای ارتباطــی و رســانه گونــه
معمــاری مــدرن در آثــار آن دو معمــار اشــاره نمــوده اســت
( .)Colomina, 1996بنابرایــن میتــوان اظهــار داشــت
کــه معمــاری در زمانهــای مختلــف ،از دورههــای تاریخــی
پیشــین تــا عصــر مــدرن همــواره در الیههــای گوناگــون،
کارکــردی رســانهای در انتقــال پیامهــا و مفاهیــم در
راســتای کاربردهــای خــود داشــته اســت .امــا بایــد اذعــان
داشــت کــه ایــن تفســیر ممکــن اســت در تمامــی آثــار
معمــاری مشــهود نبــوده و در الیههــای ســطحی طــرح
و بنــا قــرار نداشــته باشــد؛ امــا بــا رمزگشــایی مفاهیــم و
مبانــی نظــری آن و همچنیــن اســتدالل منطقــی و کنــار
هــم قــرار دادن رشــته اطالعــات پیرامونــی ،میتــوان بــه
درک بهتــری از ظــرف رســانهای معمــاران و کارفرمایــان
رســید کــه خواســته یــا ناخواســته بــه حامــل پیــام یــا
کارکــرد خاصــی مبــدل شــدهاند.
باوجــود نقدهــای نظریهپــردازان در خصــوص ماهیــت
رســانهای معمــاری ،هنــوز الگویــی مشــخص از تعامــل میان
معمــاری و رســانه تبییــن و ارائــه نشــده اســت .اهمیــت و
ضــرورت انجــام ایــن مطالعــه در چهــار ســطح دســتهبندی
میشــود .نخســت اینکــه بررســی ایــن ارتباطــات،
ســبب تســهیل در رمزگشــایی پیامهــای معمــاری نمونــه
موردمطالعــه و بناهــای مشــابه آن میگــردد .دوم آن کــه
بــه درک مخاطبــان معمــاری در تفــاوت نقــش رســانهای
نمونــه حاضــر بــا ســایر بناهــا کمــک میکنــد .ســوم آن
کــه فهــم ایــن روابــط بــر کیفیــت یاددهــی و یادگیــری
معمــاری در محیــط ســاختمانهای دانشــگاه هنــر اســامی
تبریــز اثــر میگــذارد .در آخــر نیــز ،حــس زندهبــودن یــک
مجموعــه معمــاری تاریخــی را بــه وجــود م ـیآورد کــه در
نهایــت منجــر بــه ایجــاد احســاس مســئولیت در حفــظ،
نگهــداری و بــاز اســتفاده از آثــار معمــاری گذشــته در
میــان طیفهــای مخاطبــان اعــم از دانشــجویان ،اســاتید،
کارکنــان و بازدیدکننــدگان میشــود.
هــدف ایــن پژوهــش ابتــدا شناســایی شــاخصهای
مؤثــر بــر بهبــود و ارتقــای کیفیــت رســانهای معمــاری
و ســپس ،اولویتبنــدی آنهــا در نمونــه موردمطالعــهی
ســاختمانهای دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه
هنــر اســامی تبریــز بهعنــوان مثالــی از معمــاری حاصــل از
اســتفاده مجــدد تطبیقــی اســت .پـسازآن نیــز با بررســی و
تجزیهوتحلیــل ایــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــای رســانهای
معمــاری از منظــر متخصصیــن و خبــرگان ،بــه چارچوبــی
دس ـتیافته میشــود تــا امــکان ارزیابــی بناهــای مختلــف
بــا اســتفاده از آن در نظــام فکــری رســانهای بــه وجــود
آیــد .بنابرایــن ســؤاالت ایــن پژوهــش اینگونــه عنــوان
میشــوند کــه اوالً شــاخصهای مؤثــر بــر ارتقــای ماهیــت
رســانه بــودن معمــاری کدامنــد و ثانیـاً چگونــه میتــوان در
نمونــه اســتفاده مجــدد تطبیقــی عنوانشــده بــه تدویــن
مدلــی از ایــن شــاخصها در تعامــات میــان معمــاری و
رســانه دســت یافــت؟ بــا ایــن توضیــح ،چارچــوب کلــی
پژوهــش در شــکل  1نشــان دادهشــده اســت.

علی پوراحمد قلعهجوق ،فرزین حقپرست ،محمدتقی پیربابایی

مرور ادبیات

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 69-84

Fig.1. Research Framework

پیشینه تحقیق

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در مطالع ـهای دیگــر کــه روی نمونــه نمایشــگاه انقــاب
فاشیســت ســال  1932در رم بــرای جشــن دهمیــن ســالگرد
بــه قــدرت رســیدن موســولینی صــورت گرفتــه ،اثــر اتاقهــای
طراحیشــده توســط ماریــو ســیرونی نقــاش ایتالیایــی و
طــراح نمایشــگاههای پروپاگانــدا بــرای حکومــت فاشیســت و
همچنیــن نقــل و قــول نقدهــای وارد بــر آن پیرامــون معماری
بهعنــوان یــک رویــداد رســانهای بررســی گردیــد .در ایــن
نمونــه مــوردی ،ســیرونی از تمامــی ابزارهــا بــرای بــه وجــود

پژوهــش دیگــری نیــز بــا هــدف مطالعــه بــر روی
معمــاری شــرکت رادیــو و تلویزیــون کانــادا ( )4CBCکــه
پــس از جنــگ جهانــی دوم بهعنــوان یــک مرکــز ملــی
شــناخته میشــد و ارزشهــای اجتماعــی دموکراتیــک را بــه
کمــک نخبــگان فرهنگــی تقویــت میکــرد انجــام گرفــت .در
ایــن مطالعــه عنــوان شــد کــه ایــن ســاختمانها بــه دلیــل
تقویــت کــردن حضــور پخشکننــده خبــر ،بــه عناصــر
و ارکان مــادی رادیوهــای عمومــی تبدیــل شــدند .ایــن
پژوهــش بــا تمرکــز بــر ایســتگاههای پخــش و اســتودیوها
نشــان میدهــد کــه چگونــه زیرســاخت ســاختمان رادیــو
بهصــورت اســتراتژیک حــس ملیگرایــی جامعــه را در کنــار
منطقهگرایــی بیشــتر میکنــد (.)Windover, 2018
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در ایــن بخــش بهطــور اجمالــی بــه تحقیقــات
مشــابه پژوهــش حاضــر اشــاره میگــردد .در مطالعــه
«نقــش عمومــی معمــار :معمــاری رســانه اســت ،پیــام آن
چیســت؟» کــه توســط یــان ریچــی انجــام پذیرفــت ،ایــن
نتیجــه عنــوان شــد کــه معمــار و معمــاری هــر دو بایــد بــا
مخاطبیــن ارتبــاط برقــرار کننــد .پیامهــا از هــر دو طــرف
منتقــل گردنــد و معمــار نیــز بایــد مهارتهــای خــود را
در ایــن زمینــه بــرای رســاندن پیــام خــود چــه از طریــق
شــخص خــود چــه از طریــق معمــاری ارتقــا دهــد .ارتبــاط
امــری حیاتــی بــرای معمــاری اســت .مصالــح ســاختمان
و کالبــد آن و همچنیــن فــرم و رابطــهی آن بــا محیــط،
پیامهایــی رمــزی بــه اجتمــاع و اســتفادهکنندگان در
تعامــل بــا آن انتقــال میدهنــد .عــاوه بــر انتقــال اطالعــات
خــاص مربــوط بــه اســتفاده یــا تجربــه ســاختمان ،آنهــا
جاهطلبیهــای فرهنگــی و مالــی بــه وجــود آورنــدگان،
احــکام ســاختارها و ارزشهــای اقتصــادی و اجتماعــی-
سیاســی و همینطــور مقاصــد زیبایــی شناســانهی معمــار
را نیــز در خــود ذخیــره میکننــد (.)Ritchie, 2019

آوردن احســاس ابدیــت ،شناختهشــدن کامــل و از بیــن رفتــن
مرزهــا در بازدیدکننــده اســتفاده کــرد کــه اخیــرا ً از آنهــا
بهعنــوان مؤلفههــای اصلــی تجربــه فاشیســتی یادشــده
اســت .وی از چنــد رویــه مهــم بــرای قدرتمندتــر کــردن
تأثیــر بصــری در چهــار اتــاق خــود اســتفاده کــرد کــه شــامل
تشــریفات بــرای تجربــه مــادی بیننــده ،اســتفاده مکــرر از
اشــارات نمایشــی ،ادغــام فرمهــای هنــری مختلــف بهمنظــور
اثربخشــی ،اســتفاده از تکنیکهــای جدیــد نمایــش نظیــر
بزرگنمایــی عکسهــا و همینطــور نورپــردازی الکتریکــی
میشــوند (.)Andreotti, 2005

در ســه عنــوان پژوهــش اخیــر از معمــاری بهعنــوان یــک
رســانه بهطــور مســتقیم یادشــده کــه در راســتای اهــداف
ســازندگان و گرداننــدگان آنهــا فعالیــت میکننــد و عاملــی
بــرای ایجــاد ارتبــاط و رســاندن پیــام هســتند.
در بررســی دو پژوهــش پیــش رو ،از دو مؤلفـهی موجود
در معمــاری بهعنــوان رســانه یادشــده اســت .نخســت در
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مطالعــه «مدرنیتــه صــدا :تاریــخ رســانه و معمــاری مــدرن» از
صداهــای اطــراف کــه در شــکلدهی بــه محیطهــای مــدرن
نقــش دارنــد نامبــرده میشــود .در ایــن پژوهــش بــا بررســی
مــوازی تاریــخ شــنیداری فضــا و تاریــخ فضایــی شــنیدن و
همینطــور معرفــی مناظــر صوتــی و روش پیــادهروی آن ،صدا
بهعنــوان رســانه ارتباطــی بررســی میشــود کــه از محیــط
فیزیکــی اطــراف خــود نیــز فراتــر مـیرود ،بهطوریکــه صــدا
و فضــا هــر دو درهمآمیختــه شــدهاند و بهعنــوان رســانه
عمــل میکننــد (.)Von Fischer & Touloumi, 2018
در مطالعــه دوم نیــز بــر روی عنصــر زمــان در معمــاری
بهعنــوان یــک رســانه نــگاه شــده اســت .در ایــن پژوهــش،
ســه نمونــه معمــاری در اســپانیا بــرای نشــان دادن اینکــه
چگونــه در معمــاری از زمــان بهعنــوان رســانه استفادهشــده
اســت معرفــی گردیــد و انریــک میرالــس معمــار ایــن
نمونههــا ،معمــاری را بهعنــوان ابــزاری بــرای تجربــهی
گــذر زمــان بــرای مــردم در نظــر گرفــت .همینطــور
عنــوان شــد کــه مــردم گــذر زمــان را از طریــق ابزارهایــی
کــه بهوســیله معمــاران طراحیشــده تجربــه میکننــد و
ایــن نمونههــای بیانشــده در طــول روز ،در طــول ســال
و در درازمــدت قابلیــت ایجــاد امکانــات و نیروهــای ابــدی
را دارنــد .کار کــردن بــا رســانهی زمــان احتیــاج بــه آگاهــی
از محیــط ،افــراد یــا اجتمــاع دارد کــه چیزهــای خارجـیای
هســتند کــه بــر کار اعمــال میشــوند .ایــن نــوع آگاهــی،
متکــی بــر دانــش خاصــی از تغییــرات تجربــی بهصــورت
روزانــه ،ســاالنه یــا مادامالعمــر نیســت ،بلکــه بــه یــک
فلســفه عمومــی مربــوط اســت کــه بــا آغــوش بــاز دنیــای
متغیــر را میپذیــرد ( .)Speranza, 2016بنابرایــن بــا
توجــه بــه ایــن مطالعــات ،هــم در دیــدگاه جزءنگــر و هــم
در دیــدگاه کلــی ،میتــوان بــه معمــاری بهعنــوان بســتری
بــرای ارتبــاط نگریســت.
در ادامــه ،برخــی منابــع بــه روی خصوصیــت قصهگویــی
و روایــت معمــاری و ارکان آن متمرکزشــده و از ایــن امــکان
در راســتای داشــتن نقــش رســانهای در معمــاری بهــره
جســتهاند .هــدف پژوهــش نخســت بررســی ایــن موضــوع
اســت کــه معمــاری هــم بهعنــوان ســرپناه و هــم کار هنــری
بــه چــه میــزان بهعنــوان یــک رســانهی قصهگویــی فضایــی-
تزئیناتــی کــه ایجادکننده محتوای حســی قــوی و بازگوکننده
و نشــانگر فرهنــگ اســت بــه کار م ـیرود .در ایــن پژوهــش
عنــوان شــد کــه کتیبــه یونیــک بــاالی ســتون در پارتنــون
آتــن هــم بهعنــوان عنصــری تزئینــی و هــم دســتگاهی بــرای
قصهگویــی اســت و هماننــد آنچــه در پارتنــون معرفیشــده،
معمــاری بهعنــوان قصهگــوی فضایی-تزئیناتــی بــرای ارتبــاط
معانــی در نظــر گرفتــه میشــود (.)Lu, 2016
در مطالعــهی دیگــری ،مــدل نظــری بدیــع بــرای
تجزیهوتحلیــل ایــدهی معمــاری بهعنــوان قصهگویــی
فضایــی بیانشــده اســت و بــه دلیــل اینکــه معمــاری
ســاختهی مصالــح معنــیدار ،پیکربنــدی معنــیدار و
همینطــور زمــان معن ـیدار اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه معمــاری فرمــی از قصهگویــی فضایــی اســت کــه دانــش
خــود از جهــان ،انســانها و معمــاری را نشــان میدهــد
و ســوابق ذهنــی انســان را در هــر دو صــورت ملمــوس و
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بصــری شــکل دهــد .معمــاری بهوســیلهی ایــن قصهگویــی
فضایــی بــا انســان و جهــان ارتبــاط مییابــد و بیــن نس ـلها
دستبهدســت میشــود ( .)Lyu, 2019در ادامــه نیــز در
بحــث روایــت فضایــی ،در پژوهشــی دیگــر دربــاره معمــاری
منظــر و نقشهــای رســانهای در آن بحــث شــده اســت .ایــن
مقالــه بــر پایــه ایــن موضــوع اســتوار اســت کــه روایتهــای
منظــر در تفاســیر زمانــی و محتوایــی مربوطــه ،معنابخشــی به
پدیدههــای فیزیکــی و اجتماعــی و ارتباطشــان بــا پروژههــای
حرف ـهای توســط معمــاران منظــر بــه کار گرفتهشــده اســت.
ایــن پژوهــش بازتابدهنــدهی ایــن بــاور اســت کــه منظــر
میتوانــد رســانهای بــرای ترکیــب مشــکالت اساســی و ادغــام
آنهــا در گــذار اجتماعــی و فضایــی باشــد و ایــن نکتــه نیــز
برداشــت میشــود کــه چگونــه تغییــر دوســویه روایتهــا
در تئــوری و عمــل حرفــهای میتوانــد اســتفاده از منظــر
را بهعنــوان رســانهای بــرای وحــدت عناصــر ارتقــا دهــد
(.)Damme, 2018
حــال پــس از کنــار هــم قــرار دادن ایــن اشــتراکات
و نــگاه بــه بحــث شــاخصهای رســانهای معمــاری در
پیشــینهی پژوهــش ،در دیــدی وســیعتر ،پژوهــش دیگــری
عنــوان میگــردد کــه بــه قســمتی از یــک شــهر اشــاره
دارد .در مطالعــه «اســتانبول :منظــری مابیــن مجــازی
و واقعیــت» منظــری در آن شــهر معرفــی میگــردد
کــه شــامل لبههــای مجــازی و حقیقــی اســت .در ایــن
پژوهــش کــه بــر پایــه توصیــف و تحلیــل از طریــق تصاویــر
ذهنــی ادراکشــده انجــام گردیــده ،الیــهای مجــازی در
شــهر اســتانبول معرفــی میگــردد کــه مــکان بــه مــکان
واقعیــت را بــه وجــود م ـیآورد و در امتــداد واقعیت-مجــاز
اســت .ایــن فضــا ،فضایــی بــرای گــذار اســت کــه مــردم
میتواننــد آزادانــه خــود را بیــان کننــد ،بــا آن مواجــه شــوند
و فضاهایــی موقتــی در شــهر ایجــاد کننــد .کســی کــه در
خیابانهــای اســتانبول پرســه میزنــد ،مســیرهای ارتباطــی
جدیــدی در شــناختش بــا پرســپکتیوهای لحظــهای کــه
حاصــل همپوشــانیهای یــک رســانه بینابینــی در مقیــاس
میکــرو اســت برایــش ایجــاد میشــود .تقابلهــای ناخواســته،
از خیابانهــای فیزیکــی شــهر نیــز فراتــر میرونــد و بــه
فضــای میانــی کــه بیــن مجــاز و واقعیــت در لحظــه وجــود
دارنــد میرســند و میتواننــد در هــر زمانــی و هــر مکانــی
از شــهر اتفــاق بیفتنــد ( .)Güzel, 2018بنابرایــن میتــوان
اینگونــه برداشــت کــرد کــه در ایــن پژوهــش بازتولیــد
فضــا بهوســیلهی یــک رابــط میانجــی باعــث ادراک مجــازی
شــهر میشــود و رویهــم آمــدن ایــن الیههــا منجــر بــه
ایجــاد شــکل جدیــدی از فضــا خواهــد شــد .خاطره شــهری
در اســتانبول بــا ادراک شــخصی درهمآمیختــه و الیــهای
شــفاف بــه شــهر اضافــه میکنــد .در ایــن صــورت حلقـهای
میــان مجــاز و واقعیــت شــکل میگیــرد و جغرافیــای
مجــازی تولیــد میکنــد.
بهطورکلــی در پژوهشهــای مربــوط بــه شــاخصهای
رســانهای در معمــاری در بخــش پیشــینه ،چهــار خــأ دیده
میشــود و ایــن پژوهــش بــه نحــوی درصــدد ارتقــای
ایــن رونــد مطالعاتــی اســت .اول آنکــه بخــش اعظــم
ایــن پژوهشهــا شــامل کلیگویــی بــدون توجــه بــه
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نــکات جزئــی نگرانــه و اساســی اســت کــه ممکــن اســت
در معماریهــای مختلــف متفــاوت باشــد .نکتــه بعــدی در
خصــوص ســاختار مقــاالت اســت کــه اکثــرا ً بــه نقــل و قول
و نقدهــای دیگــران بســنده شــده و راه را بــر تولیــد مفاهیــم
جدیــد میبنــدد .مــورد بعــد نمونههــای انتخابشــده
اســت کــه در اکثــر پژوهشهــا یــا از ســاختمانهای
تاریخــی کــه امــروزه صرفـاً عملکــردی جــز بازدید گردشــگر
نداشــته اســتفاده گردیــده یــا آن بنــا مخاطــب عــام نداشــته
و بــه صرف ـاً صــورت خصوصــی و محــدود فعالیــت میکنــد
و در خاتمــه نیــز در هیچیــک از پژوهشهــا مدلــی واضــح
در خصــوص کیفیــت رســانهای معمــاری بیاننشــده تــا
بهوســیلهی آن بتــوان بناهــای مختلــف را نســبت بــه
یکدیگــر ســنجید .در پژوهــش حاضــر بــا اســتخراج نظــرات
خبــرگان بهصــورت جــز بــه جــز در خصــوص مؤلفههــای
موثــر بــر کیفیــت رســانهای معمــاری بــا انتخــاب نمونــه
مــوردی اســتفاده مجــدد تطبیقــی از ســاختمانهای
دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر اســامی
تبریــز در مســیر تبییــن مدلــی از شــاخصهای مؤثــر بــر
عملکــرد رســانهای معمــاری آن گام برداشــته میشــود.
ایــن ســاختمانها در کنــار قدمــت خــود عملکــردی
عمومــی داشــته و بهصــورت چنــد عملکــردی فعالیــت
میکننــد کــه مطالعــه بــر روی ایــن مجموعــه بــه عنــوان
نمون ـهای مناســب راه را بــر پژوهشــگران میــان حوزههــای
معمــاری و رســانه بــاز خواهــد کــرد.
مبانی نظری تحقیق

بــرای تعریــف رســانه دو معنــای مســتقل میتــوان در
نظــر گرفــت .اول آنکــه رســانه بهصــورت واســطهی بیــن دو
چیــز ،یعنــی مدیــوم اســت .در معنــای دیگــر نیــز کــه ریشــه
در معنــای اول داشــته و ســپس جــدا شــده اســت ،رســانه
پدیــدهای اســت کــه در رســیدن بــه هــدف بــه کمکمــان
میآیــد .بهعبارتدیگــر رســانه وســیلهای بــرای انتقــال
معنــا و مفهــوم موردنظــر فرســتنده یعنــی پیــام بــه گیرنــده
اســت ( .)Sandbothe, 2005: 3-5رســانه بــا ایجــاد تغییــر
در محیــط ،نســبتهای منحصربهفــردی از ادراک حســی
را در مــا بــه منصــه ظهــور میرســاند .گســترش هرکــدام
از ایــن احساســات ،شــیوهی تفکــر و رفتــار مــا و درمجمــوع
شــیوهای کــه دنیــا را بــا آن درک میکنیــم متفــاوت خواهــد
ســاخت .زمانــی کــه ایــن نســبتها تغییــر یابنــد انســان نیــز
عــوض میشــود (.)McLuhan & Fiore, 2001: 41
بــرای شــناخت رســانهها بایــد بــه ایــن اصــول توجــه
کــرد .اوالً ایدههــا بــا اثــر گرفتــن از رســانهها در طــول
زمــان تحــول مییابنــد و علــت تغییــر نحــوهی اثربخشــی
رســانهها نیــز وابســته بــه جــو تاریخــی پیرامــون رســانه
در زمــان مــورد نظــر اســت .ثانی ـاً ابــزار تحــول ویژگ ـیای
دووجهــی دارد .بهطوریکــه در فراینــد تحــول محســوس

همــهی مــا در محیطــی رســانهای حضــور داریــم
کــه بافــت چنــد ســاحتی در معنــا را در غالــب صــور
فرهنگــی و سیاســی بــا تنوعهــای مختلــف داراســت .در
حیط ـهی فرهنگــی و بافــت ابرمتنــی منتــج از رســانههای
نویــن ،محیــط نمادیــن جدیــدی ایجــاد میشــود کــه در
آن گذشــته ،حــال و آینــده بــا یکدیگــر اتصــال مییابنــد
و در دنیــای مجــازی مبــدل بــه واقعیــت محیــط زندگــی
مــا میشــوند ( .)Forghani, 2005بنابرایــن بــا توجــه بــه
تعاریــف ،اینطــور میتــوان تعریــف نمــود کــه رســانه
پلــی اســت بیــن زمانهــای مختلــف کــه بهوســیلهی
آن اطالعــات منتقــل میشــوند و ایــن بســتر دوســویه
منجــر بــه وجــود آمــدن درک تــازهای از محیــط در انســان
بهصــورت دنیــای فراواقعــی میشــود .نکتــهای کــه در
تمامــی ایــن تعاریــف بــه چشــم میخــورد همگرایــی
درونــی اکثــر آنهاســت و بهنــدرت منابعــی بــا تعاریــف
متفــاوت در خصــوص چیســتی رســانه وجــود دارنــد.
خصوصیات و کاربرد رسانهها

بــرای رســانهها میتــوان دو کاربــرد «رســم» و «فعالیــت»
را در نظــر گرفــت .در حالــت ابتدایــی رســانهها هــم اطالعــات
را در قالــب یــک فعالیــت در معــرض مخاطــب قــرار میدهنــد
و در حالتــی دیگــر ،تبدیــل بــه یــک رســم شــده و بخشــی از
زندگــی روزمــرهی مخاطبیــن را تشــکیل میدهنــد .بهطــور
مثــال وقتــی روزنامـهی صبــح بهموقــع تحویــل داده نمیشــود
و خاطــر فــرد را آزرده میکنــد ،دلیــل ایــن امــر عدم دسترســی
بهموقــع بــه محتویــات و مطالــب یــا بهبیاندیگــر آن فعالیــت
نیســت ،بلکــه تبدیــل بــه رســم شــدن ایــن کار در رونــد
صبحان ـهی او اســت و بدیــن ترتیــب نظــم ایــن روال از بیــن
مــیرود (.)Gibbins & Reimer, 2002
از نقشهــای دیگــر رســانهها میتــوان بــه
هویتســازی و معنــا ســازی آنهــا اشــاره کــرد .رســانهها
بــا فراینــدی مشــابه روش تبادلنظــر فرهنگــی بــه رونــد
ســاخت هویــت کمــک میکننــد .بهطوریکــه رســانهها
فضایــی بــرای خــود اندیشــی افــراد و انگیــزه بــرای تفکــر
دربــارهی اینکــه چــه کســی باشــند یــا چــه کســی بشــوند
فراهــم میکننــد .دیگــر آنکــه رســانهها مــا را در رونــد
معنایابــی در معنــی کــردن جهــان متکــی ســاختهاند .از
طرفــی بایــد بــه جنبــهی لــذت بیواســطهی رســانهها
بــرای مــردم هــم اشــاره کــرد و ایــن لــذت نیــز الزامــاً
در نقطــهی مصــرف متوقــف نمیشــود .پــس ایــن لــذت
بخشــی نیــز در فراینــد معنــا و هویتســازی ایفــای نقــش
میکنــد .در آخــر نیــز آنکــه رســانهها زندگــی روزمــره
را بــر اســاس ســاختن عادتهــا ســاختمند میکننــد.
بهعنــوان نمونــه رســانهها حوزههــای خصوصــی و
عمومــی مــردم را در مســیر ســاختمند کــردن مرتبــط
میکننــد (.)Gibbins & Reimer, 2002

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

رســانه را میتــوان حامــل و عامــل ارتبــاط و اطــاع
دانســت و آن را واســط فعــال ارتبــاط و تفاهــم یــا تزاحــم
بیــن شــهروندان واحدهــای ملــی و فراملــی عنــوان نمــود
(.)Tajik, 2008

در جامعــه بهطــور ســاده رســانه خــود را اضافــه کــرده و
باعــث دووجهــی شــدن ابــزار تحــول میگــردد .ثالثــاً
اینکــه رســانهها را بایــد بهصــورت عقالنــی تحلیــل کــرد
و بــه تجربــهی محســوس درنمیآینــد (.)Debray, 1999

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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مدلهــای ارتباطــی نیــز کــه در مســیر انجــام ایــن پژوهش به
تعاریــف و کارکردهــای رســانه کمــک میکننــد اشــاره نمــود.
بــر طبــق مــدل نظریــه ارتباطــات شــانون-ویور هــر ارتباطــی
بهصــورت خطــی شــامل پنــج بخــش بهعنــوان فراینــد ارســال
اطالعــات اســت و پیــام هــر رســانه از طریــق ایــن پنــج بخش
مســیر خــود را طــی مینمایــد .ایــن بخشهــا عبارتانــد از
منبــع اطالعــات ،فرســتنده ،نوفــه ،دریافتکننــده و مقصــد.
پیــام محتوایــی اســت کــه از یکســوی مــدل بهســوی دیگــر
آن انتقــال مییابــد ( .)Nöth, 1998: 174منبــع اطالعاتــی
پیــام را رمزگــذاری کــرده و بهصــورت قابلارســال درمـیآورد
( .)Nöth, 1997: 690فرســتنده نیــز جزئــی از مــدل اســت
کــه پیــام را بــه مقصــد موردنظــر انتقــال میدهد .فرســتنده
خــود قــادر اســت تــا بهعنــوان بخشــی از پیــام یــا در برخــی
مــوارد بهعنــوان خــود پیــام عمــل نمایــد (Colomina,
 .)1996نوفــه بهطورکلــی بهعنــوان منحرفکننــده در
انتقــال ارتباطــات تعریــف میشــود (.)Narula, 2006
دریافتکننــده ،پیــام ابتدایــی را رمزگشــایی کــرده و
محتــوا را میفهمــد ( .)Smith, 2014بهمنظــور کامــل
شــدن رونــد ارتبــاط ،مقصــد دریافتکننــدهای بایــد در
انتهــای مســیر بــرای اســتفادهی منبــع اطالعاتــی وجــود
داشــته باشــد ( .)Narula, 2006: 27بــا ایــن توضیحــات،
شــکل  2نشــاندهندهی جایــگاه و روابــط ایــن ارکان و
وضعیــت آنهــا در مــدل ارتباطــی اســت.
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Fig.2. The Shannon–Weaver Model of Communication
)(Smith, 2014

وانموده و فراواقعیت :گذشته بناهای تاریخی

وانمــود بــه ایــن معناســت کــه یــک امــر واقعــی بــدون
منشــأ و بــدون واقعیــت از روی یــک مــدل در فراواقعیــت
تولیــد میشــود ( .)Baudrillard, 2018: 10فراواقعیــت
امــری نهتنهــا بهغایــت شــبیه امــر واقعــی ،بلکــه عیــن امــر
واقعــی و تســخیرکنندهی جایــگاه آن اســت .بهطوریکــه
فراواقعــی غیــاب و نبــود امــر واقعــی را پنهــان میســازد.
در ایــن حالــت ،فراواقعــی ،واقعیتــر از امــر واقعــی
میشــود .فراواقعیــت بــر اســاس وانمودههــا ساختهشــده
و نــه برعکــس .فراواقعــی چنــان ماهرانــه جایــش را اشــغال
میکنــد کــه واقعیتــر از خــود آن جلــوه گــری مینمایــد.
فراواقعــی جــای امــر واقعــی را میگیــرد درصورتیکــه هیــچ
ربطــی هــم بــدان نــدارد؛ یعنــی رونوشــتی از امــر واقعــی
نیســت .بــدل ظریــف و واقــع نمــای آن نیســت .فراواقعــی بــه
چیــزی ورای خــود ارجــاع نمییابــد و امــری خــود بنیــان
اســت ( .)Payande, 2013بــا ایــن تفســیر ،انفجــار درونــی
رخ میدهــد .معنــای انفجــار درونــی ازاینقــرار اســت:
مســتحیل شــدن یــک قطــب در قطبــی دیگــر ،اتصــال کوتاه
بیــن قطبهــای تمــام نظامهــای متمایــز معنایــی ،محــو

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانهای معماری

شــدن حــد و حــدود و تقابلهــای آشــکار و درنتیجــه یکــی
شــدن رســانه و امــر واقــع (Baudrillard & Foss, 1983:
.)102-103
آنچــه بودریــار میگویــد ســناریوی نــگاه بــه گذشــته
در تاریــخ اســت .تاریــخ بــه دنبــال بــاز خیــزش اســت و
عرصــهی معمــاری را بــرای ایــن عمــل انتخــاب میکنــد.
تاریــخ بهنوعــی بــا خنثیشــدگی از زندگــی روزمــرهی
انســانها خارجشــده و بــا قــوت در هیبــت بناهــای تاریخــی
در بســتر معمــاری مجــددا ً احیــا میگــردد .در عصــر وانمــود
بــا حضــور بناهــای تاریخــی و اســتفادههای دوبــاره بــا
کارکردهــای دیگــر از آنهــا ،تاریــخ پــس از مــرگ خــود
جانــی دوبــاره میگیــرد کــه تنهــا نوعــی نوســتالژی بــرای
مرجعــی ازدســترفته اســت .تاریــخ در واقعیــت وجــود
داشــته ،امــا دیگــر وجــود نــدارد .تاریخــی کــه تحویــل مــا
داده میشــود رابطـهای بــا واقعیــت تاریخــی نــدارد .بناهــای
تاریخــی بــا شــباهت خــود بــه واقعیــت تاریخــیای کــه
قب ـ ً
ا وجــود داشــته بازنمایــی میشــوند و امــر واقعــی نیــز
در ایــن بازنمایــی ناپدیــد میگــردد .آنچــه بودریــار از آن
صحبــت میکنــد نوعــی ابرشــباهت اســت کــه در آن اشــیا
بــه هیچچیــز شــباهت ندارنــد و میتــوان گفــت کــه نــه
زندهانــد و نــه مــرده (.)Baudrillard, 2018: 68
اســتفاده مجــدد تطبیقــی در معمــاری بــه مــا میآمــوزد
کــه ایــن عمــل یــک بازســازی فراواقعــی معمــاری تاریــخ
گذشــته اســت کــه در کاملتریــن حالــت ســاخته و
مرمتشــده و ضعفهــا و نقصهــای آن گرفتهشــده اســت.
بناهــا خــود را مطابــق نیازهــای روز کاربــران تطبیــق دادهاند
کــه در ایــن وانمــود نمیتــوان نقــش تکنولــوژی را نادیــده
گرفــت .ســاختمانهای تاریخــی مرمــت و احیاشــدهی
فعلــی بــدون شــک از ســاختمانهای تاریخــی متعلــق بــه
زمــان خــود بهتــر هســتند و مجموعــهای از تکنیکهــای
ســاخت و مهارتهــا بــه آنهــا حالتــی فراواقعگرایانــه
میدهنــد ،امــا درعینحــال هیــچ رابطــهای بــا واقعیــت
تاریــخ و آن ســاختمان تاریخــی ندارنــد.
بــا توجه بــه تعاریــف مســتخرج از مطالعــات کتابخانهای
و منابــع دیجیتــال و همچنیــن جســتجو در اندیشــههای
ژان بودریــار و تطبیــق آن بــا مفاهیــم رســانهای جدیــد،
چارچــوب کیفیــت رســانهای در شــکل  3ارائــه میگــردد.
بدینصــورت چیــزی یــا شــیء رســانه قلمــداد میگــردد
کــه در الگــوی بیانشــده جــای گیــرد و قابــل انطبــاق بــا
مؤلفههــا و زیــر بخشهــای ارائهشــده باشــد.

روششناسی تحقیق

پژوهــش حاضــر بــر اســاس هــدف از نــوع بنیــادی
تجربــی و از نظــر ماهیــت و روش ،توصیفی-پیمایشــی در
مطالعــه مــوردی اســت .در ایــن مطالعــه از ابــزار مصاحبــه
نیمــه ســاختاریافته بــا ســؤاالت بــاز و پرسشــنامه بــا طیــف
لیک��رت پنجتای��ی اس��تفاده شـ�د کــه روایــی آن توســط
اســاتید هیــات علمــی تاییــد و پایایــی آن بــا محاســبه
ضریــب آلفــای کرونبــاخ صــورت گرفــت .در فــاز اول
پژوهــش ،بــا مطالعــات کتابخانــهای از پیشــینه تحقیــق و
ادبیــات موضــوع ،بــه چارچوبــی از شــاخصهای موثــر بــر

علی پوراحمد قلعهجوق ،فرزین حقپرست ،محمدتقی پیربابایی
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Fig.3. Comprehensive Framework of Factors Affecting Media Quality in the Theoretical Foundations

ارتقــای کیفیتهــای رســانهای دســتیافته شــد و در فــاز
دوم روش تحقیــق نیــز از ایــن اطالعــات پایــه بهمنظــور
اغنــای محتوایــی بیشــتر یافتههــا و نتایــج پژوهــش
اســتفاده گردیــد.

بــه عقیــدهی جــان راســکین غیرممکــن اســت کــه
بتــوان یــک ســاختمان را بــا جــدا کــردن آن از حضــور
انســانها بازســازی و حفــظ نمــود ،زیــرا ایــن تعامــل انســان
بــا ســاختمان اســت کــه فضــا و روح زندگــی در بنــا ایجــاد
میکنــد .اســتفادهی مجــدد تطبیقــی از بناهــای تاریخــی
بهعنــوان یــک اســتراتژی ،میتوانــد منجــر بــه کارایــی و
پایــداری بنــا شــود (.)Haghparast & Farahinia, 2006
اســتفادهی مجــدد تطبیقــی ،در حقیقــت عملــی
در جهــت یافتــن کاربــری بــرای یــک ســاختمان اســت
و اغلــب بهعنــوان فراینــدی کــه در جهــت توســعهی
ســازههای قدیمــی ،بــرای نیازهــا و مصــارف جدیــد
و باصرفــهی اقتصــادی ،تعریــف میشــود .بازیافــت
ســاختمانها همــواره بهعنــوان ابــزار مهــم و کاربــردی
در جهــت حفاظــت تاریخــی آنهــا بــوده اســت کــه ابتــدا
بهعنــوان روشــی در جهــت حفاظــت از مجموعههــای
تاریخــی در برابــر تخریــب تعریــف میشــده اســت .درواقــع
ایــن فراینــد را میتــوان انــواع تعمیــرات یــا تغییــرات در
ســاختمان موجــود دانســت کــه امــکان حفــظ ویژگیهــای
گذشــته و ارائــهی خدمــات جدیــد را بــرای آن ممکــن
میســازد (.)Cantell, 2005

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

آنچــه در انتخــاب نمونــه حائــز اهمیــت اســت بعــد غنی
تاریخــی آن در کنــار اســتفاده مجــدد در عصــر حاضر اســت
کــه میتــوان آن مجموعــه را زنــده نامیــد و از آن بهعنــوان
نمونـهای بــا پتانســیل بــاال جهــت انجــام پژوهــش یادکــرد.
مســئله بعــدی نیــز عمومــی بــودن آن و حضــور مخاطــب
عــام در ایــن بنــا بهمنظــور نزدیکتــر شــدن بــه الگــوی
فعالیــت رسانههاســت .بــا توجــه بــه ایــن نــکات ،مجموعــه
ســاختمانهای تاریخــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی
کــه در حــال حاضــر بهصــورت فضــای آموزشی-گردشــگری
فعالیــت میکننــد انتخــاب شــد و در ادامــه بــه معرفــی آن
مجموعــه پرداختــه میشــود.

دانشــکدهی معمــاری و شهرســازی یکــی از زیــر
مجموعههــای دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در زیــر محلـهی
مقصودیــه از محل ـهی نوبــر شــهر تبریــز واقــع اســت .ایــن
مجموعــه دارای مســاحت تقریبــی  7382مترمربــع اســت
و ســاختمانهای تاریخــی بهنــام ،قدکــی ،گنجــهای زاده،
صدقیانــی ،گوهریــون و جواهریــون را شــامل میگــردد.
فلســفهی حضــور ایــن مجموعــه ،تغییــر کاربــری و مرمــت
اساســی خانههــای قدیمــی شــهر تبریــز اســت کــه بــا زدودن
غبــار از چهــرهی آنهــا ،شورونشــاطی مجــدد بــه کالبــد ایــن
بناهــا دمیــده شــد (.)Keynejad & Shirazi, 2010

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

پــس از آن ،اعضــای پانــل متخصصیــن مشــخص شــدند.
هیــچ اســتانداردی در خصــوص انــدازه پانــل متخصصیــن
وجــود نــدارد و آنهــا میتواننــد در هــر انــدازهای
تشــکیل شــوند ( )Akins et al., 2005امــا انــدازه گــروه
متخصصیــن بــه نــدرت زیــر  10نفــر اســت (Avella,
 .)2016در گروههــای حــدودا  8تــا  12نفــره ،میانگیــن
خطــای گــروه بــه ســرعت پاییــن میآیــد و بعــد از انــدازه
 13تــا  15نفــر بــا اضافــه شــدن اعضــا ،میانگیــن خطــای
گــروه بســیار کــم تغییــر پیــدا میکنــد .بنابرایــن بــرای
گروههــای همــوژن انــدازه بیــن  10تــا  12نفــر کافــی و
مناســب اســت (.)Johnson, 1976; Paliwoda, 1983
بنابرایــن  12نفــر از اعضــای هیئتعلمــی دانشــکده
معمــاری و شهرســازی کــه در حوزههــای مختلــف مرتبــط
بــا موضــوع پژوهــش جــزو صاحبنظــران بــه شــمار
میآینــد بهعنــوان پانــل خبــرگان انتخــاب شــدند 5و پــس
از اطالعرســانی و مکاتبــات اولیــه پیــرو موضــوع پژوهــش
حاضــر و همینطــور فراینــد آن ،اعضــای پانــل زمــان الزم
را در اختیــار پژوهشــگران قــرار دادنــد .تمامــی متخصصــان
از نظــر شــغلی ،نظــری ،فکــری و مهارتــی همســو بودنــد،
مــدت زمــان بــاالی  5ســال در فضــای مــورد مطالعــه حضور
مــداوم داشــتند و گروهــی همــوژن را تشــکیل دادنــد.

نمونــه اســتفاده مجــدد تطبیقــی در ســاختمانهای
دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز

بــا ایــن توضیحــات مــی تــوان گفــت اســتفاده مجــدد
تطبیقــی ایــن بناهــا ابــزاری جهــت تولیــد وانمــوده بــوده
77
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بهطوریکــه امــروزه بازدیدکننــدگان بهســختی امــر واقعــی
آنهــا را بــه خاطــر میآورنــد .بهنحویکــه ازنظــر آنهــا
اینطــور بــه نظــر میرســد کــه ســاختمانها از ابتــدا دارای
چنیــن ســطحی از عملکــرد ،ایســتایی و زیبایــی بودهانــد و
بدیــن گونــه ،تاریــخ مــرده خــود را بــرای اســتفادهکنندگان
ایــن بناهــا بینقــص جلــوه میدهــد .اینجــا واقعیــت بهطــور
دسـتاول و بــدون واســطه در اختیــار انســانها قــرار نگرفتــه
ولــی ایــن وانمــود بســیار موردپذیــرش اســتفادهکنندگان آن
قرارگرفتــه اســت و درنهایــت نیــز در کنــار رعایــت شــدن
مــوارد معمــاری پایــدار و کاهــش اســتفاده از منابــع بــا
دوبــاره اســتفاده کــردن از آنهــا ،بــه بــاال رفتــن و اعتــای
هویــت و فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه نیــز کمــک بســزایی
گردیــده اســت و بنــا بــه همیــن دالیــل نیــز بهعنــوان یــک
موردمطالعــه مناســب بــا پتانســیل بــاال در پژوهــش حاضــر
انتخــاب گردیــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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روند انجام پژوهش
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ابتــدا ،در مســیر اســتخراج شــاخصهای مؤثــر بــر
ارتقــای کیفیــت رســانهای معمــاری در نمونــه مــوردی از
نظــر خبــرگان ،اعضــای پانــل متخصصیــن بــا مصاحبههــای
نیمــه ســاختاریافته بــه اظهارنظــر در خصــوص ایــن عوامــل
پرداختنــد .در طــول ایــن مصاحبههــا دو رویکــرد مدنظــر
قــرار گرفــت .اول اینکــه در بخــش اول ،نــگاه متخصصیــن
بــه موضــوع عوامــل موثــر بــر رســانه شــدن معمــاری و
ارتبــاط کلیدواژههــای پژوهــش بــا یکدیگــر بهصــورت واگــرا
مــورد کنــکاش قــرار گرفــت و پــس از انجــام ایــن مرحلــه
بهصــورت طوفــان ذهنــی و ایــده پــردازی ،یافتههــای
مســتخرج از فــاز اول روش تحقیــق یعنــی شــاخصهای
جمعآوریش��ده از مبان��ی نظ��ری بــا آنهــا بــه اشــتراک
گذاشــته شــد .ســپس در رویکــرد دوم نیــز بــا شــفافیت
و همگرایــی بیشــتر بــه ادامــه تولیــد ایدههــا پرداختــه

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانهای معماری

شــد و متخصصیــن بــا علــم بــه ایــن مبانــی ایدههــای
جدیدتــری را بیــان نمودنــد .بایــد تأکیــد نمــود کــه نــگاه
خبــرگان بــه ایــن شــاخصهای موثــر بــر ماهیــت رســانه
بــودن در معمــاری حاصــل از اســتفاده مجــدد تطبیقــی
مدنظــر پژوهشــگران قــرار گرفــت و بــر یافتــن نــکات
و مؤلفههایــی کــه در مطالعــات بــه دســت نیامــده بــود
امــا خبــرگان بــه دلیــل دانــش مرتبــط و ســابقه حضــور
در فضــای نمونــه موردمطالعــه از آنهــا آگاهــی داشــتند
تأکیــد شــد .بهطورکلــی در ایــن دور حــدود  400دقیقــه
گفتگــو بــا اعضــای پانــل دلفــی صــورت پذیرفــت کــه پــس
از تحلیــل محتــوای مصاحبههــا و اســتخراج شــاخصهای
مؤثــر بــر کیفیــت رســانهای معمــاری در ســاختمانهای
دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،نتایــج آن بــه تفکیــک
دوازده متخصــص در جــدول  1آورده شــده اســت.
در مرحلــه بعــد ،بــا ادغــام شــاخصهای مســتخرج
از مبانــی نظــری (شــکل  )3و شــاخصهای عنوانشــده
توســط پانــل متخصصیــن (جــدول  )1بــه لیســت جدیــد
و جامعــی از شــاخصهای اثرگــذار بــر ارتقــای کیفیــت
رســانهای معمــاری دســتیافته شــد و بــا بازنگــری
محتوایــی آنهــا و همینطــور مقایســه همپوشــانیها و
نقــاط مشــترک و دیگــر خصوصیــات ،دســتهبندی جدیــدی
از آن چارچــوب رســانهای در معمــاری ارائــه گردیــد کــه
در شــکل  4ایــن شــاخصها بــه تفکیــک دســتهبندی و
کدهــای اختصاصیافتــه بــه آنهــا معرفــی گردیــده اســت.
اگــر اعضــای شــرکت کننــده در مطالعــات هماننــد
پژوهــش حاضــر نماینــده گــروه یــا حــوزه دانــش مــورد نظــر
باشــند ،اعتبــار محتــوی تضمیــن مــی شــود (& Turoff
)Linstone, 2002؛ امــا بــا ایــن حــال ،ابــزار پژوهــش پیــش
از مرحلــه ارزیابــی در اختیــار اعضــای هیــات علمــی قــرار
گرفــت و روایــی آن مــورد تاییــد واقــع شــد .از ســوی دیگــر،

Table 1. Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture Extracted from the Architecture
Table 1. Factors Affecting the Enhancement of Mediating
Quality in Architecture Extracted from the Architecture
Experts Interviews.
Experts Interviews
Expert
Items that can be added to the Media Framework of Adaptive Reuse Architecture
Receiving the messages appropriate to the type of exposure of the person to the buildings, Expressing specific
A
lifestyle, Integral to meanings, Reflecting the culture of the community, and carrying its cultural messages.
A platform for different functions, Affecting the minds, Floating at different times.
B
Expressing concerns about building preservation, Multifunctional besides being media, Approaching the concepts of
C
receiver, transmitter, and messages in the buildings.
Audience perception of space according to their position, Difference in the quality of messages in architectures,
D
Having messages of form, details, and construction methods, Being a landmark, Intrinsic attractiveness, Having a
latent cultural-political approach, Having mystical and semantic dimensions.
Perceiving the message according to the level of understanding of people, The media being layered in the architectural
E
framework, conformity of buildings over time, creating unwanted messages, the involvement of supernatural power
in creating the messages.
Indicating the identity of the region, the art of crafting.
F
Emphasizing the importance of architectural preservation, New function as a platform for creating new messages,
G
Demonstrating lifestyles, Identity.
Creating memories, Creating a state of doubt in the reality of the buildings (simulation), Intellectual service, Evoking
H
a sense of nostalgia, Evoking a sense of fleeting originality, Projecting the flow of life, Time-dependent.
Timeliness of the buildings, The receiver becomes a part of the transmitter and the message, Influenced by the
I
mentality and culture of the audience, different intellectual perceptions, Improvisation.
Indicator of the historical evolution, Different intellectual perceptions, Time-related, Intangible and supernatural
J
effect on the unconscious.
The appearance of life flow, Creating a sense of curiosity, Discovering new points in each exposure, Transmitting the
K
message by creating deeper intellectual layers, Being a benchmark.
Having different messages over time, Tied to the perception of the audience, The fundamental role of culture in
L
architecture as media, Inviting to think and guide inside by being in the building space.
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در ادامــه ،ایــن  34کــد نهایــی بهصــورت پرسشــنامه
بســته بــا پاســخهای ارائهشــده بــر اســاس مقیــاس 5
درجــهای طیــف لیکــرت بــه متخصصیــن ارائــه شــد و
ایشــان فراینــد ارزیابــی و امتیازدهــی بــه هرکــدام از ایــن
شــاخصها را انجــام دادنــد .در ایــن پرسشــنامه بهمنظــور
انجــام رونــد تحلیــل کمــی ،از نمــره  5بــرای موافقــت کامل
و از نمــره  1بــرای مخالفــت کامــل از ســوی اعضــای پانــل
متخصصیــن دلفــی در نظــر گرفتهشــده اســت.
پــس از اســتخراج نمــرات متخصصــان بــه هــر شــاخص
در پرسشــنامه دور دوم دلفــی ،بهمنظــور رتبهبنــدی و
تحلیــل کمــی پاسـخها ،در میــان اصــول و مــواد روشهــای
تحقیــق ابتــدا تکنیــک آنتروپــی شــانون کــه در برخــی
پژوهشهــای بــا ســاختار مشــابه یافتــه شــده بــود مدنظــر
قــرار گرفــت ( .)Shieh et al., 2017امــا پــس از مطالعــات
آمــاری بیشــتر ،بــه ایــن نکتــه دس ـتیافته شــد کــه ایــن
تکنیــک بــه دلیــل تأکیــد روی مؤلفــه پراکندگــی شــاخصها
در رتبهبنــدی شــاخصهای پژوهــش حاضــر ازلحــاظ آمــاری

بــرای تحلیــل کمــی امتیــازات ابتــدا مؤلفههــا در
ماتریــس مشــخص نرمــال میشــوند و ایــن فراینــد از
رابطــه ( )1حاصــل میشــود کــه در آن مقــدار  mمعــادل
 34شــاخص و مقــدار  nمعــادل  12متخصــص اســت.
()1

xij

, j  1,2,.....,m , i  1,2,...,n

m

x

2
ij

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بــه منظــور بررســی پایــداری درونــی ســواالت پرسشــنامه ،از
تکنیــک ســنجش پایایــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــد کــه بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب بــه دســت آمــده
( )α=0.836پایایــی ایــن ابــزار نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

عملکــرد درســتی نــدارد و بهعنــوان راه جایگزیــن ،تکنیــک
تاپســیس 6مــورد انتخــاب پژوهشــگران قــرار گرفــت تــا بتوان
بهدرســتی شــاخصها را ازنظــر وزن و شــباهت ارزیابــی
نمــود .از ایــن تکنیــک در بعضــی پژوهشهــای مشــابه
دیگــر بــا رویکــرد اولویتبنــدی در شــاخصهها اســتفاده
شــده اســت (.)Mohsenzadeh et al., 2020
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Fig.4. Final Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture Extracted from the Theoretical
Foundations and Experts Interviews
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پــس از اســتخراج اولویتبنــدی نهایــی شــاخصهای
موثــر بــر رسانهشــدن معمــاری ،مهمتریــن و موثرتریــن
ایــن شــاخصها مشــخصشــده و بهمنظــور اطمینــان از
همســویی نتایــج حاصــل از تکنیــک تاپســیس بــا واقعیــت
دادههــا و صحــت آنهــا ،بــا مؤلفههــای آمــار توصیفــی
ماننــد میانگیــن خــود نیــز از طریــق جــداول و نمودارهــا
مقایســه میگردند(جــدول .)2

تحلیل دادهها

همانگونــه کــه در جــدول  2مالحظــه میشــود،
میانگیــن هیچیــک از شــاخصهای مؤثــر بــر رســانه شــدن
معمــاری ازنظــر خبــرگان زیــر عــدد  3نبــوده و بنابرایــن
احتیاجــی بــه حــذف مــوارد وجــود نــدارد .ایــن نکتــه را
نیــز بایــد عنــوان داشــت کــه ضریــب کنــدال محاسبهشــده
بــرای دور دوم روش دلفــی  0.210عنوانشــده کــه نشــان

Table 2. Findings Obtained from the Questionnaires, Descriptive Statistics, and TOPSIS Technique.
Table 2. Findings Obtained from the Questionnaires, Descriptive Statistics, and TOPSIS Technique
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از اجمــاع نظــر ضعیــف بیــن متخصصــان پانــل دلفــی
میدهــد .امــا بااینحــال بنــا بــه دلیــل ذکرشــده،
انجــام دور ســوم روش دلفــی لزومــی نخواهــد داشــت،
روش دلفــی بــه اتمــام رســیده و تحلیلهــای کمــی بــا
اســتفاده از نتایــج دور دوم صــورت خواهنــد پذیرفــت.
همانطــور کــه پیشبینــی میشــد و در جــدول  2نیــز
آورده شــده ،رتبههــا و یافتههــای بهدســتآمده از
شــاخص میانگیــن اندکــی بــا نتایــج حاصــل از تکنیــک
تاپســیس تفــاوت دارد .دلیــل آن را نیــز میتــوان در
دقــت باالتــر ایــن تکنیــک در اولویتبنــدی و ارائــه
رتبههــا و شــاخصهای شــباهت هرکــدام از مؤلفههــای
حاضــر در پژوهــش عنــوان کــرد .میــزان وزن شــاخصها
و رتبهبنــدی آنهــا بــر اســاس همیــن تکنیــک تاپســیس
مبنــای نتیجهگیــری در ایــن پژوهــش قرارگرفتــه
اســت .بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق ،شــاخصهای
«اشــارهکننده بــه هنــر ســاخت و تکنولــوژی زمــان»،
«بازتابدهنــده فرهنــگ مــردم جامعــه»« ،بــه وجــود
آورنــده ادراکات حســی جدیــد»« ،نشــانه شــده در بســتر
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شــهر» و «نشــاندهنده ســیر تحــول در تاریــخ» بیشــترین
میــزان تأثیــر را بــر ارتقــای کیفیــت رســانهای معمــاری
ســاختمانهای تاریخــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز دارنــد .همچنیــن کمتریــن
تأثیــرات نیــز بــه «ایجادکننــده ارتبــاط»« ،حضــور نهــاد و
قــدرت باالدســت در ایجــاد پیــام»« ،نقــش واســط میــان
دو چیــز»« ،متحــد شــدن بــا گیرنــده و فرســتنده و خــود
پیــام» و همچنیــن «عاملــی بــرای اطــاع رســانی» مرتبــط
میشــود .بــر اســاس یافتههــای بهدســتآمده از نتایــج
پرسشــنامهها و تکنیــک تاپســیس ،دســته «شــاخصهای
مربــوط بــه کاربردهــای رســانه» بیشــترین تأثیــر را در
ارتقــای کیفیــت رســانهای معمــاری در نمونــه مــورد
مطالعــه داراســت و پــس از آن دســتههای «شــاخصهای
مربــوط بــه اثــرات رســانه» و «شــاخصهای مربــوط بــه
پیــام» در اولویتهــای بعــدی قــرار میگیرنــد .همچنیــن
دســته «شــاخصهای مربــوط بــه خصوصیــات ذاتــی
رســانه» نیــز کمتریــن میــزان اثرگــذاری را در میــان
دســتههای دیگــر ازنظــر متخصصــان و خبــرگان دارد.

Fig.5. Graph of the Average and Intensity of Experts’ Scores to Each Factor in the Questionnaire Based on the Likert Scale

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig.6. Box Plot of Experts’ Scores to Each Category in the Questionnaire Based on the Likert Scale

Fig.7. Graph of TOPSIS Technique Closeness Indexes Based on Experts’ Scores in the Questionnaire

Fig.8. Box Plot of Closeness Indexes in Each Category Based on TOPSIS Technique in the Questionnaire
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بحث و نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش بــه  34عامــل اثرگــذار بــر ارتقــای
کیفیــت رســانهای معمــاری در چهــار گونــه اصلــی
دســتیافته شــد کــه در شــکل  4ارائهشــده اســت.
متخصصیــن حاضــر در پژوهــش ایــن  34شــاخص را
ارزیابــی کــرده و اولویتبنــدی کمــی بیــن ایــن عوامــل
صــورت پذیرفــت کــه عوامــل «اشــارهکننده بــه هنــر
ســاخت و تکنولــوژی زمــان»« ،بازتابدهنــده فرهنــگ
مــردم جامعــه»« ،بــه وجــود آورنــده ادراکات حســی
جدیــد» اثرگذارتریــن شــاخصها بودنــد .همچنیــن
بامطالعــه اولویتبنــدی شــاخصهای نهایــی روی
نمونــه دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز ،مدلــی تدویــن شــد کــه در آن دســته
«شــاخصهای مربــوط بــه کاربــرد رســانه» تأثیــر بیشــتری
نســبت بــه ســه دســته دیگــر بــر ارتقــای ماهیــت رســانهای
معمــاری دارد .ایــن مــدل ،چارچوبــی بنیــادی در رســانه
شــدن معمــاری و عوامــل اثرگــذار بــر ارتقــای آن ارائــه
میدهــد و شــدت تأثیــر دســتهها در کنــار مؤثرتریــن
شــاخصهای هــر دســته در شــکل  9نشــان دادهشــده
اســت .در توضیــح ایــن نتایــج بایــد عنــوان داشــت کــه
ارائــه ایــن مــدل و اولویتبنــدی ارکان آن ،در کنــار کمــک
بــه رمزگشــایی پیامهــای معمــاری نمونــه مــوردی و درک
تفاوتشــان نســبت بــه بناهــای دیگــر ،بــر کیفیــت آمــوزش
معمــاری کــه در ایــن فضــا اتفــاق میافتــد اثــر داشــته و
همچنیــن بــا تقویــت حــس زندهبــودن مجموعــه ،باعــث
بــه وجــود آمــدن احســاس مســئولیت در حفــظ هویــت و
آثــار تاریخــی میــان مخاطبــان میشــود.
مــدل نهایــی و شــاخصها منتــج بــه ایــن تفکــر
میشــوند کــه اگــر معمــاری نقــش رســانهای نداشــته
باشــد ،دیگــر معمــاری نیســت .در اولیــن نــگاه ممکــن
اســت ایــن نقــش رســانهای از اذهــان پنهــان بمانــد ،امــا
بــا نــگاه دقیقتــر ،عامــل میانجــی بــودن و نقــش رســانهای
معمــاری مشــخص میشــود .همچنیــن نقــش الگویــی
کــه معمــاری در ظــرف ارتباطــی ایفــا میکنــد از منظــر

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانهای معماری

معمــاران ،کارفرمایــان ،ذینفعــان و مخاطبیــن بســیار حائــز
اهمیــت اســت و بــر ادراکات افــراد و تجربــه زیســته آنهــا
از فضــا اثــر دارد .بهعبارتدیگــر ،معمــاری در ماهیــت
خــود ،ایدههــا ،افــکار ،ذهنیــات ،رویکردهــا ،تاریــخ ،زمــان
و بهطــور مشــخص حــرف و پیــام خــود را بــه آینــدگان
منتقــل میکنــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کیفیــت
رســانهای معمــاری ،پویــا و قابلتغییــر اســت؛ بهطوریکــه
کالبــد و مخاطــب معمــاری ،ماهیــت رســانهای آن را تغییــر
میدهنــد .اگــر ســاختمانهای موردمطالعــه در عملکــرد
مســکونی قدیــم خــود ،بــدون تغییــر باقــی میماندنــد،
کیفیــت رســانهای متفاوتــی نســبت بــه وضعیــت فعلــی از
خــود نشــان میدادنــد .امــا حــاال بــا حضــور دانشــجویان
معمــاری و شهرســازی ،در کنــار ادراکات حســی متنوعــی
نظیــر آرامــش تــوأم بــا یادگیــری ،ایــن مجموعــه
ســاختمانها پیامهــای فنــی ،هنــری ،ماورایــی و ...
تــازهای ارســال میکننــد کــه ممکــن اســت فــرد عــادی
ت عوامــل مؤثــر بــر ماهیــت
آنهــا را دریافــت نکنــد .شــد 
رســانهای معمــاری باعــث بــاز زایشهــای گوناگــون فضایــی
در بســترهای ذهنــی طیفهــای مخاطبــان میشــوند.
یعنــی معماریهــا بســته بــه نــوع اســتفاده از کالبــد،
مخاطــب ،جریانهــای فکــری پیرامــون ،نهادهــای بــه
وجــود آورنــده و درمجمــوع بســیاری از عوامــل مداخلهگــر
دیگــر ،کیفیتهــای رســانهای گوناگونــی از خــود نشــان
میدهنــد کــه ایــن خصوصیــت بــه نحــوی تعامــل میــان
معمــاری و رســانه و ارتباطــات دوســویه بیــن آنهــا را معنــا
میکنــد.
پیشــنهاد میگــردد بــرای ادامــه راه ایــن پژوهــش ،بــر
روی اثــرات پیــام معمــاری روی طیفهــای متفــاوت افــراد
مطالعــه شــود .بهطوریکــه اســتفادهکنندگان مختلــف
بــا مدتزمــان ارتبــاط متنــوع بــا بناهــا ،در چنــد گــروه
دستهبندیشــده و پیامهــای دریافــت شــده توســط هــر
گــروه بررســی گــردد تــا بــه شــناخت بهتــری درزمینــه
تعامــات میــان معمــاری و رســانه دســتیافت.

Fig.9. Final Model of Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture
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مهســا فاطمــی علــوی در بخــش اجرایــی مصاحبههــا و
.تحلیــل محتــوای آنهــا کمــال تشــکر و قدردانــی میشــود

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
.هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت

تاییدیههای اخالقی

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

 حمایتها/منابع مالی
.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

 محمدتقی پیربابایی، فرزین حقپرست،علی پوراحمد قلعهجوق

پی نوشت

1. Disneyland
2. The Centre Pompidou
3. Beaubourg
4. The Canadian Broadcasting Corporation
 اعضـای محتـرم هیئتعلمـی دانشـکده معمـاری و شهرسـازی دانشـگاه هنـر.5
:اسلامی تبریـز حاضـر در پانـل دلفـی پژوهـش به ترتیـب حـروف الفبا
دکتر فرهاد احمدنژاد
مهندس محمدعلی بنی هاشمی
دکتر حامد بیتی
دکتر محمدتقی پیربابایی
دکتر فرزین حق پرست
مهندس مجتبی روشن
دکتر یاسر شهبازی
دکتر عباس غفاری
دکتر مینو قره بگلو
دکتر لیال مدقالچی
دکتر اصغر موالیی
دکتر مرتضی میرغالمی
6. TOPSIS Technique

مشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــت ه و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
.مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
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تشکر و قدردانی

بدینوســیله از اســاتید محتــرم اعضــای هیئتعلمــی
دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر اســامی
تبریــز کــه وقــت خــود را جهــت پیشــبرد هــر چهبهتــر
رونــد تحقیــق در اختیــار پژوهشــگران قراردادنــد تقدیــر و
 همچنیــن از زحمــات مهنــدس ســیده.تشــکر میگــردد
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