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  خالصه

  

 ایجاد محیطی در پیکه  بودهای از نتایج پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر معماری رسانه یا به طور عامیانه نماهای رسانه

ی رسانه بودن آن است . ویژگی اصلی این معماری بر پایهباشندمیتعاملی به صورت انفعالی و یا متقابل در محیط اطرافشان 
تا با معرفی این گونه از معماری  استی حاضر بر آن مقاله ای را بخوبی در آن دنبال نمود.هن رد پای تغییرات رسانتواو می

و خواص و ویژگی آن از سویی و همچنین تعریف فضای شهری و خصوصیات اجتماع پذیری در آن از دیگر سوی به تااییر 

 قیاپژوهش از روش تحق نیدر اشهری و چگونگی این تأییر بپردازد.  فضایپذیری در قابلیت اجتماعبر  این نوع از معماری

دهد که معماری رسانه نتایج پژوهش نشان می .استدهیمرور متون و منابع استفاده گرد قیتحق یوهیو ش یلیتحل-یفیتوص
 ز ایجاد خواهد نمود.هایی نیدهد اما در این بین چالشهای مناسبی به برخی از عوامل مؤیر بر اجتماع پذیری میپاسخ 

 

 "تعامالت اجتماعی "یعموم یفضا "رسانهنما  "رسانه یمعمار کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه   .1

به تعامل و  کهمعماری رسانه است  هافقایکی از این  است.گشوده معماری های نوین درافقپیشرفت تکنولوژی و فناوری 

بوسیله استفاده از عناصر پردازد که این تعامل میکاربران با هم کاربر و -ارتباط یک سویه و یا دوسویه مابین محیط

پیش بینی شده تا ، شدترین حالت موجب لذت بصری خواهددر ابتداییاز آن استفاده  .ی محیا شده استای دیجیتالرسانه
صفحات پویاو های شهری به سمت میلیون نمایشگر در سرتاسر دنیا وجود داشته باشد، محیط 55نزیک به  5102سال 

اس اصول اسطراحی معماری رسانه بر [0اند ]مجهز شده ی اطالعات هوشمندروند که با فناورریزی پیش میقابل برنامه

وقتی سخن از یک فضای شهری به میان اما  گیردهای ساخت پیشرفته صورت میفناوری زیبایی شناسی و همچنین با
نیز توجه ی و همچنین قدرت رسانه در طراحی معمارانه این دست فضاها بایستی به دانش طراحی فضاهای عمومآید می

استفاده ار نمایشگرها در  دارد:بیان می"هنر رسانه و فضای شهری "در کتاب (Francis T. Marchese). مارکیزیشود
 [ 5] ضای شهری مانند سابق نخواهد بودی تعامالت را تغییر خواهد داد و دیگر تجربه از ففضای شهر شیوه
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بدین ترتیب در عصر فضای سایبری که تعامالت نیز سایبری خواهد بود و حضور فیزیکی و مشارکت اجتماعی در فضاهای 

 های دیجیتال یافته تا به یاری فضاهای شهری بیاید.عمومی کاهش پیدا نموده معماری پاسخی با استفاده از رسانه
ها قوانین معماری استفاده شود که بر روند ارتباط میان مردم و ساختمان شود در طراحی این گونه مکانمی پیشنهاد 

گردد تأییر گردد کاربر بر محتوای چیزی که ارائه میتأکید کنند. گسترش فرآیندهای طراحی کاربر محور که باعث می

  عاملی طراحی کردن این فضاها تاکید نموده اند.گرانی که در این زمینه عمل نموده اند بر تپژوهش بگذارد

گویی معماری گردند هدف از این پژوهش بررسی نحوه پاسخعوامل مختلفی سبب اجتماع پذیر شدن فضای شهری می
 است.پذیر برای دستیابی به فضای شهری اجتماع نیازهای مورد نظر رسانه به عوامل و 

 : رسانه فیتعر  .2
» در  ی. اما حتکردندیدانش خود را مرتبط و منتقل م ،یکلمات گفتار قیباها، افراد از طرالف شیدایاز پ شیپ

 نی. اشدندیاختراع م« ماندگار»  یکیزیدر اشکال ف دیعقا ییبت و نگهدار یبرا ییابزارها ه،یاول«  یشفاه یهافرهنگ

که  میابیاگر در نی.  بنابراگذاردیم شیرا به نما یا دهیاست که ا یریتصو کتوگراف،یبودند. پ«  کتوگرافیپ» اشکال همواره 

 رسانه[.3] شودیم دهیاست که رسانه  نام یزیاز آن چ یکامل ینمونه یکتوگرافیما محو نشده؛ پ یایهنوز از دن ریتصو نیا
 ایوسط » یبه معنا medius یونانی یاز کلمه ریاخ یاست که واژه یانجیواسطه و م یبه معنا Medium از واژه یاشهیر

 [.4] شده استگرفته «نیب

 ها،کتوگرافیپ« ) نشانه ها»آن نظام  یلهیکرد که به وس فیتعر یکیزیف یالهیوس توانیرسانه را م ،یطور کل به
انتقال  ای رهیدخ یابزارها ای یسازرهیانتقال و ذخ کانال ،رسانه. [3] شودیم یعمل هادهییبت ا ی( برارهیحروف الفبا و غ

های شنیداری، فیلم، تلویزیون و  رسانه های دیجیتال های چاپی، رسانهها شامل رسانهانواع رسانههاست. عات و دادهاطال

اند همانطور که انسان به خود گرفته یدیها شکل جدرسانه تالیجید یو ظهور فناور یتکنولوژ شرفتیامروزه با پاست.  

 نیدانش و اطالعات، بلکه کاربرد ا تینه محور یکنون کینولوژبارز انقالب تک یژگیو .استنمود یراتییتغ زین تالیجیعصر د
 است.  ینوآور یو کاربردها ینوآور انیچرخه م کیانتقال اطالعات در  -پردازش لیدانش و وسا دیدانش و اطالعات در تول

ده هر دو یکی باشند، های جدید صرفاً ابزاری کاربردی نیستند بلکه درآن ممکن است کاربر و پدیدآورنرسانه

در آن عالئق و گیرند، لذا رسانه دیگر رابطی یک سویه نخواهد بود بلمه توانند کنترل رسانه را بر عهدهبنابراین کابران می
سازند، که این کنند و آن را مینقش اجتماعی مخاطبان مهم بوده و مردم براساس این عوامل محتوای رسانه را انتخاب می

پذیری در آید. این قابلیت تعاملتری بوجودی نزدیکگردد تا مابین فرآیندهای اجتماعی و محتوای رسانه رابطهامر باعث می

  .های نوین ، تأییرات مثبت در باب مشارکت اجتماعی و فعالیت کاربران داردرسانه

 :رسانه معماری. 3
ای حیط ساخته شده با جزییات رسانهبه معنای تلفیق معماری و رسانه است، زمانی که یک مرسانه  معماری

ای ) متن، صدا، تصویر، ...( کاربران بتوانند با محیط ارتباط رسانههای تعاملی چندی سیستمگردد تا به واسطهمجهز می
اما  تواند شامل نمایشگرهای شهری و نمارسانه نیز باشدرسانه می معمارییک  .مایندنتبادل اطالعات برقرار نموده و 

کند شیوه ی نمایش محتوای مورد نظر و ساختار ارتباطی و تعاملی ی که ساختمان رسانه را از این موارد متمایز میچیز

 در مقیاس شهری است. 0رسانه ادغام دنیای واقعی و مجازیمعماری آن با محیط اطراف و کاربران آن محیط است. 

اکثرا برای  گردیده،های مختلف استفاده مین پیامبرای بیامعماری در ها از رسانه، ز زمان اجتماعات انسانی اولیها
 ندشدنشان دادن قدرت صاحبان بنا به دیگران. از زمان باستان متن و تصویر در معماری به عنوان تبلیغات استفاده می

ی معماری بدنه که کاربرد مستقیم متن و تصویر را براز این نمونه هستند، تخت جمشید های موجود در تزئینات و کتیبه

خود به عنوان یک کلیسای جامع  اننددار در نما مهای رنگی طرحها با شیشهبرخی ساختماندهند. به تبع نشان می

                                                 
1 Virtual world: محیط شبیه سازی شده کامپیوتری 
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با تغییرات شوند. ای شناخته میهای نمای رسانهبه عنوان اولین نمونهنمایند این مدل از نما ی قوی و جامع عمل میرسانه

نماهای  ،ها و بیلبوردهااختراع الکتریسیته و ظهور تابلو ماها تغییر کرد همانطور که باتکنولوژی نوع و شکل این ن
 الکترونیکی به بدنه ی معماری افزوده گشت.

زمانی که بیش از نیمی از جمعیت انسانی در های دیجیتال و با اوج گیری فناوریدر آغاز قرن بیست و یکم، 

های شدند، این نماها پیامظاهرهای شهرهای سرتاسر دنیا خیابان دردیجیتال ای کردند، نماهای چندرسانهشهرها زندگی می

 تعداد کمی از آنها محتوای هنری دارند.نمودند و مختلفی را منتقل می

 

 : انواع معماری رسانه.3-1

باط با نمای به بررسی و کنکاش در ارت "خ ، تکنولوژی و محتواینمای مدیا: تار"هاوسلر در کتاب خود با عنوان 

نمایشگرهای  :برندشهری به کار می هایبا توجه به مطالعات هاوسلر، پژوهشگران سه لفظ را برای رسانه .پردازدمدیا می
 .ای و معماری رسانهشهری نماهای رسانه

شوند و اتصال آنها به ها نصب میصفحات بزرگی هستند که بر روی نمای ساختمان 5نمایشگرهای شهری -0

رتباط به هم گر زیاد جای نگرانی ندارد، صفحه و ساختمان پشت آن به همان اندازه که در تاسیسات جدا هستند در ایکدی
ی بخاطر روشنایی و تصاویر متحرک بر روی آن سلطه بیشتری دارد تا نما و در بیشتر موارد نمایشگر نیز جدا از یکدیگرند

ی مستقل هم باشند و تنها با توانند به عنوان عناصر معمارانهمی . همچنین نمایشگرهای شهری(0 شکل) اصلی ساختمان

نمایشگر شهری نیز وجود دارد که  نوعی[.2]ها هستنداین حالت مانند بیلبوردکه در  ی ارتباطی بودنهدف محتوای رسانه

د نگردز هم تشکیل میشود و تفاوت آن با نمایشگرهای شهری در این است که از صفحات جدا انامیده می 3دیوار تصویری
 گیرند. که در کنار هم قرار می

 

 [6] :نمایشگر شهری، 1 شکل

ای هیبریدی نباشد یک تداخل نزدیکتر مابین دو الیه را شامل اگر یک تداخل کامل در سازه 4نمای رسانه -5
( 5 شکل) ی و اطالعات هستندی زیرساختها برای توزیع انرژشود. این نماها شامل منابع نور یا عناصر جنبشی و شبکهمی

های . بنابراین از نظر فنی تولید یک تصویر هنوز در اصلیترین قسمت این گونه از نماها خواهد بود. از نظر تماشاگر پیکسل

 گیرند. مستقل برای به وجود آمدن یک تصویر بزرگتر در کنارهم قرار می

                                                 
2 Urban Screens 
3 Video wall 
4 Media facade 
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 [6]  :مأخذ اینمای رسانه، 2شکل

شود. درحالیکه نمای درنظر گرفته می 5بین ساختمان و کاربران به عنوان معماری رسانهدر آخر تعامل ما -3
معماری رسانه همچنین شامل اتصاالت تعاملی  [8]و[ 7تکنیکی سطح ساختمان توصیف گردد]رسانه ممکن است انضمام 

)شکل  یشگر یا یک نما صحبت کنیمشود، بنابراین دیگر امکان ندارد که از یک نماکنند میمدیا که با عمق فضا کار می

3)[9] 

 

 [6]مأخذمعماری رسانه ، 3شکل

 های معماری رسانهویژگی 3-2
 گردد:به طور خالصه : معماری رسانه حداقل یکی از موارد زیر را شامل می

  معماری(آنها شامل ترکیبی از معماری )ساختار فضایی فیزیکی( و رسانه )تصاویر تولید شده بر روی سطح یا ساختار 

 دهد.محتوای رسانه بخش اصلی پروژه را شکل می 

 شود ) در بعضی موارد هم با عناصر  متحرک( اغلب بوسیله شمار زیادی از منابع نوری به هم پیوسته نشان داده می 

 شود.محتوا به صورت الکترونیکی تولید می 

 و قابل مشاهده است و دیالوگی مابین ساختمان و  محتوا در بسیاری از موارد به صورت انتزاعی نیست بلکه کامال خوانا
 کند.مخاطبان ایجاد می

 آورد که به ساکنان و عابران های متفاوتی از تعامل را به وجود میه فرمدای نصب شها تابلو رسانهدر بسیاری از پروژه

 و یا متن را آپلود نمایند. دهد تا محتوا را تحت تأییر قرار دهند و حتی محتوای مورد نظر خود مثل عکساجازه می

 [00]اد شهری و اتمسفر شهری مرتبط استمعماری مدیا بسیار به ابع 

ای با توجه به انواعی که بیان شد هر یک خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فردی را شامل نماهای رسانه
گردد. در ملی در این نماها باز میگردند این ویژگیها به کبفیت و نوع فناوری نمایش در انها و همچنین خصوصیات تعامی

 آورده شده است.  هر یک از این خصوصیاتنمونه موردی متناظر با  5این ویژگی ها بیان گشته و در جدول  0جدول

                                                 
5 Media architecture 
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  [11] ای مأخذ:خصوصیات نماهای رسانه 1جدول 
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  [12]انه ای بر اساس شماره گذاری مأخذ:، تصاویر متناظر با هر یک از خصوصیات نماهای رس 2جدول
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 فضای شهری: 4

های درون آن دهد مردم به آن و فعالیتتوان به مشابه فضایی تعریف کرد که اجازه میفضای عمومی را می
فضایی که در جهت منافع عمومی تأمین و  کند،ا کنترل میدسترسی داشته باشند و فضایی که یک کارگزار عمومی آن ر

هایی بیشترین تماس های شهری هستند. در چنین عرصهعرصه های عمومی مهمترین بخش شهرها و محیط شود.اداره می

کی و آن دسترسی فیزیهای بافت شهری را که مردم به ها تمام بخشدهد. این عرصهها رخ میارتباط و تعامل بین انسان

های محصور کننده آنها را شامل ها تا ساختمانها، پارکها و چهارراهها از خیابانگیرد. بنابراین این مکانبصری دارند، دربرمی
 [03]شودمی

گزینی ی خصوصی با تأکید بر حریم خصوصی، خلوتدر حالی که عرصه عمومی در حال تنزل است، عرصه

ی رو به افزایش است. از دید تیبالدز اگر بخش خصوصی را به حال خود رها آسایش فردی، مصرف شخصی و امنیت فرد
های تواند محیطی شهروندگرا بیافریند. فضای عمومی به عنوان بستر مشترکی است برای انجام فعالیتکنیم، هرگز نمی

ای ای. صفحهواره دورههای معمولی باشد و چه جشندهنده اعضای جامعه است. چه روزمرگیکارکردی و مراسمی که پیوند

 گیرد.است که در آن نمایش زندگی جمعی در معرض دید قرار می

های زندگی جمعی و زندگی خصوصی را چرمایف و الکساندر به طور کلی سلسله مراتب فضاهای شهری یا عرصه
 کنند: بندی میدر شش دسته زیر طبقه

-5های شهریها و پارکها، راهها، جادهراهدم است، مانند شاهفضاهای عمومی شهری: تسهیالتی که متعلق به عموم مر -0

ها ای بر آنگیرند ولی دولت یا مؤسسهفضاهای نیمه عمومی شهری: فضاهایی خاص از شهر که مورد استفاده عموم قرار می
لتی، دفاتر پست، ها، مدارس دوها، دادگاهها را بر عهده دارد. مانند بنای شهرداریکند و سرپرستی آننظارت می

فضای عمومی خاص یک گروه: جاهایی  -3 ها و تئاترها.ها، گاراژها، استادیومهای مسافربری، پارکینگها، ایستگاهبیمارستان

اند و هر دو عرصه باید به آن دسترسی داشته باشند و که در مرز عرصه خدمات و تسهیالت عمومی و خصوصی قرار گرفته

فضاهای  -4کنند.نشانی از آن استفاده مید. مانند جاهایی که از خدمات پستی، آب و برق، آتشدر قبال آن مسئول هستن
ای باشند از جانب بخش دولتی یا کنندهتر که تحت نظارت دستگاه ادارهخصوصی خاص یک گروه: انواع جاهایی کم اهمیت

فضاهای  -2 های بازی، انبار و غیره.ینهای عمومی، زمبخش خصوصی برای مستأجرین حقیقی و یا حقوقی مانند باغ

-6خصوصی خانواده : فضاهایی در عرصه خصوصی که در اختیار یک خانواده واحد باشد مانند صرف غذا، تفریح و غیره.
 [.02]به نقل از [ 04]فضاهای خصوصی فرد: اتاق اختصاصی هر شخص یا هر یک از اعضای خانواده 

 فضاهای شهری: مراودات و تعامالت اجتماعی در 4-1

تواند متناسب با نیازهای دهد. یک فضای شهری میگل سه گونه فعالیت عمومی شهری را مورد بررسی قرار می
نوایی کارکردی با اهداف خوانی و همزمانی و مکانی افراد جامعه، خصلت مطلوب یا نامطلوب پیدا کند. بسته به میزان هم
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خوانی با کلیت ساختار شهر، های اجتماعی همق و تناسب با نیازهای روزمره گروهمورد انتظار، مقیاس و حجم روابط، تطاب

گیرد. فضای شهری در عین دارا بودن ارزشهای اجتماعی و تری از نظام مطلوب بهرهتواند از وجوه برجستهفضای شهری می
. گهل در کتاب خود این گرددهای مرتب بر آن نیز محسوب میهای شهری و ضرورتفرهنگی جامعه، ظرف فعالیت

 دهد:ها را در سه طیف مورد بررسی قرار میفعالیت

های افتند و ارتباط خاصی با ویژگیو با اهمیت که تحت شرایطی اتفاق می« های ضروریفعالیت» اول  دسته -0

در ایستگاه  هایی نظیر رفتن به محل کار یا مدرسه، انجام خرید، انتظارمنحصر به فرد اجتماعی ندارند. فعالیت
ها درجات متفاوت گیرند. این طیف از فعالیتهای عمومی و روزمره در این دسته جای میاتوبوس و سایر فعالیت

ها درجات متفاوت از مشارکت گیرند. ان طیف از فعالیتاز مشارکت عمومی و روزمره در این دسته جای می

 طلبد.اجتماعی را می

تشکیل « های گزینشی و انتخابیفهالیت» شوند را، در فضای شهری انجام میهایی که دسته دوم از فعالیت -5 -5

کنند. قدم زدن در هوای آزاد، توقف و دهند که در شرایط مناسب و وضعیت دلخواه افراد ضرورت پیدا میمی

به های جذاب و دیدنی جزء فعالیت انتخابی و موردی های تفریحی، نشستن و استراحت در مکانمکث در مکان

 آیندمیشمار 

هستند که بسته به « های اجتماعیفعالیت» دهندهایی که در فضای شهری رخ میدسته سوم از فعالیت -3

ها به دلیل تأییر گیرد. این فعالیتمیای از روابط متقابل افراد را در برهای فضای شهری طیف گستردهویژگی

شوند. شرایط خاص فضاها جهت ای نهایی نیز خوانده میهها و فضای اجتماعی، فعالیتپذیری از سایر فعالیت

دهند. در فضاهای شهری تأییر خود قرار میها را تحتکردن و غیره، این فعالیتایستادن، نشستن، خوردن ، بازی
کند که ها بروز میهای الزم جهت تقویت روابط اجتماعی هستند، تنها مقدار کمی از این فعالیتکه فاقد جنبه

به شرایط افراد نیز متفاوت خواهد بود. در مقابل در فضاهایی که از این ابعاد غنی هستند، سطح و قدر بسته 

 [06] گیرد.های اجتماعی شکل میباالیی از فعالیت

تأمین نیاز انسان به دوست داشتن و در کنار جمع بودن مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است و فضاهای عمومی 

تواند گویی به نیازهای اولیه انسان میسر نیست. فضایی میدر این رابطه دارند ولیکن این امر بدون پاسخ بیشترین ظرفیت را

 انسان را به خود جلب کند که در درجه اول تأمین کننده نیازهای ذیل باشد:

باشد، نحوه آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی: از آنجا که برآوردن این کیفیت در رابطه با نیازهای اولیه انسان می -0

پاسخگویی به آن در چگونگی ادراک سایر کیفیات فضا نیز مؤیر است و برآوردن این نیاز به میزان و تداوم حضور 

 مردم در فضا قابل ارزیابی است.

ترین عوامل در تأمین وامل طبیعی، حریم فضا و کنترل ورود وسائل نقلیه از جمله مهماستراحت: جو آرام، وجود ع -5

 باشند.این نیاز می

اشتغال فعال: این نیاز مبتنی بر تماس مستقیم مردم با محیط بوده و بیانگر تحربه مستقیم فضا، مردم و  -3

گان، گردهمایی، فدم زدن، بازی، تفریح، های اجتماعی چون: تعامل با بستگان، دوستان، آشنایان و همسایفعالیت

باشد که خود در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب افراد از فضا، پویایی های جسمی، امکان رقابت و ... میورزش، فعالیت

 و هیجان، کسب تجارب جدید و آموزش محیطی، نقش مستقیم دارد. 

اتفاقات و رویدادهای پیرامون که یکی از عوامل اشتغال غیر فعال: فراهم نمودن امکان مشاهده و نظاره دیگران و  -4

 کننده در میزان پاسخگو بون فضاست.تعیین
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های گوناگون با هدف تأمین تنوع، جاذبه و تجارب گوناگون و کشف و راز: خلق فضاها و منظرهای متنوع، فعالیت -2

گویی به نیاز انسان به توانند در پاسخایجاد حرکت در بازدیدکنندگان فضا از جمله عواملی هستند که می

 پیچیدگی و امکان کشف فضا، نقش بسزایی داشته باشند. 

های بصری و مطلوبیت کالبدی و حسی فضا که با عواملی چون زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسانه: تأمین جاذبه -6

 نظم و هماهنگی، تعین و تشخص فضا و بسیاری عوامل دیگر از این دست قابل تأمین است.

های پذیری فضا یعنی حضور افراد و گروهیت اجتماعی ناشی از تعامل افراد: که مبتنی بر بعد اجتماعمطلوب -7

 ها است.مختلف اجتماعی و میزان تعامالت اجتماعی بین آن

امنیت: نیاز انسان به امنیت روانی و فیزیکی نیز یکی از نیازهای پایه انسان در رابطه با فضا است که خود دارای  -8

 [07] مختلفی چون موارد زیر است:ابعاد 

 معماری رسانه در فضای شهری. 5

هایی پویا و دینامیک هستند بنابراین در این مسئله از آنجایی که زندگی اجتماعی و فضای شهری پدیده

میالدی تغییرات عظیمی در ساختارهای فضای شهری ظاهر شدند. بسیاری هشدار دادند  61نیست که از دهه  شگفتیجای

ه فضای شهری اهمیت خود را از دست خواهد داد، در مقابل بسیاری به فضای شهری معانی جدیدی بخشیدند و فرضیات ک

های تجاری در فضاهای جمعی و افزایش ساعاتی که مردم وقت خود را همراه با دوستانشان در خود را با ایبات افزایش زون

یت تر شده است( یابت کردند. برخی تغییرات در فضای شهری به خوبی گذرانند ) از آنجایی که خانواده کم اهمبیرون می

مانند میدان هگیرد ای که به عنوان ابزار تبلیغات در فضای شهری در اختیار کاربران قرار میمشهود است : نماهای رسانه

. اما با عوض شدن هزاره ستندهای معروف و ابتدایی این مسئله هنمونه وگاسسای در التایمز در نیویورک و فضاهای رسانه

ها برای صفحات و نمایشگرهای تلویزیونی در بسیاری از سال گذشته نوع دیگری از تحقیقات و دسته بندی 06و در طی 

فضاهای شهری صورت گرفته است. در تحقیقات افراد و پژوهشگران مختلف نشان داده شده است که رسانه های عمومی 

های شهری هستند، که تاییر مثبتی بر ای و صفحات بزرگ عناصر رو به رشدی در محیطمقیاس بزرگ، نماهای رسانه

های اجتماعی و فرهنگی توانند پتانسیلتر نمایند، و میتوانند فضاهای شهری را باارزشاند.، که میزندگی عمومی داشته

بزرگ  ینند از طریق رابط موبایل در یک صفحهتواگردد و مردم میباشند. مانند بازیهایی که بر روی موبایل نصب میداشته

 [09[و ]08]به صورت گروهی بازی کنند.  که نمای یک ساختمان است

های شهری است، روقدمتی صد ساله دارد و یکی از پر رفت وآمد ترین پیاده (4)شکل  نیویورک6میدان تایمز 

ن یکی از مراکز صنایع سرگرمی دنیا است. و جدا از و همچنی 7گیری تئاترهای معروف نیویورک مانند برادویمحل قرار
نفر روزانه از این میدان شهری  331111های توریستی آمریکا است. بالغ بر ترین جاذبهخاصیت شهری آن یکی از پربازدید

ه از کنند و همیشای در این میدان شهری ایفا میکنند که بیشتر آنها توریست هستند. تبلیغات نقش گستردهعبور می

است همانطور که با ظهور تابلوهای الکترونیکی به وفور از آنها در این میدان شدههای روز برای این عمل استفادهفناوری
برای تبلیغات به صورت گسترده استفاده  دیجیتال با استفاده از نمایشگرها و نماهای رسانه ای زاستفاده گردید امروزه نی

اند و آن ای خاص به این مکان بخشیدهها هستند و جلوهای این میدان در نوع خود بزرگترینشود. بیلبوردها و نمایشگرهمی

های شهری مخصوص نیز به این فضای شهری اضافه گردیده اند به تازگی مبلمانای برای نیویرک تبدیل نمودهرا به چهره

 که باعث کیفیت بخشی بیشتر به این میدان شده است.

                                                 
6 Times Square 
7 Broadway Theater 
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صنعت تبلیغات  غاتی دارند اما از آنجایی که هدفجود در این میدان بیشتر خاصیت تبلیای مونماهای رسانه

برای جلب مخاطب است، تصاویر نشان داده شده از این نمایشگرها استفاده کنندگان این میدان را سرگرم نموده و این 
ها میزبان براین این میدان شهری در مناسبتعالوه  دهد تا ساعتها وقت خود را در این مکان بگذرانند.اجازه را به آنها می

نمایند، موجود در آن به برگزاری جشن ها و نمایش تصاویر مناسب کمک فراوان مینیویورکی هاست و نماهای رسانه

گردد که خود در بسیاری از مسابقات مهم نیز در ایامی از سال در این میدان برای عالقه مندان به صورت زنده پخش می

 کند. اطب و اجتماع پذیری این فضای شهری نقش پر رنگی ایفا میجلب مخ
 

 
 [22] :رک مأخذو، میدان تایمز نیوی4 شکل

کاربرد هنری و تعاملی دارند و به طور ویژه برای کیفیت بخشی به در فضاهای شهری ای نوع دیگر نماهای رسانه

 9از این گونه است. تاالر شهر تورنتو (2) شکل  هر تورنتودر تاالر ش 8یک محیط  شهری طراحی شده اند پروژه ی جهان نما
تاسیس شده است. ساختمان در کنار یک  0962ی شهری است این ساختمان در مکان ساختمانهای دولتی و یک نشانه

اند ای شکل است را دربرگرفته میدان شهری قرار گرفته و شامل دو برج قوسی شکل است که فضای تاالر شورا را که دایره

ای بر طراحی و اجرای نمای رسانه 5118ها و میدان تعامل برقرار شود. در سال همچنین سعی گردیده مابین ساختمان و

ساختمان تاالر شهر تصاویر متحرک و میکس شده همراه با موسیقی را دو برج پنجره از  961روی این دو برج آغاز گردید، 
کنند تا عموم را دعوت می ایاین نمای رسانه گیرد اما طراحانفرض انجام می دهند البته این کار به صورت پیشنشان می

[ 50]های گوناگونی که برای تعامل و برقراری ارتباط با جهان نما وجود داردی راهبخشی از این عمل باشند آن هم بواسطه

توانند با یبت ازی کنند و همچنین میتوانند با استفاده از موبایل خود بر روی یک صفحه ی نمایش بزرگ بمخاطبان می.
متن ، تصویر و یا آهنگ مورد نظر خود در یک سایت اینترنتی که به صورت دسترسی باز است  پیام خود را به دیگران 

 برسانند. 

                                                 
8 Stereoscope 
9 Toronto City Hall 
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  [22:]ای در برج های دوقلو،.مأخذ: تاالر شهر تورنتو ، ایجاد نمای رسانه5شکل 

 بحث پیرامون یافته ها:. 6
آنها در  این واقعیت غفلت نموده اند که های شهری راه اندازی شده اند ازای که در فضاسیسات رسانهأی از تبسیار

های شهری های رسانهشود به محیطگیرند. پیشنهاد میشوند و مورد استفاده قرار میفضای فرهنگی درک و فهمیده می
های فرهنگی و اجتماعی و زمینه و بافتی که ی میان جنبه، رابطهتوجه گردد، که شامل ایر رسانه، حاالت تعامل و دریافت 

 [.9]گرددمعماری رسانه در آنجا بنا می

از طریق این  [.53] این صفحات بزرگ پتانسیل این را دارند تا بتوانند نقش اساسی در افزایش تعامالت عمومی بازی کنند

  ها و اطالعات گشود.ای به سوی سرگرمیدروازه توان تجارب را انتقال داد وصفحات روشن و یکپارچه می
تهیه گردیده است و  3نماید جدول با توجه به نیازهای انسان که با برآوردن آنها محیط قابلیت اجتماع پذیر بودن پیدا می

 و چگونگی سعی شده با توجه به ویژگی ها و خصوصیات معماری رسانه میزان پاسخ گویی به هر یک از این نیازها 

 مشخص گردد.گویی پاسخ

 مأخذ: نکارندگان فضای شهری اجتماع پذیریواقعیت ها و راهکارهای معماری رسانه در ارتباط  -3جدول

 معماری رسانه راهکار واقعیت  شاخص

آسایش 

فیزیولوژیکی و 

 ذهنی

  معماری رسانه تا حدودی

های تواند موجب آلودگیمی

 بصری و صوتی گردد 

 ن در فضا بایستی براساس شناخت ی استفاده از آنحوه

تا مطالبق با  مخاطب و همچنین کاربری های مجاور باشد

  عالیق اکثریت مخاطبین باشد.

 قابلیت تطابق با فعالیت در ساعات مختلف روز را داشته باشد 

بنابراین در تمامی روز پذیرای افراد خواهد بود به طور مثال 

آرامش بخش به  در ساعات استراحت افراد با پخش تصاویر

 افراد کمک کند. 

  نوع فناوری نمایش به طور مثال استفاده از منابع انرژی

ای که حرکت موجی طبیعی مانند باد در ایجاد نمای رسانه

 رساندکند به آساش ذهنی یاری میشکل را تداعی می
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هدف اصلی معماری رسانه   استراحت

افزایش هیجان به محیط 

 سکون و ایستا است.

  تواند موجب آرامش دهنی حتوا در معماری رسانه میمنوع

عالوه بر این بایستی مبلمان مناسب در فضا طراحی و  گردد.

 اجرا گردد. 

نماهای رسانه ای دارای   اشتغال فعال

خاصیت تعاملی و غیر تعاملی 

 هستند.

 

 ی امکان بازی با دیگران یا به صورت تک نفره به واسطه

 گردد.ب فعالیت اجتماعی میکه خود موجای نمای رسانه

 ی ایجاد محتوا در نمای برقراری تعامل با دیگران به واسطه

 ایرسانه

اشتغال غیر 

 فعال

  محتوای نشان داده شده در

تواند موجب معماری رسانه می

 سرگرم شدن مخاطبان گردد.

 هایی از ای در بخشامکان ایستادن و تماشای نمای رسانه

 گرددمابین افراد میفضا که خود باعث تعامل 

  تنوع در محتوا 

محتوای نمایش داده شده   کشف و راز

ممکن است جذابیت خود را 

 پس از مدتی از دست بدهد

 مطابق با اتفاقات روزانه. به روز نمودن محتوا 

  طراحی سیستمی برای معماری مدیا که بتواند حالتهای

 متنوع و تصادفی پیدا کند به صورتی که قابل حدس و پیش

 بینی نباشد.

زیبایی بصری و 

ابعاد زیبایی 

 شناسانه

  از معماری رسانه به عنوان هنر

 شود. خیابانی هم نام برده می

  ممکن است به محیط طبیعی

پیرامون خود از لحاظ زیبایی 

 شناسی ضربه بزند.

 .محتوا دارای کیفیت مناسب باشد 

  طراحی معماری مدیا براساس بافت پیرامونی و به صورت

 هنگ با آن صورت گیرد.هما

 ایجاد ریتم، هارمونی، کنتراست و تنوع در معماری رسانه 

  از آنجایی که نماهای رسانه ای دارای افق دید باالیی هستند

اند بنابراین بایستی در و از فواصل دور نیز قابل مشاهده

 طراحی و انتخاب رنگها و تصاویر در آنها دقت شود.

مطلوبیت 

اجتماعی ناشی 

 عامل افراداز ت

  معماری رسانه اگر به صورت

مناسب طراحی و اجرا گردد 

جذابیت محیط را افزایش 

 دهد.می

  شود و که باعث درگیری ذهنی می طرح مناسباستفاده از

 دهد.میل به حضور در فضا و احساس راحتی را افزایش می

 ای بخصوص به کارگیری خاصیت تعاملی نماهای رسانه

 دهد. اجتماعی را هدف قرار میمواردی که گروه های 

ای نور زیادی نماهای رسانه  امنیت:

 کنند. تولید می

  همانطور که روشنایی مغازه ها به امنیت یک فضا کمک

کند نور یک نمای رسانه ای نیز همین تاییر را خواهد می

 داشت

  ایجاد فضایی جذاب و پر مخاطب با استفاده از خصوصیات

ای که به تجمع بیشتر افراد و به تبع تعاملی در نماهای رسانه

 شدن در فضاآن ایجاد نقاط کانونی برای جمع

 

  نتیجه: . 7

تواند به کیفیت بخشی به فضای شهری با توجه به خصوصیات ویژه بخصوص از لحاظ بصری میمعماری رسانه 
و همچنین زیبایی بصری مواردی  مخصوصاً نیازهای انسانی شامل: اشتغال فعال، اشتغال غیر فعال کمک شایان نماید
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های نوین معماری رسانه که در آن به دهد، همچنین مطالعات و نمونهها پاسخ میهستند که معماری رسانه بخوبی به آن

های نوین کاربر توجه بیشتری گشته است آن هم با استفاده از فناوری-کاربر و کاربر -بحث تعاملی بودن مابین محیط
گرفته و به آن گیری از فضای مجازی نیاز تعامل اجتماعی ناشی از تعامل با افراد نیز مورد توجه قراردیجیتالی و بهره

پرداخته شده است. این موارد باعث گردیده تا معماری رسانه تأییر قابل توجهی بر جذب افراد با سالیق گوناگون به محیط 

است من جمله عدم توجه به بافت و فضای پیرامون و همچنین تضاد اما در عین حال ایراداتی نیز به آن وارد  داشته باشد،

های بیشتر به جنبه های معماری رسانهو شاید بیشتر پروژهفرهنگی در برخی فضاهای شهری و دارای سابقه ی تاریخی. 
 . بپردازند به اجتماع و اجتماع پذیری فضا تا اینکه پردازندتکنولوژیکی می

ی دیجیتالی شدن انسان را ای بخصوص در عصر کنونی که به واسطهه نقش حیاتی نماهای رسانهاما بایستی توجه داشت ک

اجتماع سایبری درگیر نموده این است که حضور فیزیکی در کنار یکدیگر را برای مخاطبان فراهم کند آن هم با توجه در 
ید که در آن مخاطبان به تعاملی فیزیکی در کنار فیزیکی را ایجاد نما -به تغییری که در آنها ایجاد شده و فضایی سایبری

دهد که براساس روابط ای جدید از روابط اجتماعی شهری شکل میتعاملی دیجیتالی دست یابند. معماری رسانه گونه

ه ای نوین، ایرات مثبت و منفی این روابط نوین در گرو طراحی هوشمندانه آن بی آنها است اما به شیوهقدیمی و در ادامه

 دست معماران و طراحان شهری است.
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