
۱. آغاز کالم
بش��ر هم��واره در تالش برای پاس��خگویی ب��ه نیازها، با اس��تفاده از 
توانمندی ه��ای بی بدیل قوۀ تعقل و ویژگیهای انس��انی اش به خلق و 
ابداع پرداخته و گاه خود ش��گفتزده مغلوب دستاوردهای خویش شده 
است. فناوری نوین با رسوخ همه جانبه در عرصه های گوناگون با تأثیر 
بر نوع تعامالت و تغییر بس��یاری مفاهیم و ارزش های متداول و آشنا، 
دست در ایجاد تغییرات بنیادی در تفکرات انسان دارد. امروزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات دس��تیابی به مسافت ها و مقیاس هایی را ممکن 
ک��رده که قرن های متم��ادی در ردۀ مجهوالت و خارج از دس��ترس 
بود. این همه در کنار امکانات نوین ناش��ی از این فناوری ویژه، نسل 
جدیدی از ارزش ها را به دنبال داشته که بسیاری از مالک های گذشته 

را منسوخ کرده است. 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات به ش��کلی گریز ناپذی��ر در حال 
تسخیر همۀ حیطه های حیات انس��انی است. سرعت تبادل اطالعات 

چكيده

فن��اوری نوی��ن اطالع��ات و ارتباطات در ح��ال ورود ب��ه اجتماعات 
انس��انی اس��ت. مطالع��ات و بررس��ی ها نمایانگر تأثی��ر ICT بر همۀ 
عرصه های محیط ش��هری است، به نحوی که فناوری اطالعات را از 
زیرساخت های شهری دانسته اند که در تسهیل حمل و نقل اطالعات 
مؤثر اس��ت. بر این اساس باید تأثیر فناوری اطالعات را در مقیاس ها 
و س��طوح گوناگون بررس��ی کرد. این واقعیتی است که فناوری جدید 
می تواند توسعه های موجود یا پیشنهادی شهرها و مناطق را در جهات 
مختلف و به ش��کل های متف��اوت متأثر کند. بر این اس��اس فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات ابزاری اس��ت در افزایش س��ود مندی طرحها و 
محیطه��ای ش��هری و پش��تیبانی ارتباطات داخل��ی و خارجی. ظهور 
فن��اوری جدید اطالعات و ارتباط��ات در عرصه های گوناگون زندگی 
بش��ر، آثار متفاوتی داشته اس��ت. با تدوین چگونگی تأثیر این فناوری 
جدید ب��ر الیه های متفاوت ش��هر می توان به رویه ای مناس��ب حال 

شهرهای ایران دست یافت.

کلیدواژگان: فناوری اطالعات و ارتباطات، طراحی شهری، توسعۀ شهری، زیرساخت های شهری

1. f_moghtaderi@yahoo.
com

فناوری اطالعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری
فرناز مقتدری اصفهانی۱
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و ارتباطات و دسترس��ی آس��ان به منابع نوع ت��ازه ای از ارتباطات را به عرصۀ 
زیس��ت انسان وارد کرده اس��ت. این امر موجب ظهور مفاهیم نوینی همچون 
جهانی س��ازی۲ و دهکدۀ جهانی ش��ده و بخش��ی از محدودیت های پیش روی 
بش��ر را حذف کرده است. ارتباطات از راه دور۳ و فناوری رسانه ای۴ نشانۀ مرگ 

فاصله ها۵ و شبکۀ فراگیر است. 
واقعیِت دیگر این است که جوامع حاصل برخورد انسان ها با یکدیگر است. 
تعام��ل افراد و روش های بازتولید و تبادل اطالعات، اثر ش��گفتی بر چندوچون 
جوامع بش��ری دارد. اث��ری که فناوری نوی��ن از طریق مدیری��ت ارتباطات و 
اطالعات بر مفهوم فضا و مکان دارد پرسشی است که نوشتار حاضر می کوشد 

برای بخش هایی از آن پاسخی بیابد. 

۲. ضرورت پژوهش
فن��اوری نوین اطالعات و ارتباطات واقعیتی گریزناپذیر در اجتماعات انس��انی 
است. مطالعات و بررسی ها نمایانگر تأثیر آن بر همۀ عرصه های محیط شهری 
اس��ت، به نحوی که فناوری اطالعات را از زیرس��اخت های ش��هری به شمار 

آورده اند.
در محیط های ش��هری، هر پدیده بسته به بستر موجود سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی تأثیری متفاوت از س��ایر مناطق خواهد داشت. بررسی چگونگی این 
تأثیر در همۀ ش��هرها ب��ا محیط های اقتصادی و سیاس��ی و فرهنگی متفاوت 
ضروری می کند. فناوری جدید می تواند توسعه های موجود یا پیشنهادی شهرها 
و مناطق را در جهات مختلف و به شکل های متفاوت متأثر کند. بر این اساس، 
تأثی��ر فناوری اطالعات را باید در مقیاس ها و س��طوح گوناگون در محیط های 

شهری بررسی کرد. 
اگر فناوری نوین به شکل جدی در عرصه های گوناگون به کار گرفته نشود 
و به صورتی تخصصی وارد عرصه های شهرسازی نشود، در نهایت محیط های 
ش��هری به بس��تری از رد و تکذیب واقعیت بدل خواهد شد و در سیر تحوالت، 

فرهنگ و هویت ملی در عرصه های شهری رنگ خواهد باخت. 

پرسش های تحقيق
تأث��ر فن��اوري اطالعات ب��ر طراحي 

شهري چیست؟ 
چگون��ه مي توان فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات را از طريق طراحي ش��هري 
دربس��تر فرهنگ��ي و اجتماعي ايران به 

کار گرفت؟

2.  Globalization
3.  Telecommunation
4.  Media technology
5.  Dead of distances
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۳. پيشينه موضوع

از اواس��ط قرن نوزدهم چگونگی تأثیر فن��اوری نوین و ابداعات 
جدید آن بر جوامع مطرح ش��د. بس��یاری کوش��یده اند تا تصویر 
روش��نی از معماری در پارادایم پست مدرن عرضه کنند. در عین 
حال بس��یاری بر ای��ن واقعیت که تغییرات برخاس��ته از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در مباحث مختلف اعم از اقتصاد و جغرافیا 
و تاری��خ و برنامه ری��زی و حمل و نقل و هنرهای تجس��می چه 
اثری بر مفهوم س��اختمان و فضای واقعی معماری داشته است، 

تأمل کرده اند. 
فناوری بی سیم در حال رشد و توسعه است و دسترسی هایی 
را امکان پذی��ر می کند که پیش از این محال می نمود و فواصلی 
را نزدیک جلوه می دهد که در گذش��ته بعید می نمود و اینها همه 
مفهوم فضا را در ذهن انسان متحول می کند. باالتر از همه، این 
تحوالت فضای عمومی فراملیتی را سامان می دهد که در تعامل 
با فناوری اطالعات و ارتباطات، مفهوم دنیای واقعی و نوع رابطه 
با آن را در نگاه انس��ان عصر حاضر تغییر می دهد. اینجاست که 
معنای معماری و فضای جغرافیایی و ش��کل شهر و حتی عادات 
زندگی روزمره متحول می ش��ود. تبادل سریع اطالعات پیشرفت 
روز افزون دانش را در پی داشته است. حجم دریافت های بشری 
در چند ده��ۀ اخیر با هیچ دورهای قابل قیاس نیس��ت. انقالب 
دیجیتال��ی مفاهیم جدیدی را به زندگی بش��ر افزوده اس��ت که 
تأثیری انکار ناپذیر بر ذهنیت و رفتارها و ش��یوۀ زندگی انس��ان 

داشته است: حیات مجازی.
از اواخر قرن بیس��تم مطالعات بس��یاری دربارۀ تأثیر فناوری 
جدید بر زندگی بشر انجام شده است. نسل اولیۀ نظریه پردازان و 
منتق��دان بر این اعتقادند که فناوری جدید اطالعات و ارتباطات 
موجب ش��کلگیری شیوۀ زندگی ناقصی خواهد شد که ارتباطات 
انس��انی و اجتماعی را کمرنگ می کن��د. در جامعه اطالعاتی که 
کار و تفری��ح و روابط اجتماعی در خانه های هوش��مند می گذرد، 

م��ردم می توانند به طور کام��ل نیاز به ارتباط��ات اجتماعی که 
وابسته به مکان فیزیکی است را پس بزنند.۶ 

از سوی دیگر نظریه پردازان موافق با تکنولوژی معتقدند که 
اینترن��ت فرم جدیدی از اجتماعات را خلق می کند که افراد را از 
محدودیت های اجتماعی و جغرافیایی می رهاند. به عبارت دیگر 
آشنایی گس��ترده با اینترنت و ارتباطات همراه آن، امکانی برای 
افراد و جوامع اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که فناوری نوین 
این توانایی را دارد تا مردم را به شکلی قدرتمندتر و بدون وجود 
محدودیت ه��ای محیط فیزیکی، قومی و ملیت��ی، به هم مرتبط 
کن��د در چنین جوامعی مردم روش ه��ای مختلفی از ارتباطات را 

استفاده می کنند. 
بررس��ی ها و مطالع��ات ص��ورت گرفته در جوامع پیش��رفته 
با امکان دسترس��ی آس��ان به اینترنت، همچ��ون ایاالت متحده 
آمریکا، نش��ان می دهد که سرنوش��ت اجتماعات و ارتباطات در 
چنی��ن جوامعی نتیج��ه ای از تکنولوژی های جدید خانه محوری 
و محرومیت اجتماعی نبوده اس��ت.۷ در نمونه های مورد بررسی، 
اینترنت هم موجب تقویت ارتباطات در مس��افت های دور شده و 
هم ارتباطات محلی را تقویت کرده است. به عبارتی روشن تر، به 
همان نحو که انقالب صنعتی موجب جدایی محل کار و زندگی 
شد، انقالب دیجیتالی پیوندی دوب��اره میان این دو عرص���ه را 

در پی خ���واهد داشت.۸
 ولی چون شهر نظامی بسیار پیچیده و باز است که برآیندی 
از نیروهای متفاوت همزمان به آن شکل می دهند، می توان گفت 
محتوای اهمیت و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات به ش��کلی 

قابل توجه از شهری به شهر دیگر متفاوت خواهد بود.۹

۴. جایگاه  فناوری اطالعات و ارتباطات 
در طراحی شهری

یک��ی از پایه ای تری��ن تغییراتی که طراحی ش��هری متأثر از آن 
خواهد بود ارتباطات دیجیتالی و جایگزین های الکترونیکی است 

6.  Keith N Hampton, 
Place-Based and IT Mediated 
“Community”.
7.  Ibid, 2
8.  William J. Mitchell, E- 
topia, 72.
9.  Andres Sevtsuk, Effects of 
ICT on City Form, 1.
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ک��ه بخش های��ی و حتی گاهی بخش اعظم��ی از جابجایی های 
فیزیکی را غیرض��روری میکند. این امر امکان طراحی فضاهای 
آزاد از یکدیگ��ر را فراهم می کند ک��ه گاه حتی تابع نظم منطقی 
جدی��دی، همدیگر را تکمی��ل می کنند.۱۰به بی��ان دیگر، فضای 
مج��ازی میتواند فضای حقیقی را با عهده گرفتن وظایف زمان بر 
و هزینه ب��ر پش��تیبانی کند. ما می توانیم ش��هری را فرض کنیم 
که با اس��تفاده از فناوری اطالعات، به ص��ورت خودکار، قابلیت 
پاس��خگویی در مقاب��ل تغیی��ر موقعیت را دارا باش��د. چراغ های 
راهنمایی که به صورت خودکار ترافیک را کنترل و زمان المپ ها 
را تنظی��م می کنند، قطارهایی که در مقابل تغییر مس��یر ریل ها 
حس��اس اند و برنامۀ زمانی خود را تغییر می دهند، کتابخانه هایی 
که مخاطبان را در جریان چاپ کتب جدید قرار میدهند و هزاران 
امکان دیگر از جمله فرصت هایی است که به کمک این فناوری 

جدید ممکن شده  است. 
ارتباطات آسان در عصر جدید و با استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات، م��ردم را به تصمیمات فوری و ق��رار مالقات های 
خود به خودی و بدون برنامه ریزی قبلی با س��ایرین قادر می کند. 
امروزه در کش��ورهای پیش��رفتۀ جهان به ویژه آمریکا بیشترین 
تعداد سفرهای درون شهری به انگیزۀ تبادالت اجتماعی صورت 

می گیرد.۱۱
 اوضاع جدید نوع جدیدی از انتظام فضایی را سامان می دهد 
که خود معنای ش��هر را به نح��وی دگرگون کرده که در نهایت، 
طب��ق اظهار نظر هنری لفور، زندگی چن��د فرهنگی را در مقابل 
ت��ک فرهنگی و تلفیق عملکردی را به جای جداس��ازی و پیوند 
دادن فضاه��ا را ب��ه جای قطعه قطعه کردنش��ان مطرح می کند. 
برنامه ری��زان کارب��ری زمی��ن می توانند با تعری��ف عرصه هایی 
انعطاف پذی��ر و متن��وع به س��مت نظری��ۀ لفور حرک��ت کنند و 
حساسیت خود نس��بت به اهمیت تفکیک و تجزیۀ کاربری ها را 

تلطیف کنند.۱۲

 از س��وی دیگر برای معماران نیز مقول��ۀ تداوم عرصه های 
حضور و تغییر معنای رابطۀ انسان با مکان لزوم بازنگری جدی در 
بس��یاری از اصول پایه ای را مطرح می کند. فرآیند استاندارد شدۀ 
دوران مدرن قرن بیس��تم، که مبتن��ی بر بحث جدایی و تفکیک 
عملکرده��ا با هدف تعدی��ل ابعاد فضاها برای ب��ه عهده گرفتن 
عملکرد خاص و شفاف بودن بصری عملکردهاست، مشخصًا در 
مقیاس شهر، حوزه های مسکونی تفکیک شده از مناطق تجاری 
و صنعتی را موجب ش��ده است. در مقیاس تک بنا نیز، این تفکر 
به طراحی فضاهایی خاص با تجهیزات متمرکز برای پاسخگویی 
به فعالیت های مش��خص انجامیده اس��ت. این درحالی است که 
ای��ن نگاه با ورود ابزارهای الکترونیک بی س��یم، ک��ه قادرند در 
موقعیت های مختلف به فعالیت خود ادامه دهند، بی معنی ش��ده 
اس��ت. امروزه نگرش زمان بندی فضاهایی با قابلیت های متنوع 

جایگزین تقسیم بندی فضا می شود.۱۳
 ب��ا این توضیح برنامه ریزان کالبد ش��هر، بایس��تی چارچوب 
تصمیم گیری را ب��ه نحوی تنظیم کنند که دس��تیابی به اهداف 
اطالعاتی در آن گنجانده ش��ود. به عبارت دیگر زیرس��اخت های 
اطالعاتی بسیار موثرتر از زیرساخت های فیزیکی، در شکل گیری 

چارچوبهای تصمیم سازی شهر آینده مؤثر خواهد بود.۱۴
 از س��وی دیگر، فناوری اطالع��ات و ارتباطات با امکانات و 
ابزاری که در اختیار می گذارد تجربۀ معماری و طراحی ش��هری 
را دگرگون می سازد. پیشینیان ما می توانستند ساختارهای عظیم 
و یه یادماندنی ای با اس��تفاده از خواص س��نگ ها بس��ازند، ولی 
س��اختارهایی که به این صورت س��اخته می ش��د، استفادۀ کمی 
از فض��ا می کرد. انق��الب صنعتی این ام��کان را فراهم آورد که 
فضاهای داخلی گش��وده ش��ود و تعداد زیادی از مردم در داخل 
بناه��ای بلند جای داده ش��وند. در قرن نوزدهم پیش��رفت علوم 
امکان ساختن ساختمان های بلند و آسمان خراش ها را ایجاد کرد 
و س��رمایه داری و کاپیتالیس��م صنعتی را در دس��تیابی به اهداف 
کم��ک کرد. در عین حال تراکم زیاد، موجب گس��ترش حومه ها 

10.  Peter Neal, Urban 
Villages, 74.
11.  Andres Sevtsuk, Effects 
of ICT on City Form, 18.
12.  Ibid, 165.
13.  William J. Mitchell, 
Me++, 162.
14.  Ibid, 116.
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ش��د. بر این اساس در حالی که قرن بیس��تم به پایان می رسید، 
خط آسمان مرکز شهرها باال رفت و به تبع آن حومه ها گسترش 
پیدا کرد. لیکن معضالت طبیعی مانعی برای بلند تر ش��دن بناها 
بود، هر چه تعداد طبقات بیش��تر میش��د، فضای بیشتری صرف 
تأسیس��ات و اسکلت بنا می ش��د. همچنان که این مسابقه برای 
بلند تر ساختن ادامه داش��ت، توسعۀ سریع انقالب دیجیتالی نیاز 
حض��ور رو در رو با دیگران را در بناهای گرانقیمت مرکز ش��هر 
کاهش داد. ارتباطات دیجیتالی از اهمیت مرکز ش��هر کاس��ت و 
در مقابل با ایجاد امکان دسترس��ی به منابع، جذابیت مکان های 

ارزانتر حومه را افزایش داد.
اکنون نش��ان هر ش��رکت یا موسس��ه بیش��تر از ساختمان 
یادمانی و با ش��کوه آن در مرکز ش��هر نمایندۀ آن است. محدود 
شدن اطالعات کاغذی و ظهور نظام های امنیتی نوین، رمزهای 
ورود و قفل ه��ای اینترنتی پیش��رفته، نیاز ب��ه دفاتر خصوصی و 
مح��دود را کاه��ش داده و عرصه ه��ای چند منظ��وره ای پدید 
 آورده ک��ه ب��ه تبع آن فضاه��ای کار می تواند کوچکتر ش��ود.۱۵

 با این حال هنوز افرادی هس��تند که از راه های سنتی )همچون 
ایس��تادن بر بلندای ش��هر( س��عی در ارضای نیازه��ای روانی و 
اجتماعی خ��ود  دارن��د. بنابراین در قرن بیس��ت ویکم نیز بناها 

همچنان بلند و بلندتر خواهند شد. 
به همین نح��و ظهور فناوری های نوی��ن تجربۀ جدیدی از 
فضاهای شهری را با در بر داشتن تابلوهای اطالعات و تبلیغات 
دیجیتال��ی و نورانی، خلق کرده اس��ت. فن��اوری نوین بازخوانی 
جدی��دی از فضاهای ش��هری را فراهم م��ی آورد. عنصری قوی 
به عوامل تعریف کنندۀ فضاهای ش��هری افزوده ش��ده اس��ت. 
صفح��ات بزرگ نورانی و تلویزیون های عظیم، ردیف چراغ های 
رنگ��ی متحرک که تعریف فضا را دگرگون میکند. فناوری جدید 
امکان��ات بی بدیل و نویی را در راس��تای خلق محیطی جذابتر و 
تجربه ای غنی تر از محیط ش��هری، در اختیار طراحان قرار داده 

است. 

مصالح و پیش��رفت های جدید ترکیب��ی خواهد بود از قدرت 
الکترونیکی و شبکۀ دیجیتالی که حساسیت های بسیار و حافظه 
زی��اد و ق��درت تحلیل و پردازش بی نظی��ر را ایجاد می کند. این 
همه تجربۀ معماری و طراحی کالبد را دگرگون می کند چنان که 
نس��ل جدیدی از فرم های معماری قابل تغییر و کنترل در طول 
زمان در حال شکل گیری است. امکانات و ابزار در دسترس برای 
طراحی ف��رم در خدمت خلق عرصه های همگانی و ش��هرهای 
جذاب مطلوب، در رقابت با س��ایر شهرهاست. بدین نحو تجربۀ 
عرصه های همگانی از فضاهای ایس��تا و س��اکن به عرصه هایی 

پویا و متغیر بدل شده است.
بناهایی با فرم های پیچیده و فضاهای شهری سیال همچون 
طراحی های فرانک گری و زاها حدید و ون برکل۱۶ نمایندۀ تعبیر 
فضایی این معماران از جامعۀ اطالعاتی تازه اس��ت و تالش آنها 
برای ترجمۀ تمایل این عصر به فضا را نش��ان می دهد۱۷ طراحی 
فرم در عصر اطالعات ش��اهد تعابیر فرهنگی فرم است که سعی 

در ثبت روح زمانه دارد. 
ب��ر این مبناس��ت ک��ه می توان گف��ت پیش��رفت روزافزون 
شبکه های اطالعات-ارتباطات نفوذ ش��گفت انگیزی بر کالبد و 
استخوان بندی شهر معاصر داشته است. به نحوی که میتوان آن 
را انق��الب صنعتی نوین نامی��د و گفت به همان نحو که انقالب 
صنعت��ی موجب جدایی محل ه��ای کار و زندگی ش��د، انقالب 
دیجیتال��ی پیوندی دوباره میان این دو عرص��ه را در پی خواهد 

داشت. 
عالوه بر این، از زمانی که ش��بکه های دیجیتالی در رشدی 
روزافزون، مهار سایر شبکه ها را به دست گرفتند، نوع جدیدی از 
تهدیدات به نام تهدیدات مجازی پا به عرصۀ ظهور گذاشت که 
بسیار مخرب تر از تهدیدات و برخوردهایی بود که مستقیمًا عناصر 
فیزیک��ی و دارایی های واقعی را م��ورد حمله قرار می داد. امروزه 
ش��هرها بایس��تی عالوه بر مراقبت محلی ش��بکۀ زیرساخت ها، 
آنها را از تهدی��دات مجازی نیز حفظ کنند. باید اطمینان حاصل 

15.  Andres Sevtsuk, Effects 
of ICT on City Form, 3.
16.  Van-Berkel
17.  Ibid, 8.
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کرد که شبکه های اطالعاتی مدیریت زیرساخت های شهری در 
مقابل هجوم های مجازی قابل نفوذ نیس��ت. پیش از این، امنیت 
از طری��ق دیوارها و حصارهای بلند تأمین می ش��د، لیکن امروزه 
امنیت ش��هری منوط به الگوی ارتباطات است.  به سبب انقالب 
اطالعاتی، امنیت معنای س��نتی خود را از دست داده و دیوارهای 

مجازی جای حصارهای کهن را گرفته است. 
از س��وی دیگر ش��هر نظامی بس��یار پیچیده و باز است، که 
نیروه��ای متفاوت و دره��م تنیده با تأثی��رات متقابل به صورت 
همزمان به آن ش��کل می دهند. این نیروها از ش��هری به ش��هر 
دیگ��ر متف��اوت اس��ت متأث��ر از عوام��ل اجتماع��ی و فرهنگی 
جوامع. به این س��بب میتوان گفت فن��اوری جدید ارتباطات آثار 
»مش��خصی« در برندارد؛ بلکه روش استفاده و نوع برخورد با آن 
در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیها برای توسعۀ عرصه های شهری 
اس��ت که تعیین کننده اس��ت. هیچ یک از فناوری های جدید به 
خ��ودی خود خوب یا بد نیس��ت، بلکه روش اس��تفاده و کاربری 
آنهاس��ت که موثر بر آینده جوامع اس��ت. بنابراین می توان گفت 
فناوری اطالعات و ارتباطات نوعی از زیر س��اخت های ش��هری 
اس��ت که در تس��هیل ارتباطات و جابجایی اطالعات مؤثر است. 
در نتیجه مسألۀ اصلی وارد کردن شبکۀ اطالعات و ارتباطات به 
نظام به هم فش��رده و پیچیدۀ شهر است: راه ها و کف سازی های 
بافت شهری و س��اختمان های هوشمند و مراکز و مجموعه های 

فناوری رسانه ای.۱۸ 

بر این اساس لزوم داشتن نگاهی دقیق تر به گروه های فعال 
در ش��هر اجتناب ناپذی��ر می نماید. همۀ این گروه ها به ش��یوه ای 
مش��خص عمل می کنند و نیازهای مش��خصی دارن��د و البته یا 
یکدیگ��ر در ارتباط اند که این امر ما را به حیطۀ فعالیت هایی که 
فن��اوری اطالعات ب��ه آن وارد خواهد ش��د، هدایت خواهد کرد. 
»ت۱« ن��وع و چگونگی این ارتباطات را نمایش می دهد. در این 

دنیای تازه چنین مفاهیم پدید آمده است:
دول��ت الکترونیک۱۹: اینترنت جریان کار را از دفاتر بس��ته و 

محدود به دفاتر باز و قابل مشاهده خواهد برد. 
دموکراس��ی الکترونیک۲۰: فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 

شیوه های جدید مشارکت را فراهم می آورد. 
 مرز ه��ای دیجتالی۲۱: اینترنت امکانات آموزش��ی پیش��رفته 
برای گروه های ک��م درآمد و مناطق و عرصه های عمومی برای 
دسترس��ی س��هل و آس��ان همۀ گروه ها به اطالع��ات را فراهم 

می کند. 
مدیریت دانش۲۲: اس��تفاده از تغییرات درونی دانش و انتشار 
سیاس��ی و اجرایی اطالعات و در دس��ترس ق��رار دادن آن برای 

عموم مردم ممکن شده است. 
تجارت الکترونیک: زیرساخت های تکنولوژیکی و تشکیالتی 

همچون مراکز خرید مجازی پدید آمده است.۲۳

۵. نتيجه  
ع��دم قطعیت چگونگ��ی تأثیرات فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
باعث ش��ده بیانیه های مختلف و بعضًا متناقضی دربارۀ توس��عۀ 
آیندۀ شهرها و محالت وجود داشته باشد. این در حالی است که 
امروزه در کشورهای توسعه یافته، شبکۀ اینترنت چنان گسترش 
پیدا کرده اس��ت که می توان به روش��نی بیان کرد که کار کردن 
از راه دور در ای��ن جوامع )به ویژه آمریکا و کانادا( به پیش فرض 
اولیه ش��باهتی ن��دارد. کار از طریق اینترنت براس��اس آمارهای 

موجود نقش مؤثری در آمریکا در بر نداشته است. 

18.  Stephen Graham, 
telecommunications and 
the City.
19.  E. Government
20.  E- Democracy
21.  Digital Divides
22.  Knowledge- 
management
23.  Michael Hokkeler, ICT 
and urban Development- 
Between Vision and Reality.

فع��ال  گروه ه��ای  ت۱.   
اطالع��ات فن��اوری  و   اجتم��اع 
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لیک��ن این حقیقتی اس��ت که م��وارد فوق از بررس��ی ها و 
تحقیقات در جوامع پیشرفته به ویژه آمریکا برآمده است. این امر 
توج��ه به این نکته را ضروری می نمای��د که در این گونه جوامع 
ظهور فناوری ارتباطات و اطالعات و نگرش نوین سرمایه داری 
به صورت تأکید بر انس��ان به عنوان س��رمایۀ اصلی، به ش��کلی 
همزمان و با رابطه ای علت و معلولی ش��کل گرفته است. طبیعی 
است که با توجه به پیچیدگی نظام های شهر و رفتارهای انسانی 
این تأثیرات در جوامع در حال توسعه همچون ایران می تواند نتایج 
متفاوتی داش��ته باشد. ش��هر نظامی پیچیده و باز است، محتوای 
اهمیت و تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات به شکلی قابل توجه 
از ش��هری به شهر دیگر متفاوت اس��ت و به طور عمومی متأثر 
از عوامل اجتماعی و فرهنگی جوامع اس��ت. بر این اساس تأثیر 
فناوری نوین در جوامع در حال توس��عه همچون ایران همچنان 
در پرده ای از ابهام است و نیازمند مطالعات و بررسی های عملی 
و تجربی. بر این اس��اس پیشبینی بس��تر مناسب برای مدیریت 
و دریافت بیش��ترین بهره از فناوری جدی��د در چارچوب ارتقای 
ویژگیه��ای منحصر به فرد اجتماعی و تاریخی و هویتی ایران و 

ورود به صحنۀ رقابت جهانی در عرصه شهری ضروری است.
بدی��ن نحو نتایج و تأثیرات ورود فن��اوری نوین اطالعات و 
ارتباطات را به جوامع ایرانی می بایست مطابق با شرایط اجتماعی 
و فرهنگی ایران بررسی کرد. این بررسی ها نشان خواهد داد که 
ک��دام یک از نظریه ه��ای تأثیر فناوری نوین بر ش��هر در ایران 
صادق است. این حقیقتی است که جامعۀ انسانی در حال گذار به 
س��مت گونه ای از دانش اقتصاد است که در آن سرمایۀ انسانی، 
جایگزی��ن همۀ انواع دیگر س��رمایه ها خواهد ب��ود. ایران نیز در 
آیندهای نزدیک چاره ای جز پیوستن به این نظام اقتصاد جهانی 

نخواهد داشت. 
بدیهی است که فناوری اطالعات و ارتباطات به خودی خود 
آثار مش��خصی در بر ندارد، بلکه روش استفاده از آن است تأثیر 
قطع��ی دارد. بر این اس��اس از آنجا که گری��زی از ورود فناوری 

جدید به الیه های مختلف زندگی بشر در جوامع گوناگون نیست، 
باید آگاهانه با آن مواجه ش��د و با توجه به ویژگی های اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی جامعه در الیه های مختلف ش��هر، ظهور 

آن را پیش بینی کرد. 
همان گونه که گفتیم روش استفاده و نوع برخورد با فناوری 
در تصمیم گیری ه��ا و برنامه ریزی ه��ا برای توس��عۀ عرصه های 
شهری است که تعیین کننده است. لذا می توان فناوری اطالعات 
و ارتباطات را نوعی از زیر س��اخت های ش��هری دانس��ت که در 

تسهیل ارتباطات و جابجایی اطالعات مؤثر است. 
ب��ر این اس��اس، توجه به آثار محتمل فن��اوری جدید و وارد 
ک��ردن آن در اصلی ترین زیرس��اخت های ش��هری باید در همۀ 
مراحل طراحی و اجرای  توسعۀ محیط های شهری در نظر باشد. 
لحاظ کردن این موارد پنجگانه و تعیین چش��م انداز آیندۀ شهرها 
با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی موجود، تنها راه ممکن برای 
پیشگیری از تأثیرات نامطلوب و بهره بری از آثار مطلوب فناوری 

نوین اطالعات و ارتباطات است.
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