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كليدواژگان :فناوري اطالعات و ارتباطات ،طراحي شهري ،توسعۀ شهري ،زيرساختهای شهری
چكيده

 .۱آغاز کالم

فن��اوري نوي��ن اطالع��ات و ارتباطات در ح��ال ورود ب��ه اجتماعات

بش��ر هم��واره در تالش برای پاس��خگویی ب��ه نیازها ،با اس��تفاده از
توانمندیه��ای بیبدیل قوۀ تعقل و ویژگیهای انس��انیاش به خلق و
ابداع پرداخته و گاه خود ش��گفتزده مغلوب دستاوردهای خویش شده
است .فناوری نوین با رسوخ همهجانبه در عرصههای گوناگون با تأثیر
بر نوع تعامالت و تغییر بس��یاری مفاهیم و ارزشهای متداول و آشنا،
دست در ایجاد تغییرات بنیادی در تفکرات انسان دارد .امروزه فناوری
اطالعات و ارتباطات دس��تيابی به مسافتها و مقياسهايی را ممکن
ک��رده که قرنهای متم��ادی در ردۀ مجهوالت و خارج از دس��ترس
بود .اين همه در کنار امکانات نوين ناش��ی از اين فناوری ويژه ،نسل
جديدی از ارزشها را به دنبال داشته که بسياری از مالکهای گذشته
را منسوخ کرده است.
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات به ش��کلی گريزناپذي��ر در حال
تسخير همۀ حيطههاي حیات انس��اني است .سرعت تبادل اطالعات

انس��اني اس��ت .مطالع��ات و بررس��يها نمايانگر تأثي��ر  ICTبر همۀ
عرصههاي محيط ش��هري است ،به نحوي که فناوري اطالعات را از
زيرساختهاي شهري دانستهاند که در تسهيل حمل و نقل اطالعات
مؤثر اس��ت .بر اين اساس باید تأثير فناوري اطالعات را در مقياسها
و س��طوح گوناگون بررس��ي کرد .اين واقعيتي است که فناوري جديد
ميتواند توسعههاي موجود يا پيشنهادي شهرها و مناطق را در جهات
مختلف و به ش��کلهاي متف��اوت متأثر کند .بر این اس��اس فناوري
اطالع��ات و ارتباطات ابزاري اس��ت در افزايش س��ودمندي طرحها و
محيطه��اي ش��هري و پش��تيباني ارتباطات داخل��ي و خارجي .ظهور
فن��اوری جدید اطالعات و ارتباط��ات در عرصههای گوناگون زندگی
بش��ر ،آثار متفاوتی داشته اس��ت .با تدوين چگونگي تأثير اين فناوري
جديد ب��ر اليههاي متفاوت ش��هر میتوان به رویهای مناس��ب حال
شهرهای ایران دست یافت.
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تأث�ير فن��اوري اطالعات ب��ر طراحي
شهري چیست؟
چگون��ه میتوان فن��اوري اطالعات و
ارتباطات را از طريق طراحي ش��هري
دربس��تر فرهنگ��ي و اجتماعي ايران به
کار گرفت؟

و ارتباطات و دسترس��ي آس��ان به منابع نوع ت��ازهای از ارتباطات را به عرصۀ
زيس��ت انسان وارد کرده اس��ت .اين امر موجب ظهور مفاهيم نوينی همچون
جهانيس��ازي ۲و دهکدۀ جهاني ش��ده و بخش��ي از محدوديتهاي پيش روي
بش��ر را حذف کرده است .ارتباطات از راه دور ۳و فناوري رسانهاي ۴نشانۀ مرگ
فاصلهها ۵و شبکۀ فراگير است.
واقعیت دیگر این است که جوامع حاصل برخورد انسانها با يكديگر است.
ِ
تعام��ل افراد و روشهاي بازتوليد و تبادل اطالعات ،اثر ش��گفتي بر چندوچون
جوامع بش��ري دارد .اث��ري كه فناوري نوي��ن از طريق مديري��ت ارتباطات و
اطالعات بر مفهوم فضا و مكان دارد پرسشي است كه نوشتار حاضر ميكوشد
براي بخشهایي از آن پاسخي بیابد.

 .۲ضرورت پژوهش
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فن��اوری نوین اطالعات و ارتباطات واقعیتی گریزناپذیر در اجتماعات انس��انی
است .مطالعات و بررسیها نمایانگر تأثیر آن بر همۀ عرصههای محیط شهری
اس��ت ،به نحوی که فناوری اطالعات را از زیرس��اختهای ش��هری به شمار
آوردهاند.
در محیطهای 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 محیطهای اقتصادی و سیاس��ی و فرهنگی متفاوت
ضروري میکند .فناوری جدید میتواند توسعههای موجود یا پیشنهادی شهرها
و مناطق را در جهات مختلف و به شکلهای متفاوت متأثر کند .بر این اساس،
تأثی��ر فناوری اطالعات را باید در مقیاسها و س��طوح گوناگون در محیطهای
شهری بررسی کرد.
اگر فناوری نوین به شکل جدی در عرصههای گوناگون به کار گرفته نشود
و به صورتی تخصصی وارد عرصههای شهرسازی نشود ،در نهایت محیطهای
ش��هری به بس��تری از رد و تکذیب واقعیت بدل خواهد شد و در سیر تحوالت،
فرهنگ و هویت ملی در عرصههای شهری رنگ خواهد باخت.

 .۳پيشينه موضوع
از اواس��ط قرن نوزدهم چگونگي تأثير فن��اوري نوين و ابداعات
جديد آن بر جوامع مطرح ش��د .بس��یاری کوش��يدهاند تا تصوير
روش��ني از معماري در پارادايم پست مدرن عرضه کنند .در عين
حال بس��یاری بر اي��ن واقعيت که تغييرات برخاس��ته از فناوري
اطالعات و ارتباطات در مباحث مختلف اعم از اقتصاد و جغرافيا
و تاري��خ و برنامهري��زي و حمل و نقل و هنرهاي تجس��مي چه
اثری بر مفهوم س��اختمان و فضاي واقعي معماري داشته است،
تأمل کردهاند.
فناوري بيسيم در حال رشد و توسعه است و دسترسيهايي
را امکانپذي��ر ميکند که پيش از اين محال مينمود و فواصلي
را نزديک جلوه ميدهد که در گذش��ته بعيد مينمود و اينها همه
مفهوم فضا را در ذهن انسان متحول ميکند .باالتر از همه ،اين
تحوالت فضاي عمومي فرامليتي را سامان ميدهد که در تعامل
با فناوري اطالعات و ارتباطات ،مفهوم دنياي واقعي و نوع رابطه
با آن را در نگاه انس��ان عصر حاضر تغيير ميدهد .اينجاست که
معناي معماري و فضاي جغرافيايي و ش��کل شهر و حتي عادات
زندگي روزمره متحول ميش��ود .تبادل سريع اطالعات پيشرفت
روز افزون دانش را در پي داشته است .حجم دريافتهاي بشري
در چند ده��ۀ اخير با هيچ دورهاي قابل قياس نيس��ت .انقالب
ديجيتال��ي مفاهيم جديدي را به زندگي بش��ر افزوده اس��ت که
تأثيري انکار ناپذير بر ذهنيت و رفتارها و ش��يوۀ زندگي انس��ان
داشته است :حيات مجازی.
از اواخر قرن بیس��تم مطالعات بس��یاری دربارۀ تأثیر فناوری
جدید بر زندگی بشر انجام شده است .نسل اوليۀ نظریهپردازان و
منتق��دان بر اين اعتقادند که فناوري جديد اطالعات و ارتباطات
موجب ش��کلگيري شيوۀ زندگي ناقصي خواهد شد که ارتباطات
انس��انی و اجتماعي را کمرنگ ميکن��د .در جامعه اطالعاتي که
کار و تفري��ح و روابط اجتماعي در خانههاي هوش��مند میگذرد،

م��ردم ميتوانند به طور کام��ل نياز به ارتباط��ات اجتماعي که
۶
وابسته به مکان فيزيکي است را پس بزنند.
از سوي ديگر نظريهپردازان موافق با تکنولوژي معتقدند که
اينترن��ت فرم جديدي از اجتماعات را خلق ميکند که افراد را از
محدوديتهاي اجتماعي و جغرافيايي ميرهاند .به عبارت ديگر
آشنايي گس��ترده با اينترنت و ارتباطات همراه آن ،امکاني براي
افراد و جوامع اس��ت .مطالعات نش��ان ميدهد که فناوري نوين
اين توانايي را دارد تا مردم را به شکلي قدرتمندتر و بدون وجود
محدوديته��اي محيط فيزيکي ،قومي و مليت��ي ،بههم مرتبط
کن��د در چنين جوامعي مردم روشه��اي مختلفي از ارتباطات را
استفاده ميکنند.
بررس��يها و مطالع��ات ص��ورت گرفته در جوامع پيش��رفته
با امکان دسترس��ی آس��ان به اينترنت ،همچ��ون اياالت متحده
آمريکا ،نش��ان میدهد که سرنوش��ت اجتماعات و ارتباطات در
چني��ن جوامعي نتيج��هاي از تکنولوژيهاي جديد خانه محوري
و محروميت اجتماعي نبوده اس��ت ۷.در نمونههاي مورد بررسي،
اينترنت هم موجب تقويت ارتباطات در مس��افتهاي دور شده و
هم ارتباطات محلي را تقويت کرده است .به عبارتي روشنتر ،به
همان نحو که انقالب صنعتي موجب جدايي محل کار و زندگي
شد ،انقالب ديجيتالي پيوندي دوبــاره ميان اين دو عرصـــه را
۸
در پی خـــواهد داشت.
ولي چون شهر نظامي بسيار پيچيده و باز است که برآيندي
از نيروهاي متفاوت همزمان به آن شکل ميدهند ،ميتوان گفت
محتواي اهميت و تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات به ش��کلي
۹
قابل توجه از شهري به شهر ديگر متفاوت خواهد بود.

 .۴جایگاه فناوري اطالعات و ارتباطات
در طراحی شهری
يک��ي از پايهايتري��ن تغييراتي که طراحی ش��هری متأثر از آن
خواهد بود ارتباطات ديجيتالی و جايگزينهاي الکترونيکي است
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ک��ه بخشهاي��ي و حتي گاهي بخش اعظم��ي از جابجاييهاي
فيزيکي را غيرض��روري ميکند .اين امر امکان طراحي فضاهای
آزاد از يکديگ��ر را فراهم ميکند ک��ه گاه حتي تابع نظم منطقي
جدي��دي ،همديگر را تکمي��ل میکنند۱۰.به بي��ان ديگر ،فضاي
مج��ازي ميتواند فضاي حقيقي را با عهده گرفتن وظايف زمانبر
و هزينهب��ر پش��تيباني کند .ما ميتوانيم ش��هري را فرض کنيم
که با اس��تفاده از فناوري اطالعات ،به ص��ورت خودکار ،قابليت
پاس��خگويي در مقاب��ل تغيي��ر موقعيت را دارا باش��د .چراغهاي
راهنمايي که به صورت خودکار ترافيک را کنترل و زمان المپها
را تنظي��م ميکنند ،قطارهايي که در مقابل تغيير مس��ير ريلها
حس��اساند و برنامۀ زماني خود را تغيير ميدهند ،کتابخانههايي
که مخاطبان را در جريان چاپ کتب جديد قرار ميدهند و هزاران
امکان ديگر از جمله فرصتهايي است که به کمک اين فناوري
جديد ممکن شد ه است.
ارتباطات آسان در عصر جدید و با استفاده از فناوري اطالعات
و ارتباط��ات ،م��ردم را به تصميمات فوري و ق��رار مالقاتهاي
خود به خودي و بدون برنامهريزي قبلي با س��ايرين قادر ميکند.
امروزه در کش��ورهاي پيش��رفتۀ جهان به ويژه آمريکا بيشترين
تعداد سفرهاي درون شهري به انگیزۀ تبادالت اجتماعي صورت
۱۱
ميگيرد.
اوضاع جديد نوع جديدي از انتظام فضايي را سامان ميدهد
که خود معناي ش��هر را به نح��وي دگرگون کرده که در نهايت،
طب��ق اظهار نظر هنري لفور ،زندگي چن��د فرهنگی را در مقابل
ت��ک فرهنگي و تلفيق عملکردي را به جاي جداس��ازي و پيوند
دادن فضاه��ا را ب��ه جاي قطعه قطعه کردنش��ان مطرح ميکند.
برنامهري��زان کارب��ري زمي��ن ميتوانند با تعري��ف عرصههايي
انعطافپذي��ر و متن��وع به س��مت نظري��ۀ لفور حرک��ت کنند و
حساسيت خود نس��بت به اهميت تفکيک و تجزيۀ کاربريها را
۱۲
تلطيف کنند.

از س��وي ديگر براي معماران نيز مقول��ۀ تداوم عرصههاي
حضور و تغيير معناي رابطۀ انسان با مکان لزوم بازنگري جدي در
بس��ياري از اصول پايهاي را مطرح ميکند .فرآيند استاندارد شدۀ
دوران مدرن قرن بيس��تم ،که مبتن��ي بر بحث جدايي و تفکيک
عملکرده��ا با هدف تعدي��ل ابعاد فضاها براي ب��ه عهده گرفتن
ً
عملکرد خاص و شفاف بودن بصري عملکردهاست ،مشخصا در
مقياس شهر ،حوزههاي مسکوني تفکيک شده از مناطق تجاري
و صنعتي را موجب ش��ده است .در مقياس تک بنا نيز ،اين تفکر
به طراحي فضاهايي خاص با تجهيزات متمرکز براي پاسخگويي
به فعاليتهاي مش��خص انجاميده اس��ت .اين درحالي است که
ای��ن نگاه با ورود ابزارهاي الکترونيک بيس��يم ،ک��ه قادرند در
موقعيتهاي مختلف به فعاليت خود ادامه دهند ،بي معني ش��ده
اس��ت .امروزه نگرش زمانبندي فضاهايي با قابليتهاي متنوع
۱۳
جايگزين تقسيمبندي فضا ميشود.
ب��ا اين توضيح برنامهريزان کالبد ش��هر ،بايس��تي چارچوب
تصميمگيري را ب��ه نحوي تنظيم کنند که دس��تيابي به اهداف
اطالعاتي در آن گنجانده ش��ود .به عبارت ديگر زيرس��اختهاي
اطالعاتي بسيار موثرتر از زيرساختهاي فيزيکي ،در شکلگيري
۱۴
چارچوبهاي تصميمسازي شهر آينده مؤثر خواهد بود.
از س��وی دیگر ،فناوری اطالع��ات و ارتباطات با امکانات و
ابزاری که در اختیار میگذارد تجربۀ معماری و طراحی ش��هری
را دگرگون میسازد .پيشينيان ما ميتوانستند ساختارهاي عظيم
و يه يادماندنيای با اس��تفاده از خواص س��نگها بس��ازند ،ولي
س��اختارهايي که به اين صورت س��اخته ميش��د ،استفادۀ کمي
از فض��ا ميکرد .انق�لاب صنعتي اين ام��کان را فراهم آورد که
فضاهاي داخلي گش��وده ش��ود و تعداد زيادي از مردم در داخل
بناه��اي بلند جاي داده ش��وند .در قرن نوزدهم پيش��رفت علوم
امکان ساختن ساختمانهاي بلند و آسمانخراشها را ايجاد کرد
و س��رمايهداري و کاپيتاليس��م صنعتي را در دس��تيابي به اهداف
کم��ک کرد .در عين حال تراکم زياد ،موجب گس��ترش حومهها

ش��د .بر اين اساس در حالي که قرن بیس��تم به پایان ميرسيد،
خط آسمان مرکز شهرها باال رفت و به تبع آن حومهها گسترش
پيدا کرد .ليکن معضالت طبيعي مانعي براي بلندتر ش��دن بناها
بود ،هر چه تعداد طبقات بيش��تر ميش��د ،فضاي بيشتري صرف
تأسيس��ات و اسکلت بنا ميش��د .همچنان که اين مسابقه براي
بلندتر ساختن ادامه داش��ت ،توسعۀ سريع انقالب ديجيتالي نياز
حض��ور رو در رو با ديگران را در بناهاي گرانقيمت مرکز ش��هر
کاهش داد .ارتباطات ديجيتالي از اهميت مرکز ش��هر کاس��ت و
در مقابل با ايجاد امکان دسترس��ي به منابع ،جذابيت مکانهاي
ارزانتر حومه را افزايش داد.
اکنون نش��ان هر ش��رکت يا موسس��ه بيش��تر از ساختمان
يادماني و با ش��کوه آن در مرکز ش��هر نمايندۀ آن است .محدود
شدن اطالعات کاغذي و ظهور نظامهاي امنيتي نوين ،رمزهاي
ورود و قفله��اي اينترنتي پيش��رفته ،نياز ب��ه دفاتر خصوصي و
مح��دود را کاه��ش داده و عرصهه��اي چند منظ��ورهاي پدید
۱۵
آورده ک��ه ب��ه تبع آن فضاه��اي کار ميتواند کوچکتر ش��ود.
با این حال هنوز افرادي هس��تند که از راههاي سنتي (همچون
ايس��تادن بر بلنداي ش��هر) س��عي در ارضای نيازه��اي رواني و
اجتماعي خ��ود دارن��د .بنابراين در قرن بیس��تویکم نيز بناها
همچنان بلند و بلندتر خواهند شد.
به همین نح��و ظهور فناوريهاي نوي��ن تجربۀ جديدي از
فضاهاي شهری را با در بر داشتن تابلوهای اطالعات و تبلیغات
ديجيتال��ي و نورانی ،خلق کرده اس��ت .فن��اوري نوين بازخواني
جدي��دي از فضاهاي ش��هري را فراهم م��يآورد .عنصري قوي
به عوامل تعريف کنندۀ فضاهاي ش��هري افزوده ش��ده اس��ت.
صفح��ات بزرگ نوراني و تلويزيونهاي عظيم ،رديف چراغهاي
رنگ��ي متحرک که تعريف فضا را دگرگون ميکند .فناوري جديد
امکان��ات بيبديل و نويي را در راس��تای خلق محیطی جذابتر و
تجربهای غنیتر از محیط ش��هری ،در اختيار طراحان قرار داده
است.

مصالح و پيش��رفتهاي جديد ترکيب��ي خواهد بود از قدرت
الکترونيکي و شبکۀ ديجيتالي که حساسيتهاي بسيار و حافظه
زی��اد و ق��درت تحليل و پردازش بینظی��ر را ايجاد ميکند .اين
همه تجربۀ معماري و طراحي کالبد را دگرگون ميکند چنان که
نس��ل جديدي از فرمهاي معماري قابل تغيير و کنترل در طول
زمان در حال شکلگيري است .امکانات و ابزار در دسترس براي
طراحي ف��رم در خدمت خلق عرصههاي همگاني و ش��هرهاي
جذاب مطلوب ،در رقابت با س��اير شهرهاست .بدین نحو تجربۀ
عرصههای همگانی از فضاهای ایس��تا و س��اکن به عرصههایی
پویا و متغیر بدل شده است.
بناهایی با فرمهاي پيچيده و فضاهاي شهري سيال همچون
طراحیهای فرانک گري و زاها حديد و ون برکل ۱۶نمايندۀ تعبير
فضايي اين معماران از جامعۀ اطالعاتي تازه اس��ت و تالش آنها
براي ترجمۀ تمايل اين عصر به فضا را نش��ان ميدهد ۱۷طراحي
فرم در عصر اطالعات ش��اهد تعابیر فرهنگي فرم است که سعي
در ثبت روح زمانه دارد.
ب��ر این مبناس��ت ک��ه میتوان گف��ت پيش��رفت روزافزون
شبکههاي اطالعات-ارتباطات نفوذ ش��گفتانگيزي بر کالبد و
استخوانبندي شهر معاصر داشته است .به نحوي که ميتوان آن
را انق�لاب صنعتي نوين نامی��د و گفت به همان نحو که انقالب
صنعت��ي موجب جدايي محله��اي کار و زندگي ش��د ،انقالب
ديجيتال��ي پيوندي دوباره ميان اين دو عرص��ه را در پی خواهد
داشت.
عالوه بر اين ،از زماني که ش��بکههاي ديجيتالي در رشدي
روزافزون ،مهار ساير شبکهها را به دست گرفتند ،نوع جديدي از
تهديدات به نام تهديدات مجازي پا به عرصۀ ظهور گذاشت که
ً
بسيار مخربتر از تهديدات و برخوردهايي بود که مستقيما عناصر
فيزيک��ي و داراييهاي واقعي را م��ورد حمله قرار ميداد .امروزه
ش��هرها بايس��تي عالوه بر مراقبت محلي ش��بکۀ زيرساختها،
آنها را از تهدي��دات مجازي نيز حفظ کنند .بايد اطمينان حاصل
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کرد که شبکههاي اطالعاتي مدیریت زيرساختهاي شهري در
مقابل هجومهای مجازی قابل نفوذ نيس��ت .پيش از اين ،امنيت
از طري��ق ديوارها و حصارهاي بلند تأمين ميش��د ،ليکن امروزه
امنيت ش��هري منوط به الگوي ارتباطات است .به سبب انقالب
اطالعاتي ،امنیت معناي س��نتي خود را از دست داده و دیوارهای
مجازی جای حصارهای کهن را گرفته است.
از س��وی دیگر ش��هر نظامي بس��يار پيچيده و باز است ،که
نيروه��اي متفاوت و دره��م تنيده با تأثي��رات متقابل به صورت
همزمان به آن ش��کل ميدهند .اين نيروها از ش��هري به ش��هر
ديگ��ر متف��اوت اس��ت متأث��ر از عوام��ل اجتماع��ي و فرهنگي
جوامع .به این س��بب ميتوان گفت فن��اوری جدید ارتباطات آثار
«مش��خصي» در برندارد؛ بلکه روش استفاده و نوع برخورد با آن
در تصميمگيريها و برنامهريزيها براي توسعۀ عرصههاي شهري
اس��ت که تعيين کننده اس��ت .هيچ يک از فناوريهاي جديد به
خ��ودي خود خوب يا بد نیس��ت ،بلکه روش اس��تفاده و کاربري
آنهاس��ت که موثر بر آينده جوامع اس��ت .بنابراين ميتوان گفت
فناوري اطالعات و ارتباطات نوعي از زير س��اختهاي ش��هري
اس��ت که در تس��هيل ارتباطات و جابجايي اطالعات مؤثر است.
در نتيجه مسألۀ اصلي وارد کردن شبکۀ اطالعات و ارتباطات به
نظام به هم فش��رده و پيچيدۀ شهر است :راهها و کفسازيهاي
بافت شهري و س��اختمانهاي هوشمند و مراکز و مجموعههاي
۱۸
فناوري رسانهاي.

بر اين اساس لزوم داشتن نگاهي دقيقتر به گروههاي فعال
در ش��هر اجتنابناپذي��ر مينمايد .همۀ اين گروهها به ش��يوهاي
مش��خص عمل میکنند و نيازهاي مش��خصي دارن��د و البته يا
يکديگ��ر در ارتباطاند که اين امر ما را به حيطۀ فعاليتهايي که
فن��اوري اطالعات ب��ه آن وارد خواهد ش��د ،هدايت خواهد کرد.
«ت »۱ن��وع و چگونگي اين ارتباطات را نمايش ميدهد .در این
دنیای تازه چنین مفاهیم پدید آمده است:
دول��ت الکترونيک :۱۹اينترنت جريان کار را از دفاتر بس��ته و
محدود به دفاتر باز و قابل مشاهده خواهد برد.
دموکراس��ي الکترونيک :۲۰فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات
شيوههاي جديد مشارکت را فراهم ميآورد.
مرزه��اي ديجتالي :۲۱اينترنت امکانات آموزش��ي پيش��رفته
براي گروههاي ک��م درآمد و مناطق و عرصههاي عمومي برای
دسترس��ي س��هل و آس��ان همۀ گروهها به اطالع��ات را فراهم
ميکند.
مديريت دانش :۲۲اس��تفاده از تغييرات دروني دانش و انتشار
سياس��ي و اجرايي اطالعات و در دس��ترس ق��رار دادن آن براي
عموم مردم ممکن شده است.
تجارت الکترونيک :زيرساختهاي تکنولوژيکي و تشکيالتي
۲۳
همچون مراکز خريد مجازي پدید آمده است.

 .۵نتيجه
ع��دم قطعيت چگونگ��ي تأثيرات فناوري اطالع��ات و ارتباطات
ً
باعث ش��ده بيانيههاي مختلف و بعضا متناقضي دربارۀ توس��عۀ
آيندۀ شهرها و محالت وجود داشته باشد .اين در حالی است که
امروزه در کشورهاي توسعه يافته ،شبکۀ اينترنت چنان گسترش
پيدا کرده اس��ت که میتوان به روش��ني بيان کرد که کار کردن
از راه دور در اي��ن جوامع (بهويژه آمريکا و کانادا) به پيش فرض
اوليه ش��باهتي ن��دارد .کار از طريق اينترنت براس��اس آمارهاي
موجود نقش مؤثري در آمريکا در بر نداشته است.

ليک��ن اين حقيقتي اس��ت که م��وارد فوق از بررس��يها و
تحقيقات در جوامع پيشرفته به ويژه آمريکا برآمده است .اين امر
توج��ه به اين نکته را ضروري مينماي��د که در اين گونه جوامع
ظهور فناوري ارتباطات و اطالعات و نگرش نوين سرمايهداري
به صورت تأکيد بر انس��ان به عنوان س��رمايۀ اصلي ،به ش��کلي
همزمان و با رابطهاي علت و معلولي ش��کل گرفته است .طبيعي
است که با توجه به پيچيدگي نظامهاي شهر و رفتارهاي انساني
اين تأثيرات در جوامع در حال توسعه همچون ايران ميتواند نتایج
متفاوتي داش��ته باشد .ش��هر نظامي پيچيده و باز است ،محتواي
اهميت و تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات به شکلي قابل توجه
از ش��هري به شهر ديگر متفاوت اس��ت و به طور عمومي متأثر
از عوامل اجتماعي و فرهنگي جوامع اس��ت .بر اين اساس تأثير
فناوري نوين در جوامع در حال توس��عه همچون ايران همچنان
در پردهاي از ابهام است و نيازمند مطالعات و بررسيهاي عملي
و تجربي .بر اين اس��اس پيشبيني بس��تر مناسب براي مدیریت
و دريافت بیش��ترین بهره از فناوري جدي��د در چارچوب ارتقای
ويژگيه��اي منحصر به فرد اجتماعي و تاريخي و هويتي ايران و
ورود به صحنۀ رقابت جهاني در عرصه شهري ضروري است.
بدی��ن نحو نتايج و تأثيرات ورود فن��اوري نوين اطالعات و
ارتباطات را به جوامع ايراني ميبايست مطابق با شرايط اجتماعي
و فرهنگي ايران بررسي کرد .اين بررسيها نشان خواهد داد که
ک��دام يک از نظريهه��اي تأثير فناوري نوين بر ش��هر در ايران
صادق است .اين حقيقتي است که جامعۀ انساني در حال گذار به
س��مت گونهاي از دانش اقتصاد است که در آن سرمايۀ انساني،
جايگزي��ن همۀ انواع ديگر س��رمايهها خواهد ب��ود .ايران نيز در
آيندهاي نزديک چارهای جز پيوستن به این نظام اقتصاد جهاني
نخواهد داشت.
بديهي است که فناوري اطالعات و ارتباطات به خودي خود
آثار مش��خصي در بر ندارد ،بلکه روش استفاده از آن است تأثیر
قطع��ی دارد .بر اين اس��اس از آنجا که گري��زي از ورود فناوري

جديد به اليههاي مختلف زندگي بشر در جوامع گوناگون نیست،
بايد آگاهانه با آن مواجه ش��د و با توجه به ويژگيهاي اقتصادي
و اجتماعي و فرهنگي جامعه در اليههاي مختلف ش��هر ،ظهور
آن را پيشبيني کرد.
همان گونه که گفتیم روش استفاده و نوع برخورد با فناوری
در تصميمگيريه��ا و برنامهريزيه��ا براي توس��عۀ عرصههاي
شهري است که تعيين کننده است .لذا ميتوان فناوري اطالعات
و ارتباطات را نوعي از زير س��اختهاي ش��هري دانس��ت که در
تسهيل ارتباطات و جابجايي اطالعات مؤثر است.
ب��ر اين اس��اس ،توجه به آثار محتمل فن��اوري جديد و وارد
ک��ردن آن در اصليترين زيرس��اختهاي ش��هري بايد در همۀ
مراحل طراحي و اجراي توسعۀ محيطهاي شهري در نظر باشد.
لحاظ کردن این موارد پنجگانه و تعيين چش��مانداز آيندۀ شهرها
با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی موجود ،تنها راه ممکن براي
پيشگيري از تأثيرات نامطلوب و بهرهبري از آثار مطلوب فناوري
نوين اطالعات و ارتباطات است.
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