
 «آينده پژوهی» ملی همايش اولین           
 9012 آذر 03  

1 

 

 

 آینده شهری و شهرهای آینده

 
 *2، جواد ارفعی 1براتعلی خاکپور 

 
 مشهد، خراسان رضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 arfaeijavad@yahoo.com مشهد، خراسان رضوی  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكیده 
با افزایش تغییرات در سالهای اخر هزاره دوم و ظهور مسایل جدید دیگر اتكا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر 

توانایی در پیش بینی دقیق پیش بینی با توجه به ظهور رویدادهی مختلف، جوابگوی نیازهای شهرها نیست. عدم 

مسائل ایجاد شده در شهرها متخصصین امور شهری را وادار کرده که از مفاهیم و مبانی آینده پژوهی در برنامه 

ریزی برای شهرها استفاده کنند. امروزه الگوی توسعه شهری به سمت ارتقا کیفی پیش رفته  و سعی دارد خود را با 

رشد افقی شهرها بعد ازجنگ جهانی دوم تا دهه های اخیر سبب مشكالت  .توسعه پایدار شهری هماهنگ کند

زیست محیطی  وترافیكی زیادی در شهرها شده که این امر باعث بوجود امدن ایده های در مورد شكل و فرم 

 رشد هوشمند شهری و کاربری ترکیبی اشاره کرد. اکولوژِیک، شهرهای اینده شد که می توان به  شهر مجازی،
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 مقدمه 

ر فرایند دستیابی به توسعه پایدار انسانی،شهر به عنوان جایگاهی محسوب می شود که دستیابی به رشد و توسعه در گرو د

دارد.توسعه خود مفهومی است که از راه اینده نگری  کارامد شهری قابل سازکارهای مناسب برنامه ریزی  آینده نگر ان  قرار 

در چنین شرایطی سوال اینجاست که جوامع و سازمان ها چگونه می توانند در چنین محیط متغیری که  دستیابی است.)

ابزارهایی برای پیش بینی  فشارهای  درونی و بیرونی  گوناگون به انها  وارد می شود و به توسعه و بقای خود ادامه دهند؟چه

وجود دارد؟.در پاسخ به این  پرسش ها  است که بكار گیری  روش و رویكرد  در برنامه ریزی مطرح می شود. که ضمن شناخت 

عوامل تاثیر گذار  بیرونی  و درونی در قالب  سیستماتیک رویكرد های اینده را نیز پیش بینی نموده و سازماندهی حرکت 

 (1931)موچشی و ربانی،  به سمت اینده تسهیل نماید،به گونه ای که اینده را شكل بخشد. توسعه شهری را

 اختیار در آینده از تصاویری رشته این. پردازد می آینده مطالعه به روشمند شكلی به که   مستقل است ای رشته پژوهی آینده

 (.1931نماییم.)عین صالحی گیری تصمیم کارآمدتری شكل به بتوانیم تصاویر این اساس بر حال، زمان در تا دهد، می قرار ما

و  1391بررسی سابقه وتهیه طرح های شهری در ایران نیز که تا حدی الگو برداری از شهرهای جهان پیشرفته است، به دهه 

یستم  عصر گسترش  ایده شهر ماشینی که در ان تفكیک کاربری ها  و جدایی بین محل کار و زندگی  و وابستگی ان به س

حمل ونقل خصوصی  به جای وسایط نقلیه عمومی است،باز میگردد.در این میان  ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بر 

کشور،رشد شهرنشینی و حاشیه های مبتنی بر مهاجرت های روستا شهری و سازو کارهای ضعیف اجرایی،کاهش و قطع  کمک 

-1931حل مشكل شهرداریها از جمله سیاست عرضه زمین از سال های دولت به شهرداری ها ،اتخاذ سیاست جدید برای

به این طرف  دست در دست یكدیگر داده اند و  1932و وسیاست خودکفایی شهرداری در تامین منابع مالی  از سال 1931

های  الگوی شهر ماشینی دچار تغییرات  اساسی ناخواسته شد.افزایش سرانه ماشین شخصی،عدم رعایت مقررات توسط طرح

جامع اوسط شهرداریها در فروش مازاد تراکم و تغییر کاربریها،کم توجهی به سیستم حمل و نقل عمومی و غیره در مجموع 

(  در چنین شرایطی لزوم بازنگری در سیاست 1931پایداری شهر هار ا با خطر جدی محیطی رو به رو کرد ه است.  )رهنما،

،کاربری مجدد ساختمان های موجود و بازیافت فضای موجود شهری،از طریق های شهری و توجه  به نوسازی مراکز شهری

افزیش تراکم وترکیب کاربریها در تمام سطوح شهری باید مورد توجه قرار گیرد.بنابر این این مقاله در نظر دارد تا معرفی نظریه 

خ این سوال باشد که فرم مطلوب شهرهای های مربوط به شهرهای اینده مانند شهر اکولوژیكی،شهر مجازی و....به دنبال پاس

 .اینده ما کدام است

 مبانی نظری

 مدیریت و توسعه شهری -1

مدیریت علمی اساسی ترین امری است که میتواند در  . توسعه شهری فرایندی است که باعنصر مدیریت ارتباطی تنگاتنگ دارد

حوزه های اقتصادی،اجتماعی، مشارکت های اجتماعی و حفظ محیط زیست شهری مؤثر باشد. اما گفتنی است به دلیل ادامه 

هر  مهاجرتهای روستا به شهر واجرای ناقص سیاست تمرکز زدایی به منظور تحقق نسبی عدالت اجتماعی درتوزیع امكانات، که
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اگر تفویض اختیارات به سازمانهادر بخشهای  . دوجنبه ساختاری دارد، مدیریت شهر با مشكالت و چالشهای متعددی روبرواست

دولتی و غیر دولتی برای شناسایی نیازها واعمال سیاست برای اخذ نتایج مطلوب هدف اصلی مدیریت شهری فرض شود، با 

به عالوه تقویت نقش و وظیفه بخش غیررسمی که در تولید درآمد  . عارض خواهد بودمدیریت متمرکز متمایل به اقتدارگرایی م

بسیار مؤثراست، بامدیریت های متمرکز مغایرت دارد، درحالی که مدیریت غیر متمرکز، میان منابع و نیازهاارتباط منطقی تری 

قتصادی ،سیاسی و فرهنگی که پیوسته صورت برقرار میسازدذو راه  رسیدن به نتایج مطلوب با توجه به تحوالت اجتماعی،ا

میگیرد، برای این که مدیریت شهری بتواند پایداری زندگی شهری و به مطلوبیت رساندن آن را تضمین کند، تن دادن به 

اما نوآوری مستلزم توانایی پذیرش دیدگاههای نو و کنارگذاشتن  . نوآوری و درك مجدداز مسائل شهری امری اساسی است

 .(1931ی خود محوراست)سید میرزایی،نگرشها

 چشم انداز آینده شهر با نگرش جغرافیایی -2

ساخت شهر نه تنها برای زندگی ساکنان کنونی نیست، بلكه شهرها عمدتا به نسل ها ی آینده تعلق دارند و برای آنها ساخته 

ضمن تشریح سیما و حیات کنونی شهر، با  می شوند و در همین راستا است که جغرافیادانان به عنوان کارشناس آینده نگر،

اجتماعی  -توجه به کلیه داده ها و روابط جغرافیایی حاکم بر شهر، آینده آن را نیز ترسیم می کنند. و عوامل فیزیكی، اقتصادی

ی شهر عمل  موثردر تكامل منطقی و موزون شهر و احتماال داده ها یبازدارنده را که به عنوان مانعی در توسعه زمان بندی شده

می کند به دستاندرکاران عمران شهری یادآور می شود و بر همین مبنی با نگرش جغرافیایی می توان چشم انداز آینده شهر را 

 چنین ترسیم کرد:

 : آینده شهر در رابطه با رشد جمعیتی-

انسان های ساکن کره با وجود عدم رشد سریع جمعیت کشورهای توسعه یافته، جمعیت شهرهای این کشورها یک چهارم 

درصد کل جمعیت کشورهای جهان پیشرفته در شهرها ساکن است و جمعیت  31تا  11زمین را تشكیل می دهد چرا که از 

روستایی این کشورها به سبب توسعه شهرنشینی،به طور شتابزده در حال کاهش است. به عكس کشورهای روبه رشد با نرخ کم 

ایی، در آینده ای نه چندان دور در اثر تكامل جمیت همگام با مهاجرت روستاییان به جمعیت شهری و جمعیت انبوه روست

 جانب شهرها، به رشد جمعیت شهری خود شتاب خواهند داد.

 فعالیت آینده شهرها: 

بهره وری تولیدات صنعتی، به گسترش گروه سوم مشاغل اجتماعی در شهرها کمک خواهد کرد و مسایل زیست محیطی به 

بزرگ ترین مشكالت محیط شهری مطرح خواهد شد. با تعدد فعالیت ها و خدمات در سطوح باال، شهر به سان بازار کار عنوان 

و اشتغال و در عین حال به عنوان میدان ارتقا انسان ها به طبقات اجتماعی باالتر از پیش مورد نظر خواهد بودو گرایش در 

د گرفت و چنین گراییشی به رشد وسایل ارتباطی و ارتباطات و کاهش زمان فعالیت در گروه سوم مشاغل اجتماعی شدت خواه

کار هفتگی جمعیت ها سبب خواهد شد و اندیشه های مخالف شهرنشینی در جهت تغییر ماهیت کار و زندگی قوت خواهد 

کار در گروه سوم گرفت وسیاست های عدم تمرکز و عمران ناحیه ای نیز در همین جهت سیر خواهد کرد و باتوسعه نیروی 

 (.1931فرید،مشاغالجتماعی باال خواهد رفت)
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 آینده شهر در رابطه با نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی:  -9

عالوه بر آن که پیشرفت های شگرف تكنیكی و در عین حال غیر قابل پیش بینی، بعید نیست در چشم انداز جغرافیایی شهرها 

به مقتضای رژیم های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی، در شهرهای بزرگ تشكیالت شهری  دگرگونی و تغیرات عمیقی به دهد،

قوی و با عملكرد رضایت بخش در جهت امنیت منافع جامعه سازمان می یابد و مالحظات مبتنی بر مالكیت های فردی، روی 

ارات فردی به تدریج جای خود را زمین شهری و ساختمان های شهری به تدریج حذف و یا به حداقل کاهش می پذیرد و ابتك

به تصمیمات جمعی و گروهی متبلور در سازمان های دولتی منبعث از ملت می دهد و تمایالت فردی از لحاظ انتخاب محل 

مسكن ومحل کار به ضعف می گراید و بالمال جابجایی های روزانه انسان بین محل سكنی و کار بر پایه برنامه خاصی صورت 

 (.1931فرید،می گیرد)

 شهر جهانی فردا -4

تقریبا از گدس به بعد همه دست اندرکاران شهر در این امر هم رای بوده اندکه برنامه ریزی بایدمنطقه پیرامون شهر را در خود 

بگنجاند. در این میان، بسیاری از ایشان به پیروی از گدس و از سطح برنامه ریزی را گسترش دادند و بر مناطق طبیعی همچون 

ضه رودخانه یا واحدهای جغرافیایی دارای فرهنگ منطقه ای ویژه مشتمل گردانیده اند. سرانجام جملگی طراحان مدعی حو

گشته اند که تنها به تحت برنامه درآوردن مناطق مزبور بسنده نكرده و برقراری ارتباط بین آنها را موضوع اصلی کار خود قرار 

و نواحی روستایی تخلیه شده از « غول شهر»حث پر اهمیت و ریشه ای ارتباط بینداده اند. در این زمینه می توان به مب

جمعیت اشاره نمود. اما جنبش پرطرفداری که شهرساز ومعمارپر تالیف یونانی کنستانتین آپوستئلوس دوکسیادس راهبردی 

یی و فاجعه آور مدل فرهنگ گرا مورد نموده در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید آن را به عنوان مرحله نها

 بررسی قرار داد.

دوکسیادس نیز همانند طراحان پیشین خود با واکنش شدید نسبت به نظام ماشین گرا و شرایط نامساعد زندگی در آبادی های 

نگردو به این مادرشهری آغاز می نماید.او از نظرهای متفاوت اجتماعی، سیاسی، فنی وزیبا شناسی به آبادی های مذکور می 

نتیجه می رسد که آن ها به هیچ وجه ساکنان خود را خرسند و خشنود نگاه نمی دارند. به عقیده ی او هنگام برخورد با 

مشكالت مربوط به آبادی های بشری در جریان عمومی و تندروانه ی تخصصی نمودن، مقصود اصلی از آفرینش این آبادی 

 ی باشد، از دیده افتاده است.ها،که همانا تامین و آسایش انسان م

البته با اطمینان خاطر می توان گفت که هنوز ناحیه ای دارای شرایط خرسندکننده وجود دارند. امااین نواحی غالبابه »

شهرهای تاریخی تعلق می یابند... . امروزه بسیاری ازآبادی های ماراه زوال راپیوده و بسیاری دیگر متروکه شد اند. اگرجه برخی 

آنهایاآبادی های کامالنوین  سرازخاك برداشته اندامانمی توان جزشماری اندکازآنهاراباغرورو به عنوان بهترازآنچه درگذشته از

 «داشتیم نام برد.

بدین ترتیب دوکسیادیس نتیجه می گیردکه شهرهای گذشته درمقایسه باشهرهای مدرن، زندگی انسانی تری راعرضه می کرده 

ی رابرای شادمانی آدمی فراهم می آورده اند. او از مطالعات و بررسی های تحلیلی خوداستفاده می بردو به اند و امكانات بیشتر

دسته بندی عوامل مسئول در بحران محیطی معاصر نیز می پردازد. عوامل مزبور طبق  دسته بندی دوکسیادیس  عبارتند 
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سرسام آور درامد سرانه، توسعه ی غیر منتظره پیش بینی  از:افزایش سابقه ی جمعیت، بسیارباالی رشدشهرگرایی، افزایش

 (.1913نشده و بی روال فن آوری و تاثیرات سیاسی و اجتماعی ناشی از تغییرات نام برده در زندگی بشر)یاراحمدی، 

 شهرهای آینده -9

تی هر چه فزون تر در حال با توجه به تحول جامعه ی پساصنعتی و تغییرات فناورانه ای که با گستره هر چه بیشتر و سرع

اتفاق افتادن هستند. می توان ژیش بینی کرد که آینده انسانیت، آینده ای کامال شهری خواهد بودو نرخ شهرنشینی به صورت 

بازگشت به "و  "بازگشت به روستا"فزاینده ای افزایش می یابدتا به حدود صد در صد برسد. هر چند در سال های اخیر بحث 

بارها مطرح شده است، اما باید توجه داشت که این اشكال، اشكالی عمدتا جزئی، آرمان گرایانه و قابل کاربرد  "شهرهای کوچک 

در تنها پیشرفته ترین کشورها وآن همبرای اقشاری عموما ثروتمند هستند. در حالی که شكل شهری کنترل شده برای 

هزار نفر مطرح می شود( هدف اساسی برای بهبود  911تا  911دستیابی به حجم و اندازه منطقی )امروز بیشتر در حدود 

زندگی در شهرهاست. در شهرهای آینده بی شک فرایند تغییر رابطه کار و مسكن، فرایند تغییرات فرهنگی و افزایش 

در فضای چندگانگی ها و ایجاد خرده فرهنگ ها و فرایند تداخل حوزه های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی شهرها در یكدیگر و 

 حومهای افزایش خواهد یافت.

گرایش های اساسی در این میان، گرایش به افزایش جمعیت و گرایش به مهاجرت خواهد بود. مهاجرت بدون تغییر اساسی 

نظام جهانی و از میان رفتن نابرابری های بزرگی که در حال حاضر میان حوزه های شهری و روستایی و حوزه توسعه یافته و در 

ید به زندگی در کشور های وسعه یافته وکاهش موسعه وجود دارد غیر قابل جلوگیری خواهند بود از سوی دیگر افزایش احال ت

نرخ باروری در آن ها به صورت دو پدیده دائم در آمده است و آن ها را ناگزیر به پذیرش جمعیت های مهاجر و عموما از 

یت های قومی/ قرهنگی و رابطه آن ها را با هویت های محلی)شهری(/ ملی فرهنگ متفاوت با خود می کندکه این امر بحث هو

 به صورت بحثی اساسی در شهرها آینده در خواهد آورد

،الگوهای مختلف شهری و 21گوید:در قرن  دو کسیادس،محقق برجسته،در مورد آیندهء شهرها و توسعهء شهری چنین می

ها(،در داخل  ها،شهرها، مادر شهرها،و مگاالپلیس )روستا(تا بزرگترین آن)شهركسكونتگاهی،از کوچكترین واحد  های مختلف گونه

 (.1939)شكوهی،.نامد گیرند.دکسیادس،این سیستم جهانشهری را اکیومناپلیس می یک سیستم جهانی در ارتباط با هم قرار می

 

 شهر اکولوژیک -3

ادامه حیات شهر است، به نحوی که محدودیتهای مفهوم شهر اکولوژیک، رعایت مالحظات زیست محیطی در توسعه و 

 (.1،1332بوکچیناجتماعی در برابر انسان متناسب آنچه طبیعت ایجاد نموده باشد)

گیرد. در  برداری قرار می ر شهر اکولوژیک، بدون تخریب طبیعت زندگی معنی دارد؛ لذا شهر برای لذت شهرنشینان مورد بهرهد

و هر منطقه در مجموع خودکفاست و نوعی جامعه ،شود براساس مرزهای طبیعی تعیین میاین شهر منطقه جغرافیایی تنها 

                                                 
1. Bookchin 
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گیرد بنابراین وسایل نقلیه  اورگانیک برقرار است. در شهر اکولوژیک کل کارکرد شهری در فواصل سازگار و بهینه پیاده قرار می

 (.1،1333هارویموتوری محدود گردد)

بر تلفیق عملكردهای مسكونی و اشتغال است؛ تا میزان رفت و آمد در شهر کاهش یابد. بدیهی است کاربریهای مختلف، مبتنی 

جزء مبانی نظری شهر اکولوژیک است تا مردم پیاده به « طراحی شهری زیرزمینی»و « های شهری دهكده« »شهر فشرده»ایده 

 سر کار یا محل خدمات حمل و نقل عمومی بروند.

 طراحی اکولوژیک یعنی ادغام فرآیندهای زنده و کاهش آثار تخریب زیست محیطی قرار دارد در واقع شهر اکولوژیک مبتنی بر

 این الگو به سالمت، زیبایی، آسایش، امنیت، عوارض فرهنگی و سنتها در توسعه فشرده و متنوع احترام خاصی قائل است.

 (2،1331سالیدر قرن بیست و یكم باشد) سه عنصر مهم اکولوژیكی، مردم، اقتصاد و محیط باید زبان طراحی جدید شهری

 طراحی اکولوژیكی با مفهوم پایداری باید همخوان باشد. براین اساس نوع طراحی باید از اصول زیر تشكیل شده باشد:

 حلها. ـ محلی بودن راه1

 های اکولوژیكی در طراحی. ـ توجه به جنبه2

 ـ طراحی با طبیعت و حداقل دخالت در طبیعت.9

 ا مردم.ـ طراحی ب4

 ـ مرئی کردن طبیعت.9

 ـ الهام از هندسه طبیعت.3

 ـ حداقل به عنوان یک نظام بسته. ـ تعادل بهینه بین جمعیت و منابع.1

 ـ کاهش حداقل توسعه افقی.3

 ـ حفظ سنتهای فرهنگی.11

کنندگان،  توجه به استفادهگرا،  گرا، مقیاس کوچک، محلی، تكنولوژی مناسب، انسان اجتماع 21بدین ترتیب طراحی شهری قرن 

خواهانه خواهد بود و از منابع موجود منطقه  توجه به زمینه و فرهنگ، هزینه کم، طراحی از پایین به باال، جامع و فراگیر و آزادی

 (.1931)زیاری،نماید. برداری می خود بهره

 
 
 
 

                                                 
1. Harvey 
2. Sale 
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 شهر مجازی -1

وقتی می گوئیم  .واقعی. جهان مجازی، اثر جهان واقعی استجهان مجازی در واقع تالشی است برای بازنمایی واقعی جهان  

رو هستیم که در این  شهر مجازی و فضای مجازی با محتوای جدید به اثر ذات، و با مجاز واقعیت و پیامدهایی روبه

 .(1934فضاست.)عاملی 

د.با کاهش وابستگی به بعد ده به بعد مكان را کاهش می  خلق فضای مجازی به خصوص از طریق دولت الكترونیک وابستگی

شود.در چنین  فناوری اطالعات انجام می  های شهری چون اشتغال،آموزش،خرید و فروش و...از طریق مكان، فعالیت

تتوان  شده و با استفاده از آن می  ها به فضای مجازی تبدیل یابد.در شهر الكترونیكی،محیط خانه می  شرایطی،فضای خانه اهمیت

 HOM  به AT HOM  نظران عبارت زمانی و مكانی فعالیت کرد.از دید برخی صاحب  نیا و بدون محدودیتدر هر نقطه از د

هی شهری آن در فضای مجازی صورت  گردد.شهر هوشمند یا شهر مجازی،شهری است که تمام یا بخشی از فعالیت تبدیل می

پذیرد.شهر مجازی مكانی است پیوسته  انجام می  ریهای ساکنان با سرعت و سهولت بیشت گیرد؛و به کمک آن محیط،فعالیت می

ها  به شهر به عنوان فضای مكان  شود و نگاه عینی و مجازی.در فضای جدید،معنای مكان بازسازی می  و متشكل از فضاهای

ماعی اطالعات را اجت  (  .که از یكسو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت1933شود. )لطیفی، ها می تبدیل به فضای جریان

حال  کند.شهر مجازی یک شهر اطالعاتی و درعین به شهردوفضایی را فراهم می  ی نگاه یكپارچه کند.این تغیر در واقع زمینه می

با   ها و مراکز پردازش اطالعات گیری ای از تصمیم اقتصاد جهانی را شبكه  ی کننده یک شهر جهانی است؛زیرا کارکردهای هدایت

شهری،فراسوی امر کارکردی و امر سیاسی رفته و بر الگوهای   گونه جهانی شدن اشكال و فرآیندهای نکند.ای یكدیگر همساز می

 (.1931گذارند)ناصر فكوهی، های زندگی و نمادگرایی صوری تأثیر می مصرف، شیوه

نگرفته است.به شهرسازی قطعیی در این زمینه شكل   از آنجا که شهرهای مجازی در آغاز راه خود هستند،لذا هیچ نوع

عبارتی،هنوز اجزا و عناصر شهرهای مجازی،نوع معماری،حتی نظام اجرایی و پاسخگویی آنها از یک استاندارد تعریف شده و 

های خاصی از شهرسازی  های محیطی خود، شیوه ها و قابلیت روند هر شهر متناسب با ضرورت مشخص برخوردار نیست. در این

 دهد. را ارائه می

ضر شهرهای مجازی در نخستین و ابتدایی ترین اشكال خود هستند ولی به نظر می رسد در سال های آینده رشد در حال حا

 بسیار زیادی پیدا کنند. د ر موارد زیر می توان اشكال متفاوتی از این شهرها را بر روی شبكه یافت:

اطالعات و خدمات شهری را عرضه می کند. اما در پایگاه شهری مجازی :نقاطی هستند که عموما با اهداف تبلیغاتی گروهی از 

 آن ها معموال تالشی برای فضا سازی شهری انجام نگرفته است و اغلب فاقد امكان کنش متقابل به صورت زنده هستند.

شهرهای مجازی دو بعدی: این شهرها در واقع نقشه های شهری فعال شده هستندکه اطالت زیادی در رابطه با شهر عرضه می 

 کنند.

شهرهای مجازی سه بعدی: تفاوت عمده ی این شهرها با شهرهای پیشین در فضاسازی های سه بعدی آن هاست که در آنها 

 امكانات گرافیكی زیادی استفاده می شود اما هنوز نمی توان تصویر فضایی ان را با تصیر واقعی از فضا مقایسه کرد.
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کنندبه صورتی کامال نزدیک به واقعیت فضاهای شهری را بازسازی کنند و به : این گونه شهرها تالش می "واقعی"شهر مجازی

استفاده کنندگان امكان می دهد که درون آن ها جابجا شده و احساسی نزدیک به قدم زدن در شهر واقعی را داشته باشند. 

ساخت از ان ها را می توان در پایگاه چنین سیستم هایی در حال حاضر هنوز بر روی شبكه قرار نگرفته و نمونه اولیه و در حال 

 .دانشگاه کالج لندن مشاهده کرد

 شهر اطالعاتی  -3

شهر اطالعاتی بیان شهری ماتریس کاملی از الزامات جامعه اطالعاتی است، درست به همان گونه که شهر صنعتی نیز بیان 

ن ساختار جدید شهری، یعنی شهر اطالعاتی فضایی جامعه شهری به شمار می امد. فرایندی که به شكل گیری و پویایی ای

منجر شده است با استناد به روندهای اجتماعی و اقتصادی که در حال دگرگون کردن ساختارهای سرزمینی هستند، بهتر درك 

می شوند. تقسیم کار جدید بین المللی و بین منطقه ای که جامعه اطالعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه 

 ند همزمان منجر می شود:فرای

نخست، تحكیم سلسه مراتب شهرهای بزرگ که از خالل مراکز گرهی اعمال می شود؛ این مراکز از پتانسیل های اطالعاتی 

 خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهندو تعمیق بخشند.

نستند گذار موفقت آمیزی به اقتصاد اطالعاتی انجام به دهند. البته این به معنی آن دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوا

نیست که همه شهرهای صنعتی سنتی لزوما زوال خواهند یافت، نمونه هایی چون شهرهای دورتموند و یا بارسلون گویای 

 یدات فناورانه بسیار پیشرفته هستند.امكان گذار از گذشته ای صنعتی به موقعیت جدید برای تولید خدمات اقتصادی و تول

سوم، ظهور مناطق جدید)نظیر جنوب فرانسه و یا اندلس(دو یا چند مورد محدود از کشورها)نظیر کشورهای آسیایی منطقه ی 

اقیانوس آرام(  به مثابه مراکز اقتصادی پویا و جاذب سرمایه، نیروی کار و کاالها و بنابراین به وجود آمدن یک جغرافیای 

 (1931اقتصادی جدید)فكوهی،

نقشی «فضا«  ی شهروندان داشت.در شهر مدرن،مفهوم نقش اصلی را در الگودهی به زندگی روزمره«مكان»در شهر سنتی مفهوم

  این نقش را به عهده«زمان»ای،مفهوم ی شهروندان دارد. اما در شهر اطالعاتی و شبكه کلیدی در الگودهی به زندگی روزمره

کند که  را محقق می«زمان زمان بی»،«ها فضای جریان»ای و  ی شبكه دهد؛جامعه ع،فضا،زمان را شكل میگیرد.درواق می

از «مكان»شود که شود.این تحول باعث می می  تعریف«زمان»توسط«مكان»توان گفت که کند و می را باز تعریف می  خود،مكان

های گوناگون است.توجه به  بندی زمان  ی ته بدل شود که نتیجهمفهومی متمرکز و پیوسته به مفهومی پراکنده،چندپاره و ناپیوس

 (1933)مانا و جاوید سراییاین تغییر،کلید طراحی شهرها در آینده خواهد بود

فرهنگی مانند  -ای بر شهر است.این امر اهمیت مراکز ارتباطی ی شبكه جامعه  از آثار کلیدی«مرکزیت خانه»توان گفت می

با »تر  های ورزشی،مراکز خرید و تاالرهای شهری را هرچه بیشتر خواهد کرد.به زبان ساده تفریحی،مكانهای  ها،مكان پارك

روز انعطاف بیشتری پیدا  ها روزبه وآمد مردم به این مكان رفت  شوند،زیرا الگوی تر می ها نامتعارف پذیرتر شدن زمان،مكان انعطاف

 (1931)کاستلز،کند می
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ی ساختار شهر و روابط اجتماعی شهروندان است.در الگوی شهرسازی  نگر تغییری اساسی در رابطهمجموع آنچه گفته شد بیا

است که بر روابط اجتماعی افراد تأثیرگذار   دهد،بنیانی به معنای آنچه بافت زندگی روزمره را شكل می«ساختار»کنونی ایران، 

شهروندان است که   ی اطالعاتی،روابط اجتماعی از جامعه دهد.در حالی که در الگوی شهرسازی متأثر است و آن را شكل می

این روابط،ساختار شهری برخالف گذشته شكل سیال و متحرك پیدا   دهد و به دلیل تغییرات مداوم ساختار شهر را شكل می

ی  رها یک هستهپذیرد.در این شرایط شه تأثیر می  ای کند.بدین ترتیب،ساختار شهر است که از روابط در حال تغییر شبكه می

گیرند،بلكه مراکز متعددی برای  نمی  مرکزی نخواهند داشت،بلكه بیش از یک مرکز دارند.یعنی شهرها حول یک مرکز شكل

را برای خودمختاری   هایی ترتیب،ما با یک شهر چندپاره روبرو خواهیم بود.این امر موقعیت  شود.بدین شهر در نظر گرفته می

که   آیند.این وضعیت به معنای آن است پدید می«ابر شهرها»ی های خودمختار در محدوده محلهکند و  ها فراهم می محله

سلسله مراتب کارکردی و اجتماعی »مدیریت شهری نیز از مدیریت متمرکز به مدیریت غیرمتمرکز تغییر خواهد کرد.در واقع،

ای نامرتب و غیرمنتظره در کنار  و به گونه  مان یافتههای متروی ساز ابر شهرها از نظر مكانی مبهم و درهم ریخته،در اردوگاه

های اجتماعی  کارکردی و بخش  های چندپاره،قطعات ای از مكان های ناپیوسته مناطق محدودی قرار دارد. ابر شهرها،مجتمع

د که دان می«های جهانی یا فضای جریان اطالعات شهر را گرهی در شبكه»خواهندبود. به همین دلیل است که کاستلز

 (.1931)کاستلز،1شود اطالعاتی نیز می  های شامل نقاط تاریک زاغه»حتی

 شهر پایدار -9

مبتنی بر حفاظت از اراضی، الگوی توسعه پایدار شهری، زیربنای مفید، تجدیدنظر در « شهر پایدار»ریزی  مبانی نظری برنامه

ادل، تغییر در کاربریها، حفظ فرهنگ و سنت و ارزشها، جویی در انرژی ساختمانی، تراکم متع شكل شهرها، کنترل رشد، صرفه

آوری به مصالح و هنرهای بومی، طراحی بر مبنای عابر پیاده، استفاده از دوچرخه، استفاده کاراتر از زمین، استفاده بیشتر از  روی

ری از مكانهای دارای آسیب از اراضی درون شهر و بافتهای خالی، استفاده جدید از بناهای قدیمی، احیاء اراضی تخریب شده، دو

ای در  ای و ناحیه ای پیوسته از فضاهای سبز محله قبیل مسیلها و فرسایش و لغزش و گسل، ...، پایداری مسكن، توجه به شبكه

گرایی با استحكام مبتنی  گرائی و توسعه پایدار و فرهنگ های شهری است. این نظریه تلفیقی از مكتب طبیعت شهر، ایجاد باغچه

 کند. های قوی را پیشنهاد می ر تكنولوژی و سازهب

زایی، صنعت و تجارت پایدار بدون تأثیر نامطلوب در طبیعت باشد. لذا حداقل آلودگی،  اقتصاد شهر پایدار باید متكی بر اشتغال

 مصرف کم انرژی از اصول شهر پایدار است.

گیریها برای آینده شهر خواهد بود. در  گذاری وتصمیم سرمایهشهر پایدار از نظر مدیریتی مبتنی بر چگونگی اتخاذ سیاستهای 

شود، چون هرچه شهر بزرگتر  رویه شهر جلوگیری می شهر پایدار از مدیریت گسترش بزرگراهها به عنوان فاکتوری در توسعه بی

 (.1931زیاری،یابد) کند و خطر تخریب محیط زیست افزایش می باشد از اطراف خود بیشتر طلب می

ر این  جهت گیری نهایی بر رشد هوشمند  شهری و جلوگیری از گسترش ناموزون  شهری در قالب تالش برای  تحقق ایده بناب

شهر فشرده می باشد.بنابر این شهر سازان امریكایی برای حل مشكالت و معضالت ناشی از ان تدابیر اندیشید ه اند که در قالب 

شد هوشمند را می توان نوعی توسعه حساس به محیطزیست با هدف کاهش رشد هوشمند شهری بیان شده است.در واقع ر

 وابستگی به حمل و نقل  ماشینی،کاهش الودگی هوا و کارامدتر کردن سرمایه گذاری در زیر ساخت ها،تعریف نمود.    
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 :نتیجه گیری  

ی اماری را کنار بگذارند و شكست آنها برنامه ریزان و مدیران  شهری قرن بیست و یكم باید طرح های جامع  مبتنی بر حوزها

را اعالم  نمایند انها باید یک پتانسیل سنجی  برای شهرها در زمینه حفظ جمعیت متناسب  با منابع  و اقتصاد و فرهنگ دست 

 یازند.

 کردن فهم قابل.است امروز دنیای در،انسانی  جوامع کنونی نیازهای و امروز جغرافیای اهداف از یكی،مدنی پرورش در مشارکت

 کرد آماده،شهروندی از جدیدی نوع پذیرش برای را  جهانیان که است آن معنای به؛جغرافیا در جهان

 و است شده تر سیال و متكثر،کنند می هویت و ساختار بازتولید و پردازند می معنا خلق به آن در شهروندان که فضاهایی امروزه

 باید شهرسازان و شهری طراحان،دیگر عبارت به. نیست صرف مجازی فضای یا فیزیكی فضای به محدود دیگر شهری  فضای

 مراکز بر که تحلیلی.کنند ارائه شهر یک در اقتصاد و ساختار،فضا،هویت تعامل چگونگی درك برای  تلفیقی تحلیلی بتوانند

 و محیطی زیست مسائل به  توجه،انرژی در جویی صرفه،شهرسازی تجدید اهمیت،ناپیوستگی  مفهوم(،مراکز از ای شبكه)چندگانه

 فضای و کالبدی  فضای رویكرد هردو بر مبتنی باید تحلیل این.باشد استوار مختلف  های بخش در ریزی برنامه عملیات هدایت

 در که باشد  محیطی یگانه»بتواند و شود معاصر جهان در انسان زیستی ی تجربه  عنوان به«شهر»تحقق به منجر و باشد مجازی

 .شود می محقق مدرن و دموکراتیک های ارزش آن

در سالهای بعد ازجنگ جهانی دوم  رشد شهری به صورت افقی بوده  که نه تنها با پایدری شهرها  سازگار نبوده بلكه حیات انها 

گیرد رشد را با خطرات جدی  رو به رو ساخته است.در همین راستا نوعی از الگوی رشد شهری که جدیدا مورد بحث قرار می 

هوشمند شهری است که با اصول دهگانه خود به پایداری در شهرها منجر می شود. شاید مسایل و مشكالت  ناشی از تهیه 

که به گسترش  شهری کم تراکم  در کشورهای 1341طرح های توسعه شهری  مبتنی بر استفاده از ماشین بعد از دهه 

استرالیا و تورنتو در کانادا ( و نتیجه ان جدایی محل کار از زندگی ،تفكیک پیشرفته  منجر شد )نمونه سیدنی و ملبورن در 

کاربری های  اراضی شهری از یكدیگر و استفاده گسترده از ماشین  در رفت و امد های روزانه  بین محل  کار و زندگی و دیگر 

یش طول سفرهای شهری،بلعیده شدن  امور بوده است.تداوم چنین شرایطی منجر به افزایش مصرف سوخت،الودگی هوا،افزا

اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و...این عوامل ضرورت بازنگری در  در سیاست شهر نشینی  و طرح ایده شهر اینده که شهر 

 را مطرح کرده است اطالعاتی  مبتنی بر توسعه نقاط گره ای  همراه با نو شهر نشینی است،–گره ای 
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