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 چکیده
که از  یقرن می، در حدود نشوندهای جدید شناخته میکه به عنوان فناوریو برخط  تالیجید یهایفناور یهاتیقابل شرفتیپ

 یشهرها شده است. امروزه برا یکالبد یها با فضاشکل گرفته توسط آن یمجاز یفضا وندیو پ یکیموجب نزد گذردیظهورشان م

خود در جهان  یهوشمند و مکانمندساز یهایبهنگام در گوش یهابه نقشه یبدون دسترس یشهر یتصور حضور در فضا یاریبس

شدن  ییفضاحاصل از دو یهایژگیاکنون متأثر از و یشهر یعموم یشهرها و فضاها طیرسد. محمیبه نظر  مشکل اطالعات

 یهایژگیو نیامروز تنها با شناخت ا یشهر یضاف یو محتوا یشهر یزندگ انیو فهم جر شوندیدرک، تجربه و ساخته م گرگونهید

و  یبا موضوعات مکان های جدیدیفناور پیوند لیو تحل حیبه تشر ینظر یشیدر پوکه حاضر  یخواهد بود. مقاله ریپذامکان دیجد

-یلیتحل نگاه. در بخش اول با شده است تدوین اصلی دو بخشدر  ،پرداخته امروز یشهر یفضا یهایژگیبر و این پیوند راتیتاث

-رویکرد تحلیلیکاربست . اندشده حیتا به امروز تشر 1970 یاز دهه یبا شهر و موضوعات مکان یتحوالت ارتباط فناور یخیتار

را  یتیو تنوع فعال یریپذجامعه ،یریپذخوب شامل ادراک یشهر یفضا یدیکل یژگیسه وبخش دوم فرصت بازتعریف  در تطبیقی

با مکان،  یحس یریدرگ قینه فقط از طر گریپژوهش ادراک فضا د یهاافتهی. بر اساس فراهم آورده است ییدر بستر شهر دوفضا

 یاجتماع یتجربه رد؛یگیمربوط به مکان شکل م یهاتیو روا یخیتارابعاد ها، از داده یو آگاه یاطالعات یهیبه ال یبلکه با دسترس

معنا شکل گرفته حول موضوعات مشخص  موقتِو  گسترده یهابا اتصال به شبکه ،به چهره هاز روابط چهر شیب یشهر یدر فضا

هستند.  یو برخط شهر یماد یهاانیبرخورد جر یهاگره یریگمکث، بلکه محل شکل یهامکان نه یشهر یو فضاها ابد؛ییم

 انیجر یبستر الزم برا تواندیم دیجد یهاتیفیک در نظر گرفتن اینبا امروز  یدیبریه یشهر یفضا تیریمد ی وطراحبنابراین 

 .را فراهم آورد ییدوفضا یشهر یزندگ
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  بیان مسأله

 یاساس یهاشرفتیبا تحوالت و پهای پایانی قرن بیستم تا به امروز، از ابتدای ظهورشان در دهه، های اطالعات و ارتباطاتفناوری
ها انکار آن رقابلینفوذ غ یگستره. است کرده لیبشر تبد یاز زندگ ریناپذییجدا یبه بخش شتریها را روز به روز باند که آنروبرو بوده

 گرید یانقالب ن،یشیپ یصنعت یهاپس از تحوالت حاصل از انقالب زیبار ن نید. انشو شناختهفناورانه  یانقالب عنوانباعث شده که به 
 طیکرده است. مح یو سار یجار یآدم یتمام جوانب و احواالت زندگ ررا ب یفرهنگ ءیآغاز شده و در ادامه انقالب بط یفن یبا منشائ

 یو کالبد مشخص بستر اصل یمکان تیواجد موقع تیواقع کیها به عنوان قرنکه  یشهر یعموم یفضاها ژهیشهرها و به طور و
ها به ی آنفرایند فهم و تجربههستند و  زین یگرید یفضا یهاتیقابل تحت تاثیراکنون  دادند،یرا شکل م یمدن یزندگ انیجر

 جدید یهایفناور پیوند راستایدر  یاتحوالت گسترده ریاخ یهاسال در. گیردهای جدید شکلی متفاوت به خود میی فناوریواسطه
ها یفناورشوند. اگرچه  لیتبد و موضوعات مکانی مربوط به آن از شهرها یبه بخش هافناوری رخ داده است که باعث شده مکانو 

 و حرکت اند که حضورشده اما سبب ،نشدند هاوابسته به آن یطیو تمام موضوعات مح یشهر یهافضا، هااز شهر نیازی بشربیباعث 
و فضای  کالبدیدر فضای همزمان زندگی  های زیادی همراه باشد.با دشواری یفناوردسترسی به بدون  امروز یشهر یدر فضا

واجد  یشهر یفضاها ر،ی. به ناگزشودیشبکه و مکان ساخته ماز تعامل  یشهرفضای از  یدیمفهوم جدیابد و مجازی جریان می
 زیشهر، شهروند و شهرساز ن و پاسخ دهند دوفضایی یزندگ دیجد یازهایتا بتوانند به ن شوندینسبت به گذشته م یمتفاوت یهایژگیو
تحلیل چگونگی تعامل رو  نیاز ا آماده باشد. ی دوفضاییجامعه یاعمال و ارتباطات اجتماع یباشند که برا ییاهافض جادیا یدر پ دیبا

ضروری  امروز یشهر یفضا یمحتواها و ویژگی های فضای جدید به منظور تبیینفضای کالبدی و مجازی و شناخت ابعاد و توانایی
 است.

تحوالت پیوند فناوری و شهر و بازخوانی  واکاویبه  گامدر دو  ی،نظر-ج پژوهشی بنیادیسعی دارد با انعکاس نتایمقاله  نیا
و  های دیجیتالفناوری تحولسیر بررسی به  ،تاریخی-یلیتحل کردیروگیری از با بهرهاول در گام  ی بپردازد.شهر یفضا یهایژگیو

تطبیقی به تعابیر و نظریات شکل -تحلیلی یدوم با نگرشدر گام . پرداخته است ها با موضوعات مکانیآنارتباط چگونگی و  برخط
پذیری و تنوع فعالیتی در پذیری، جامعهتبیین فضای شهری هیبریدی، سه کیفیت فضای شهری خوب شامل ادراک ه منظورگرفته ب

با ها در ایران و ه وضعیت حال حاضر این فناوریبا نگاه بسعی شده است نیز بخش پایانی در اند. بستر شهر دوفضایی بازتعریف شده
 پرداخته شود. برداری از این فضاهای شهریهای پیش روی طراحی، مدیریت و بهرهابهامات و چالشبه  ،رویکردی انتقادی

 فضایی شدن شهرهاروند دوواکاوی 
رفته گشکل  (1382 ،)عاملیها جهانی شدنو دو هافضایی شدندو ینظریهشهر در امتداد  و دگردیسی وهش به تحولژنگاه این پ

در قالب  جدیدی را دانش و علوم است که نه تنها نظام معرفتی و نظری یدر حوزهیک انتقال پارادایمی  ساززمینهنظریه این . است
نهادسازی  ،مدیریتی هایرویکرد تغییر در "هادوفضایی شدن"و  "دوفضایی بودگی"بلکه با تحقق کند، تولید می "گرایی دوفضایی"

طور ه صنعت ارتباطات باین تحول حاصل وضعیتی است که  .(1395 ،عاملی) دشومی نیز موجبو فرایندهای جدید کار و زندگی را 

 در روند این. است آورده فراهم فضاها شدن نزدیک و فردی بین ارتباطات حرکت جمعیت، ازای سرعت یافتهبرای تحقق شکل عام 
ی یفضا. دویافته استتحقق  ایگستردهه شکل بسیاری در جهان معاصر شکل گرفته و ب "1ن های همزماواقعیت" یبر مبناو  فضا دو

 (.1384 ،)عاملی دنباشمی بزرگ حولت این عینی هاینموده شهر و ، هویتفرهنگ، دولتمباحثی چون شدن 
اولین از ظهور نیست. بلکه در طول نیم قرنی که خاص این تغییر پارادایم رویدادی ناگهانی و محصول کاربست یک فناوری  

مربوط به  فضایی و غیرفضایی و تمامی موضوعات هاشهر .بوده استل و بازتعریف خود می، مرتباً در حال تکگذردمیهای آن نشانه
 هایمسائل و پیچیدگینیازها،  ه باهدر مواجاز سوی دیگر  ودر طول زمان  ایجاد شده یفناورانه هایظرفیتمتاثر از از یک سو  هاآن

 ایدریچهاز  شهرها تنها ینگاه به حال و آینده رویکردبر مبنای این  د.نکنی شدن حرکت مییفضابه سمت دو خود روزافزون
 تنها الزم است نه و ارائه تعریفی جامع از آن امروزبنابراین برای شناخت شهر دوفضایی  .خواهد بودممکن  ایرشتهمیان

 رسانه و ،علوم ارتباطاتپژوهی، فناوری اطالعات، آیندههای شکل گرفته در حوزه تعابیر ، بلکهشهرسازی یهای حوزهپردازینظریه
 یبا توجه به این که نظرات پیرامون ارتباط فناوری و شهر در هر دوره بگیرند.مورد توجه قرار نیز شهر  یدرباره سایر علوم مرتبط

 
1. Synchronic Realities 
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شناخت و واکاوی سیر به رویکردی کرونولوژیکال با نوشتار بخش از این  ،اندهای فناوری آن دوره متفاوت بودهبلیتاق بر مبنای زمانی
تصویری بیش  سعی کرده است در سه پرده و پرداخته تحوالت شهر دو فضایی برای توصیف تعابیر شکل گرفتهنظریات و این تحول 

  این تحوالت و مفهوم فضای شهری در هر دوره ارائه دهد. و کم جامع از ابعاد

 ظهور فضای دوم 
ها در ارتباط با پردازینظریهسرآغازی برای دوم قرن بیستم به  یهای اطالعات در نیمهفناوری یها در حوزهظهور اولین نوآوری

همانند آن چه یک بار حدود یک قرن پیش در مواجهه با  .های جدید تبدیل شدفضای کالبدی شهر با این پدیده یچگونگی مواجهه
ای شبکهبه فضای دوم  جسمانی های متعددی با تعابیری گوناگون به تبیین این گذار شهر از موجودیتیانقالب صنعتی رخ داد، نظریه

 بینی آینده داشتند. با ماهیتی دیجیتال کاربست یافت که بسیاری از آنها سعی در پیش برخط
نیازی از جابجایی را مطرح امکان ادغام محیط سکونت و کار و بی ،( ,1981Toffler) آلوین تافلر 1الکترونیک یکلبه ینظریه

های ایدهداند. در می خانهواحد کوچک  یبر پایهبشر را عموماً نه وابسته به روابط شهری، بلکه شکل یافته  یآینده کند و زندگیمی
تمامی  ( ,1990Batty)بتی  4ر ناپیدایو شه ( ,1991Fathy) فتحی 3شهر از راه دور،  ,Donath)1997(دوناث  2شهر مجازی

از راه دور و به صورت مجازی  ،ها و نهادهای عمومی توسط اینترنتتعامالت اجتماعی و اقتصادی جاری در شهرها میان افراد، شرکت
با  (Castells, 1989) . کاستلزدآورها به ارمغان میبرای سکونتگاهها مزایای رقابتی را میزان تجهیز به فناوری و شودانجام می

 5شهر اطالعاتیدر های ای شکل گرفته در فضای جریاناطالعاتی از اهمیت روابط شبکه یای با تعبیر جامعهتوصیف چنین جامعه

 گوید.سخن می
فاقد  دومیدر فضای ، ندبود پذیرامکانی که سابق بر این در شهر ها و خدماتها، فعالیتفرصتدر این تعابیر دسترسی به 

مبتنی بر  متمرکز و واجد حد و مرزی هایبه عنوان مجموعه هاشهرو  گرفتد نخواهقرار های مکان جغرافیایی در دسترس محدودیت
هایی از حومه نامتمرکز شینی را در ساختاریشهرن  ,Fishman)1987( فیشمن 6تکنوبرب د.ندهمکان اهمیت خود را از دست می

 توپیا یا آرمانشهرِ-ای ها در. این حومهگیردها صورت میهای اساسی همچون کار و سکونت در آنکه انواع فعالیت کشدبه تصویر می
و شکل گرفته از  برخطهای مبتنی بر شبکه ،کوچک ،بهینه شده، سبز هایی چونبا ویژگی  ,Mitchel)2000( 7الکترونیک میچل

 اند.توصیف شده  ,Mitchel)1996( (8هاواحدهای دیجیتال )بیت
در خلق فضایی جدید برای جریان یافتن زندگی  فناوری امکانات از هاآن سالرویکردهای آرمانشهری یا پادآرمانشهری اغلب 

سخن در آن جریان داشت حیات مدنی نیازی مردم را از شهر به عنوان موجودیتی کالبدی که تا پیش از این اجتماعی افراد و بی
های جغرافیایی و شهرها به عنوان مکان بینی شده استپیشفضای سایبری  در زندگی بشرامتداد تقریباً در تمامی این تعابیر  .گویندمی

ها نیز متحول خواهد شد. کار و ارتباطات در فضای متمرکز اهمیت خود را از دست خواهند داد و روابط میان افراد و نهادها و سکونتگاه
سه دهه از  حدودبیش  پس از گذشت اما،.  (Atkinson, 1996)و جهان با مرگ فاصله مواجه خواهد شد یابدجریان میسایبری 

بر شهر با  هاآنتوان گفت که شکل اثرگذاری می ها در زندگی روزمره بشر،فناوری ا فراگیر شدن حضورو ب های اولیهپردازییدهاین ا
 تهبه لحاظ میزان اثرگذاری تا حد زیادی به حقیقت پیوس گو این که ،هکردند تفاوت بسیاری پیدا کردمیها تصویر چه این نظریهآن

  .است

 فضاییشهری دوزندگی 
افراد،  ینفوذش در زندگی روزمره یدامنه یفناوری اطالعات و ارتباطات با توسعه یقرن بیست و یک، پیشرفت در حوزه شروع با

از موضوعی تخصصی و در اختیار نهادهای علمی و استراتژیک به بخشی از زندگی  و فناوری را شتاب بسیار زیادی به خود گرفت
 ندهای خانگی و اینترنت دسترسی پیدا کردبسیاری از مردم در سراسر دنیا به رایانهافزاری به لحاظ سختد. کرافراد تبدیل  یروزمره

 
1. Electronic Cottage 
2. Virtual City 
3. Telecity  
4. Invisible City 
5. Information City  
6. Technoburb 
7. E-topia 
8. City of Bits 
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 ظهور ها در زندگی روزمره شهروندان دامن بزند.دو تحول بزرگ توانست به گستردگی و عمق نفوذ این فناوریافزاری و از بُعد نرم
و  2015rakiza, (Ka( هاهداد گذاریبه اشتراکو  مبتنی بر تولیدساختاری  با اول قرن بیست و یک، یدر اواسط دهه 2.01وب 

رشد ترین بستر برای به مهمرا شبکه  (O’Reilly 2014)کاربران  یتوسط همهبه روز رسانی و ویرایش  با قابلیت خدماتی
 طاتامکان ارتبا ،3های همراهفناوریاز سوی دیگر با عمومیت یافتن  .کردتبدیل به عنوان راه ارتباطی جدیدی  2های اجتماعیرسانه
تحول  داده ارتباطات و تولیدمقیاس بلکه از نظر  کالبدیبه لحاظ  شهرها نه الزاماً یشد و اندازهشهرها کشیده فضای به داخل  برخط
نفر میان دو  صوتیبرقراری تماس  ها ازظرفیت آن ،های هوشمند متصل به اینترنتورود گوشی با .(Townsend 2000) یافت

های همراه ارتباط فناوری». شوندو جابجا می که در فضاهای شهری قرار گرفتهی تبدیل شدند های کوچکرایانهبه  رفته وبسیار فراتر 
توانیم از ما دیگر نمیبنابراین  .های روزمره بیرون از خانه نهادینه شده استکه در درون فعالیترا ایجاد کردند پویاتری با اینترنت 
 de Souza e Silva)«فضاهای کالبدی و دیجیتال صحبت کنیم و این به معنی شکل جدیدی از فضاستقطع ارتباط میان 

2006, 3).  
تر شده و ملموسی شهری بطور خاص، به طور عام و زندگزندگی بشر  هایها بر بسیاری از جنبهبه این ترتیب اثرات این فناوری

بر این  گسترشحال ی در پدیدهشد.  متمرکز  ها، بر تبیین وضعیت حال آنو شهر فضای زندگی بشر یها به جای تصویر آیندهنگاه
به عنوان فضای دومی برای کار و  مجازیفضای  یتوسعه های همراه موجبهای اجتماعی و فناوریاگرچه رسانهکه  استگواه 

هر دو فضای کالبدی و مجازی به موازات هم در در زندگی و  شهر و زندگی شهری از بین نرفته استولی اند، شدهارتباطات و ... 
 های تا پیش از این حاکم بر ساختار فضای کالبدی را متحول کرده است. نظم "فضایی شدندو" اینحال وقوع است و 

را مربوط به نوع در این دوره فرایند شهری شدن  یسهم عمدهها، فضای مکانها و فضای جریان یبا طرح دوگانهاین بار  ستلزاک
بزرگ با عملکردی یکپارچه شکل یافته و با نواحی  یدر یک منطقه 4شهری یداند که به صورت منظومهجدیدی از شهرگرایی می

شهری از طریق ارتباطات از راه دور،  یاین منظومه»شود. فرهنگی و ساختاری چندمرکزی تعریف میشهری متنوع، پراکنده، چند
آورد و نوع جدیدی از ن را فراهم میزماهای حمل و نقل سریع به هم دوخته شده و امکان تمرکز و عدم تمرکز هماینترنت و سیستم
کند. در این حالت ارتباطات اجتماعی به طور همزمان های شهری را در جهان، کشورها و مناطق ایجاد میها و گرهجغرافیای شبکه

 .(Castells, 2004, 447) «(برخطهم فردی است و هم گروهی، هم مکانی است و هم جریانی )
کند. فضایی ر و تجارت و فراغت منحصر به فردی را فراهم میمحیط سکونت، کا،  ,Ascher)1995( یا وراشهر اشر 5متاپولیس

بخشی از یک سیستم نبوده و بیش از آن که  که لزوماً پیوسته است آکنده از اختالط عملکردی، شکلی، معنایی، اجتماعی و فرهنگی
گیرد که به عنوان رشد میهای جدیدی از رشد شهری شکل شر فرما یجهانی است. به عقیده یه، بخشی از یک شبکباشدملی 

ی حمل و نقل سریع و ارتباطات و به وسیله ها در کنار هم جمع شدهای از سکونتگاهشوند. در این فرایند مجموعهبیرونی شناخته می
 Ascher) «کندی جدیدی از مناطق شهری ناهمگن، منقطع و دارای مراکز متعدد را تبیین میمتاپولیس، گونه»اند. مجازی در ارتباط

2007, 39). 
ی مفهوم شهر در عین دگردیسی ایپای چه اهمیت دارد تأکید برآناگرچه سخن از تحوالت ساختار فضایی شهر است، اما در این تعابیر 

 یحیثیت مکانی شهر بر اثر توسعه او، یبه عقیده  ،گوید(. کاستلز از حفظ اهمیت مفهوم مکان در شهر می1394 ،)حبیبی است آن 
 گویدمی  6رشد یابنده فضایتعبیر  یبا ارائه  ,Manovich)2001( مانویچشود. ارتباطات از راه دور و حمل و نقل سریع تشدید می

از این شود. میمجدداً  از اهمیت فضای کالبدی صحبت  2000 یتمرکز بر دنیای مجازی بود، در دهه آکنده از  1990 یاگرچه دهه
های گیری و تشدید نگاه دوگانه به بسیاری از ویژگیشکل شوندهایی که در این دوره مطرح میوجه اصلی بسیاری از نظریه رو

 بندی هستند.قابل دسته البدیک-دیجیتال و اجتماع-فرد ی،محل-جهانی یدوگانهدر سه  (2004)کاستلز به تعبیر که  شهری است
از یک سو مفاهیمی » :استدر حال رشد  شدن و هویت محلی مفهوم جهانی شدن و شهر جهانی همراه با برابر نهاد آن یعنی محلی

است و از سوی دیگر مرتب از مفهوم محله  چون تجارت، محافل علمی و حتی روابط فامیلی و دوستی به مقیاس جهانی تبدیل شده
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با شهروندان محلی  هم»اند که مقامات محلی بتوانند ها این امکان را ایجاد کردهفناوری. (Ascher 2007, 38)« شودصحبت می
 ارتقاء کیفیت زندگی شهری. (Castells 2004, 449)« های قدرت و سرمایه در ارتباط باشندبا جریانهم ارتباط برقرار کنند و 

های خصوصی، عمومی طیف وسیعی از بازیگران شهری در بخش»همچنان موضوعی بسیار با اهمیت است که برای رسیدن به آن 
 ,Paiola 2008)« اندهای دوگانه ارتباطی در سطوح محلی و جهانی را شکل دادهاند و الیهو داوطلبانه به صحنه شهر فراخوانده شده

515). 
ای بین گوید در دنیای امروز مردم به شکل فزایندهکند و میستفاده میا 1از تعبیر فرامتن رشا ،برای تبیین تحول نقش فرد در جامعه

هستند و بدین ترتیب نقشی های متنوع )واقعی و مجازی( ارتباطی در آمد و شد ای از روشهای اجتماعی با مجموعهها، جهانشبکه
امروزه افراد نیز به تعبیری در همین فرایند »های متعدد است. در فرامتن یک واژه در یک زمان متعلق به متن. یابندفرامتنی می

 هایی که در ماهیت خود، درهای اجتماعی مختلف دائماً در حال جابجایی هستند، شاخههای شبکهفرامتنی قرار گرفته و در شاخه
وجود این حضور با  .(Ascher 2007, 39)« )جهانی یا محلی بودن( متفاوت هستند مقیاس چنین به لحاظهممیزان باز بودن و 

پردازند که فناوری با توانایی حفظ ارتباطات فارغ از موانع مکانی و زمانی، این امکان فرامتنی، نظریات بسیاری در این دوره به این می
 و کنند و ارتباط کمتری با فضای پیرامونی هایی از آشنایان و دوستانی محدوددهد که ارتباطات خود را به شبکهرا به افراد می

  .(Matsuda, 2005; Habuchi, 2005) برقرار کنند برخوردهای اتفاقی

ای یافته سابقهمجازی با منطق دیجیتال اهمیت بیدر این تحوالت اگرچه فضای یتال گواه آن است که جدی-ی کالبدیدوگانه
. ارتباطات (Ascher 2007, 36)«یابدتواند به صورت دیجیتال نگهداری و جابجا شود، ارزش میآنچه نمی» است اما در عین حال

چهره به چهره و توانایی ادراک خود، دیگری و فضای پیرامونی با همه حواس انسانی )بساوایی، بویایی، چشایی، بینایی و شنوایی( 
شهر در این اگرچه  اند.به موردی مهم برای جذابیت شهر و فضاهای شهری تبدیل شده رو در رواهمیتی دو چندان یافته است. روابط 

داری بر مبنای تولید، مالکیت، فروش و استفاده از دانش، اطالعات نوع جدیدی از سرمایه ،های فناوری اطالعاتتوانایی ثر ازأمت تعبیر
ها و عملکردهای شهری و توانایی ال وابسته به توانایی تسلط بر فرمحدر عین اما سرنوشت اقتصادی آن ،کندو فرایندها تولید می

 .(Castells 2004, 449)هاست ها برای ایجاد توان رقابتی در فضای جهانی جریانمکان
است که شهر و فضایی  ود نظام وجود همزمانبر تأکید  و هاستدوگانهرشد این های های اولیه قرن بیست و یک، سالسال

ساختار ساختارمند و ضد همزمان ،هاو فضای مکان هادر رقابت بین فضای جریان شهرها. دهدشهرنشینی و شهرسازی را شکل می
های اطالعات و ارتباطات در قرن فناوریتوسعه و فراگیر شدن شهری شدن همپای  یسابقهبیشاهد رشد » از این سبب و شوندمی

های قبل دیگر صحبتی از مرگ فضای های پادآرمانشهری دههاگرچه برخالف نگاه .(Graham 2004, 22) «بیست و یک هستیم
. به ، نیاز به واکاوی بسیار داردشوندبه موازات هم دیده میو فضا در جریان است دو کالبدی در میان نیست، اما هنوز آنچه در این 

در نظم جهانی استفاده از فناوری  یاسطهبه و خود را "حضور"شهری باشد اما  تواند به لحاظ کالبدی در یک مکانمیتعبیر دیگر فرد 
  .تعریف کند (VanSchewick, 2012) (اینترنت)ای شبکه یای و به هم پیوستهمدوالر، الیهمبتنی بر منطق  هافضای جریان

 واحد هستی با شهر پیشین از یک شناسی معرفت لحاظ شهر مجازی است که اگرچه به گیریشکلها صحبت از در این سال
شکل  شهر. (1384 ،)عاملی تمایزند قابل همدیگر ازهای تعاملی و ارتباطی و خصیصه عمل فضای لحاظ به ولی هستند برخوردار

و مدیریت شهری مجازی  مبنای دادهرها شده از مکان، بافت شهر گسترده وت شهری هوی دارای محیط یک از دوم فضای گرفته در
های همراه فناوریاز جمله  های فناوریقابلیتتا حد زیادی روشن شده و مفهوم شهر مجازی  هادر این سال اگرچه باشد.مند میبهره
 )کلیک( دگمهصفحه یا تا سطح لمس یک  کالبدی و دیجیتال راسیالیت میان دو فضای دیجیتال  های اجتماعیرسانه و 2.0وب 

ی و زیست گدانش فرهن .هستندناتوان ها مکانو فضای  هافضای جریانند، اما همچنان در ایجاد ارتباط قوی میان اهتقلیل داد
در شهر تا هنوز  کردند،تولید میبه پای دانش فنی در طول قرون و اعصار فرهنگ شهری را  سرزمینی به عنوان نیروهایی که پا

 .مجازی جایگاهی ندارند

 شهر  عکس بر و واقعی شهر بدون مجازی شهرکند یم دیتاکو  داندرا حاصل دوران گذار میها این وضعیت فضایی شدنرویکرد دو
که امکان تحرک آسان و  شودمی محقق در صورتیتنها فضایی زندگی دو .معناستبی و ناکارآمد شهری مجازی، شهر بدون واقعی

شامل را فضاهای شهری نیز  (Castells, 2009) کاستلز (.1387 ،)عاملی تشریفات میان دو فضا برای فرد به سادگی فراهم باشدبی
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نیاز به همسو شدن دانش  بنابراینداند. دانسته و قدرتمند شدنشان را در گرو حرکت میان این دو فضا میها جریان یها و شبکهمکان
شدیداً  کندفراهم  میان این دو فضا پیوند تعامل و گیریزمینه را برای شکلکه بتواند فنی با دانش فرهنگی و زیست سرزمینی 

 .شوداحساس می

 گیری هیبریدی فضای شهریتعامل دو فضا و شکل
از سوی و  سازند،میظهورش را ممکن  فنیابزارهایی است که به لحاظ  یفناوری از یک سو ثمره یو نوآوری در حوزه هر توسعه

بستری برای رشد و گسترش  پس از خلق شدن بلکه ها را ایجاد کرده،آن یدیگر مستلزم پاسخگویی به نیازی است که نه تنها ایده
هایی که فناوری ه استموجب شد دیجیتال اطالعات انباشته از در دنیایکند. نیاز انسان به مکانمند ساختن خود ها را فراهم میآن

 ,Gordon & de Souza e Silva)گوردون و دسوزا اسیلوا  د.شکل بگیر کالبدیبرای پیوند فضای اطالعاتی و ارتباطی به فضای 

 مکانمندیو های دیجیتال نقشه امکان تولید و انتشار: دانندمیپیوند بین موقعیت مکانی و شبکه  را عاملدو تحول عمده  (2011
 .1یاب جهانیسیستم موقعیتبه با تجهیز های همراه گوشی

مفهوم و ابزار  هانقشه اگرچه. آیدبه حساب میموضوعات مکانی  باها فناوریاولین گام پیوند  به عنوانها دیجیتالیزه شدن نقشه
شدند، همواره حامل حجم وسیعی از اطالعات از زمانی که به شکل کاغذی تهیه می ند وجدیدی برای بازنمایی فضای جغرافیایی نیست

اما تنها پس از دیجیتال شدن بود که  آمدند،دار کردن اطالعات در فضاهای کالبدی به کار میمرتبط با مکان بودند و برای معنی
سیستم اطالعات ای های دیجیتال و رایانهها با قابلیتم نقشهادغابا تبدیل شوند.  یشهر هایمکان توانستند به رابطی برای مواجهه با

انتهایی از داده و وارد کردن حجم بیامکان  و  ,Harder)1998(ای یافتندسابقهبی ارزش و قدرتها نقشهاس( آی)جی 2جغرافیایی
 یهای دیجیتال دربارهانتشار نقشه فرصتی برایفراگیر شدن اینترنت . شدهای مختلف ایجاد ها به شکلهمچنین نمایش و تحلیل داده

 . ساختپذیر برای عموم مردم امکانرا و استفاده از اطالعات مکانمند  آوردهفراهم را موضوعات مختلف 
برای دسترسی  تنهااس آیهای جینقشهاز عمومی یاستفاده ، فناوریظرفیت این  یظهور و توسعه یهای اولیهدر سالاگرچه 
با پیوند میان این . اما (Peterson, 1999) مطرح بود، مسیرها برای رانندگی یا تحوالت آب و هوا راجع به شهر و محله اطالعاتی

 ,Goodchild)  که گودچایلدتوسط مردم عادی ثبت و ویرایش اطالعات جغرافیایی  ، امکانی جدید برای2.0ظرفیت جدید با وب 

شکل جدید و منحصر به  رگحامل و نمایشها را که نقشه ایجاد شد بردنام می 3از آن به عنوان اطالعات جغرافیایی داوطلبانه 2007(
، 2005 سالدر  هااین ظرفیتهای واجد های نقشهبه عنوان یکی از اولین نمونه 4سمپگوگلبا شروع کار  .زدسافردی از اطالعات می

دموکراتیزه کردن   (Butler, 2006)باتلر . آنچهکاربران شد یعمل هر روزه یاس تبدیل به حیطهآینویسان جیکار برنامه یدامنه
  کرده است.  را از یک امر تخصصی و هدفمند به یک کنش ضمنی همواره و عمومی تبدیل  5نگارینقشه نامدمیاس آیجی

و  (Miller, 2006) ایارتباطات شبکه مدیریت به مرکز ابزاری اطالعاتی نیز فراتر برده و آن را را از اسآیجی نقشاین تحول 
ه دکرای برای فضامند کردن اطالعات اجتماعی به ابزاری برای اجتماعی کردن اطالعات فضایی تبدیل از وسیله» را نگارینقشه
یابند به بستر و محتوایی به محض این که اطالعات موقعیت مکانی می. (Gordon & de Souza e Silva, 2011, 28) «است

نگاری بلکه ارتباطات را نیز در مفهومی فراتر متحول نه تنها عمل نقشه این بستر جدید. شوندمیبرای تعامالت اجتماعی تبدیل 
آنچه در مکانمند به جای تخریب  های دیجیتالِدر حقیقت داده. کندفضا را ممکن می یسازد و شکل متفاوتی از شناخت و تجربهمی

و  ی سه بعدیهاها و نظرات و مدلد. شهروندان با عکسشونمکان می بخشی از تبدیل به، جایگزینِ آن شدنو  هست مکان موجود
. کنندرا تجربه میدرگیری با مکان  شکل جدیدی ازدیگری که به یک موقعیت مکانی پیوند خورده است احاطه شده و  ینوع دادههر 

، یابندمی جریان کالبدیدر فضای  کالبدیاطالعات غیر ،این بستر جدید در بینی کرده بودپیش (Spohrer, 1999)اسپوهرر  چنانچه
به شکل  فناوری 6ی رابطبه واسطهمعنای فضا و  دنشوبا آن همراه می (از جمله بعد تاریخی)فضا پیش از این ناملموس  تاابعاد 

 .شودمتفاوتی درک می
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 هاها و جریانمیان فضای مکان در استحکام پیونددیگری  گام 1اس(پیجهانی )جییاب سیستم موقعیتهای همراه به تجهیز گوشی
دارند ی هایافزارو نرم هستنداس پیجیی هگیرندو مجهز به  حساس به موقعیت مکانی های هوشمندگوشی تمامی تقریباًامروزه  .بود

 مکانمندی و راهیابی کاربر در موقعیت نقشه مشخص کند. از این رو به ابزارهایی برایروی اش را که کاربر بتواند موقعیت مکانی
شهر را به خودی خود به یک سطح زنده تبدیل  ینما و نقشهبه یک مکانرا سیستم  هر کاربر، این ابزارهاگسترش . اندهتبدیل شد

عامالت ، تایهای شبکهبرای مکان داده ثبتتولید و ابزارهای  یبه مثابههای همراه گوشی .(McCullough, 2004, 88)کند می
 2کاربردی یبرنامه هزارانآنها درگیر هستیم. هر روزه با که ما  شوندمیفضاهایی  وها تر شدن نقشهو موجب غنیه را تسهیل کرد

 ددهنمیاجازه  به کاربرانشوند و تبدیل می  ,McQuire)2017( جغرافیایی( ی)رسانه 3به ژئومدیا استفاده از این ظرفیت برمبنای
برای  پیش شرطیک  موقعیت مکانیشان دریافت کنند یا ارتباطاتی را بر این مبنا شکل دهند. مکانیاطالعاتی را بر مبنای موقعیت 

و  سازندهمه چیز را مکانمند اطالعات  یدر شبکهاند را قادر ساختهافراد که  شودهمراه محسوب می های کاربردیِبرنامهبسیاری از 
 . ندمکانمند شو نیزان شخود

یاب های همراه به سیستم موقعیتو تجهیز فناوریمکان های دیجیتال به عنوان رابط جدیدی برای ارتباط با فراگیر شدن نقشه
ها تا حد زیادی کمرنگ که فضای دیجیتال و کالبدی نه تنها در تعادل بلکه در تعامل باشند و مرز میان آن ه استجهانی باعث شد

 ,Couclelis)معنا شدن جغرافیا چنانچه دو دهه پیش موجب نگرانی شده بود نشده تعامل میان مکان و شبکه موجب بیشود. 

های شهر مجازی و شهر دیجیتال ایدهاگرچه  .(Gordon & de Souza e Silva, 2011) تر کرده استاما آن را سیال، (2007
برخط  هایشبکهدسترسی به بدون  حضور در فضای شهریاما واقعیت این است که امروزه برای اکثر مردم  نیافتتحقق  1990دهه 

 4مندمند شدن ارتباطات انسانی، این بار ارتباط میان انسان و مکان و موضوعات مربوط به آن نیز واسطهپس از واسطهمعنی ندارد. 
در حال رشد اطالعات  یدر شبکه کردن خودمند زمینه برای بشر نیاز فرهنگی پاسخگویی بهای که برای فزاینده تالششود. می

های اخیر در پی تعابیر و نظریات متعددی در سال و حضور در فضای شهری را نیز دگرگون کرده است ی، مفهوم و تجربهوجود دارد
 .اندبرآمده جدیدشهر و فضای شهری های توصیف ویژگی

عبور از فضای  برای توصیفکه به طور خاص  تعابیری از اولین  ,de Souza e Silva)2006(دسوزا اسیلوا  5هیبریدیفضای 
ی کلید تواند یک عاملمی حتی امر دیجیتال هیچگاه واقعاً جدا از کالبد نبوده است و»معتقد است  ویمطرح شده است.  سایبری

دیجیتال ی اجتماعی هارابطدر فضای شهری هیبریدی  .(ibid, 274)«پذیری و ارتباطات در فضاهای شهری باشدارتقاء اجتماعبرای 
 یدهند. وی با توسعهدهد را نیز تغییر میکنند، بلکه فضایی که این ارتباط در آن رخ مینه تنها شکل ارتباطات را عوض می و برخط

های دیجیتال همراه را آشکار کرده و از آغاز راهی سخن با رسانه مواجهه دربازتعریف فضای کالبدی  مفهوم فضای هیبریدی، اهمیت
ضعیف های همراه گوید که در آن برخالف نظری که در گذشته وجود داشته، ارتباط بین کاربران با فضای کالبدی از طریق فناوریمی

د. فضای شومی "اجتماعی"و   "پرتحرک"، "مرتبط"فضاهایی گیری شکل ای برایزمینهو  یابدشود بلکه تغییر شکل مینمی
شود و از طریق ساخته می روابط اجتماعیو حرکت  بین یاز رابطه»بلکه  ،ها ساخته شودهیبریدی فضایی نیست که از طریق فناوری

 .(ibid, 265)« یابدنمود عینی می کنند،و دیجیتال توسعه پیدا می کالبدیهای اجتماعی که به طور همزمان در فضای شبکه
و های مبتنی بر موقعیت توسط دسوزا اسیلوا های دیجیتال و فناوریفضای هیبریدی کمی بعد، با عمومیت یافتن نقشه یایده

های مبتنی فناوری یبه واسطهشود. تشریح می & 2011de Souza e Silva,  (Gordon( 6 ایشبکه محلگوردون در کتاب 
توانند د. مردم مینیز معنا یابای محیط شبکه در به طور همزمان و کالبدیتواند فراتر از فضای حضور میمفهوم ، مکانی بر موقعیت

با  شوند و در این فضای جدیدآگاه ی طمحیارتباط با موضوعات ر دها و عالیق آن اتشان و حتی از نظراز حضور دیگرانی در نزدیکی
نیز در شبکه بازنمایی شده  کالبدیآمده است و فضای شده در دنیای مادی اشغال شبکه به داخل فضایی که ها ارتباط برقرار کنند. آن

را فراهم  ایهای شبکهمحلشکل گرفتن ها و همگرایی آن و تلفیقتوانایی  ،دنبال کردن هر دو فضا به طور همزمان امکاناست. 

 
1. Global Positioning System (GPS) 
2. Applications (Apps) 
3. Geo-media 
4. Mediated 
5. Hybrid Space 
6. Net Locality 
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فضاهایی تجربه شده ها آنبلکه  سازند،ای را نمیهای شبکها محلمبنتعداد بیشتر ابزارهای موقعیت» کید دارندتأها آن البته کند.می
 .(ibid, 86)«کنندیرشد م د ویابنمیشکل  در طول زمان فناوری یهای اجتماعی به وسیلهاز طریق کنش هستند که

 رایب (Willis, 2017) "شبکه-فضا"تعبیری است که توسط کاترین ویلیس و در کتاب وی با عنوان نیز  ایهای شبکهمکان
های ها در زیرساختمکان. به بیان وی مورد استفاده قرار گرفته استاند کشیده شده شبکهکه به درون  شهر روابط فضاییبازخوانی 

ها داشته و حضور در آن سیالماهیتی ؛ کنندعمل می "موقعیت"به عنوان هایی با مرزهای مشخص بلکه نه به عنوان محلای شبکه
به از فضا  (Lefebvre, 1991)لوفبور  تعبیراجتماعی برخط با مکان را امتداد تعامالت ویلیس پیوند  یابد.در ظرف زمان معنا می

و فرایندی همواره  عنوان محل تقاطع مسیرهای چندگانهاز فضا به (Massey, 2005)  مسیتعریف و  یک تولید اجتماعی یمثابه
دیگران، فرایندها و رویدادها ، هادادهآفرینی و نقش 1"بینابینی"اهمیت فضاهای  بیانگرمحور این رویکرد فرایند. داندمیدر حال شدن 

  در کنار عناصر کالبدی مکان در شکل دادن ادراک ما از فضای شهری است.
های دهد، در طول دهه های اخیر، مسیر پیشرفت نوآوریهای تولید شده در باب فناوری و شهر نشان میچنانچه تحلیل نظریه

(. پیوند این شکل جدید از دانش فنی زمانه با دانش 1موضوعات مکانی شهرها بوده است )شکل دیجیتال به سمت همگرایی با 
تبلور آن فضاهای شهری گیری و شکلترین بستر که اصلیاست شهری دوفضایی  گتاریخی و زیست سرزمینی مسبب بازتولید فرهن

 های منحصر به فرد خود خواهد بود. ویژگیو ها هیبریدی با کیفیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
1. In-between 

 در شهر در طول زمان کالبدیچگونگی تحول ارتباط فضای مجازی و فضای  .1شکل 

 (Donath, 1997) شهر مجازی

 (Castells, 1989) شهر اطالعاتی

 (Fathy, 1991) شهر از راه دور

 (Batty, 1990) محسوسشهر نا

 (Fishman, 1987) تکنوبرب

 

  (Graham 2004)شهر سایبری

 (Ascher 2007)متاپولیس

 (Castells 2004) ها ها و مکانجریان

 (Townsend 2000)ای شهر شبکه

 

جدایی فن از فرهنگ و طبیعت  -
 همپیوند

 

 

گیری پیوندی جدید میان فن شکل -
 و فرهنگ و ظهور فرهنگ دوفضایی

شکاف میان دو تبلور فرهنگی  وجود -
 طبیعت(-فن و فرهنگ-)فرهنگ

 

 

های جدید برای ظرفیت گیریشکل -
 طبیعت -فن-پیوند فرهنگ

بازتعریف ارتباط فرهنگ و طبیعت به  -
 فن یواسطه

 با فضای کالبدی شهر مند * تماس واسطه 
ا و ه* دریافت اطالعات مربوط به جریان

های دیجیتال و نقشهدرک شهر بر مبنای 
 .هااطالعات موجود در آن

 تاثیرپذیری از روایات متکثر دیگرانِ* 
متصل به شبکه و شکل دادن ارتباطات و 

 های مکانمند ها بر مبنای این شبکهکنش
 

 

* قطع تماس حسی با کالبد شهر در 
 زمان اتصال به شبکه

 دوفضا همزمان * عدم امکان درک 
 انتخاب میان تماس با شهر لزوم* 

از طریق اتصال به شبکه یا  مجازی
 مکانادراک حسی 

 

 

 گسست نظر و عمل
معنا شدن تماس بینی بی*نظر: پیش

 حسی یا ادراکی با کالبدی به نام شهر
های *عمل: عدم پیوند میان فناوری

جدید با وجوه مختلف زندگی و امتداد 
تماس با شهر عموماً بر مبنای حواس 

 پنجگانه 
 

یگانهارتباط عناصر سه  

طبیعت-فرهنگ-فن  
 

 

 چگونگی تماس با شهر

 

 (de Souza e Silva 2006)فضای هیبریدی 

 (Gordon & de Souza e Silva 2011)ای شبکه محل

 (Willis 2017)ای مکان شبکه

 (McQuire 2017) ژئومدیا

                    
 

 اسپیابزارهای مجهز به جیهای دیجیتال و نقشه

 

  2.0ه و وب اهای همرفناوری
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                2000     
 

 

 ها(فضای مجازی )فضای جریان

 ها()فضای مکان کالبدیفضای 
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 های پژوهش و تحلیلیافته

 خوبهای فضای شهری بازخوانی ویژگی
پیوند و تعاملی که میان فضای کالبدی  با دهدها با موضوعات مکانی نشان میتحلیل انجام گرفته بر تحوالت فناوری و ارتباط آن

تبدیل ای جدید برای ارتباط افراد با دیگران و با محیط پیرامونی به واسطهرا ها فناوریو های اخیر ایجاد شده و دیجیتال در سال
 Gordon & de)"اگرچه صحبت از  فضای شهری خوب پایان نیافته، ولی تعریف آن با تغییرات اساسی مواجه شده است"، کرده

Souza e Silva, 2011, 86) های گیری از متون و نظریه. به منظور شناسایی این تحوالت در این بخش سعی شده است، با بهره
های فضای ، ویژگیاز یک سو و واکاوی نظریات شکل گرفته حول پیوند مکان و فناوری از سوی دیگر ای شهرسازیکالسیک و پایه

 شهری معرفی و بر مبنای تحوالت ناشی از فناوری بازتعریف شوند. 
 .یابددهد و بر مبنای آن شکل میشهروندان را شکل می یفضای شهری همزمان تجربه بر این مبنا استوار است که این پژوهش

مطلوب به های فضای شهری ویژگییین تب .شهروندی وابسته است یهای فضای شهری به مفهوم تجربهاین شناخت ویژگیبربنا
در کنار فضای تولید فضا  به عنوان یکی از ابعاد ی لوفبورضای زیستهفگیری از تعریف ی شهروندی با بهرهتحقق تجربه منظور

، قائل شدهی زیسته شهروندان جایگاهی که لوفبور برای تجربه .(Lefebvre, 1991) شودپذیر میپنداشته و فضای دریافته امکان
توان تولید اجتماعی فضای شهری را شهروندی است که می یع است که تنها از طریق ایجاد فرصت تحقق تجربهمؤید این موضو

شهری در موضوعات مربوط به فضا مستلزم تقویت شهروندی نه در  یمندی، سهیم شدن و مشارکت جامعهامکان بهرهسبب شد. 
 مفهوم کالسیک و سیاسی آن در مقیاس ملی، بلکه با مفهومی اجتماعی و فرهنگی در مقیاس شهری و محلی است. 

ناسب به منظور م بستر شهریهای و ویژگی امروز ی شهروندی فعالهای اخیر به تبیین ابعاد تجربهپردازان متعددی در سالنظریه
 هایفعال را واجد توانایی شهروندی  (Bennett, Wells, & Freelon, 2011)بنت و همکارانش اند.تحقق این تجربه پرداخته

 & Antoniadis)آنتونیادیس و آپوستولدانند. می کنش مدنی و پیوستن به گروهنظر،  ، اظهاردسترسی به اطالعات یچهارگانه

Apostol, 2014) لوفبورحق به شهر  ینیز بر مبنای نظریه (Lefebvre, 1996) حق دسترسی به منابع شهری،  یگانهچهار
در را  حق مالکیت بر منابع عمومی شهر شهری وحق شناخته شدن به عنوان بخشی از هویت جمعی، حق مشارکت در تصمیمات 

آن خود "مفهوم نیز با طرح  (de Lange & de Waal, 2013)داِلنگه و دِوال. کنندمی تبیین مکانی و یجریان فضای شهری
مواجهه با وضعیت  در ها معتقدنددانند. آنمسئولیت و نظارت می، شامل تعهدو لوفبور  2آن را مترادف حق تخصیص ،"1دانستن

ها، فرایند سهیم شدن مردم در موضوعات، ماهیت منابع و موضوعات شهری و چگونگی دسترسی به آن زامرو یدگردیسی یافته
 . یافته استشهری و کنش در برابر موضوعات شهری را تغییر  یمفهوم جامعه

را به منظور  فضای شهری خوب اصلی ویژگیای مطرح شده، این پژوهش سه هاشتراکات و نکات کلیدی ایدهبا در نظر گرفتن 
و  آگاهی از محتوا و فرایندهای فضای شهریپذیری که امکان ادراک اول، ورد توجه قرار داده است:مبازنگری در بستر دوفضایی 

و تحقق ت اجتماعی تعامال، نظراظهار  ،امکان ابراز وجود پذیری که، جامعه. دومکندرا ایجاد می آندسترسی به اطالعات مربوط به 
در ارتباط با موضوعات فضایی  یا اقدام و کنش خالق شهروندان در فضاامکان تنوع فعالیتی که  سوم،. آوردفراهم میرا  حیات مدنی

 قرار خواهند گرفت. ها مورد تحلیل و واکاویو تحوالت آندامه هر یک از این سه ویژگی در ا .شودسبب میرا 

 پذیرادراکفضای شهری 
با قطع شدن  ،های همراه درون فضای شهریهای مبتنی بر موقعیت مکانی، هنگام استفاده از فناوریتا پیش از فراگیر شدن داده

توانستند می هاموارد فناوری سیاریب حتی در. شدمعطوف می نآخارج از  کامالًیا محیطی موضوع به  فضای کالبدی، توجه با دارتباط فر
 یمتفاوتی پدیدهدهد اما آنچه اکنون رخ می قرار بگیرند. استفادهمورد ن آو تمامی روابط موجود در  نمکااز برای فاصله گرفتن تعمداً 
. ن حضور دارده مواجه استآدر که  مکانیهمان  ای مملو از اطالعات گوناگون ازبا نقشه فرد از طریق دستگاه همراه خود دقیقاً ؛است

های رابط یبه واسطهکه است با محیط پیرامونی نیست، بلکه صحبت از شکل جدیدی از ارتباط بنابراین دیگر صحبت از قطع ارتباط 

درون شبکه به فضای محلی به گسترش  اطالعات انضمامامکان  .گیردهای اطالعاتی مکان شکل میمبنای الیه و برفناوری 

 
1. Ownership 
2. Right to Appropriation 
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مکانی شهر و ابعاد اطالعاتی آن شکل گرفته است، موجب ای که میان ابعاد رابطه پیچیده .انجامدفضای عمومی می یمحدوده

شود و مفهوم دسترسی به فضا نه فقط به معنای امکان حضور فیزیکی، بلکه شامل  تبدیل الیهمفهومی چند شود فضای شهری بهمی
های و داده یتاریخابعاد ها، روایتشامل های واجد موقعیت مکانی دادهاین نیز باشد. مکان آن  های مربوط بهداده دسترسی بهامکان 

چندالیه، عمیق و  (رزونانسیپژواکی )"ای دیجیتال به مکان، بلکه به و دیگر نه افزونه علمی هستند که در منظر شهری جذب شده
 شود.اند که شکل جدیدی از درگیری با فضای شهری و ادراک آن را سبب میتبدیل شده (Hight, 2013, 251) "مالیم از مکان

 های فناوریتوسط سیستمانجام گرفته  یِتحلیل پس از فرایندهایکه ی هایداده کند،مطرح می (Willis, 2017)آنچنان که ویلیس
ی تمام زیرا شوند؛میکاهش توجه و درگیری با محیط  موجب، گیرنداختیار قرار میبه شکل اطالعاتی راجع به موضوعات مختلف در 

توانیم چگونه می کجا هستیم واز جمله این که  ،شدیافته میدرآنچه تا پیش از این با درگیر شدن با محیط پیرامونی و اجزای آن 
هر چقدر که اطالعات مکانی بر این عالوه . شودانجام میتوسط ابزارهای دیجیتال اکنون ها حرکت کنیم، و یا بین مکان مکان وندر

مکانی و محدود کردن ابعاد  تر شدهراحت بر مبنای عالیقماناطالعات این ، فیلتر کردن در اختیار باشد خطبیشتری به شکل بر
اما واقعیت این است که این . (Gordon & de Souza e Silva, 2011, 88) شودمیهای همراهمان واگذار به گوشیدریافتی 

 ای متفاوتدریچههای مکانمند از سوی دیگر داده ل شکل گرفته است.تنها یک وجه از تحوتقلیل درگیری مستقیم با فضای کالبدی 
ها، رویداد»بازنمایی کنند. را ایجاد میدرگیر شدن با موضوعات مکانی و شکل متفاوتی از با فضا و محتویات و جریانات آن  برای ارتباط

کند و جمعی از مکان کمک میگیری تصویر به شکل در مکان تحوالت مبتنی بر زمان، عناصر و اتفاقات شاخص از نظر مردم حاضر
 ,Willis, 2017)«زندبا طول و عرض جغرافیایی به آن پیوند می ر مکان رخ داده رادمداوم و همواره قابل بازیابی از آنچه  یتاریخ

63). 
 ندکه سابقاً در اختیار نهادهای تخصصی بود ییهادیجیتال نقشه ینسخهو  ها تنها دسترسی آزاد به اطالعات مکانیدادهبنابراین  

و همچنین حجم زیادی از  اندشدههای مادی و غیرمادی موجود در فضا تولید هایی که در لحظه و بر مبنای جریاندادهد. نیستن
های اطالعاتی جدیدی را الیه، در محیط حاضر توسط دیگرانها بر روی نقشه ثبت شدههای نوشتاری، تصویری و صوتی روایت

 ,Lynch)"یی شهرخوانا" از اگر چه تعبیر لینچبر اثر این تحول  ها اصالً ممکن نبود.که تا پیش از این تولید آن دهندشکل می

فهم  امکان عمیق و وسیع ساختن تر،و موقعیت قرارگیری آن در محیط شهری بزرگهای شکلی عموماً بر مبنای ویژگی که (1960
ها، ابعاد و روایت تاریخی تحوالتفرایندها، ها، رویداداما به جای آن  ،شودتر میاهمیتکم ،کندرا ایجاد می از محیط پیرامونمان ما را

محیط درگیر باشند، آگاهی از با ادراک حسی  از طریقافراد بیش از آن که . (2)شکل  دهندجدیدی از ادراک مکان را شکل می
ها مفهوم در لحظه در یک مکان خاص بودن را درون کنند. اگر چه این دادههای مادی و غیرمادی موجود در فضا را دنبال میجریان

 .هستندمکان مد نظر باشد، مفاهیم مطلع شدن و مطلع ساختن حائز اهمیت  یکه حضور به معنای تجربه، اما بیش از آنخود دارند

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Foursquare)اطالعات مربوط به پارک ملت در برنامه فوراسکوئر. 2 شکل

1397اردیبهشت  24ر تاریخ سترسی دد  
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 پذیرجامعهفضای شهری 

 (Whyte, 1980) تیوا امیلیو و (Jacabs, 1961) کوبزیج نیجپردازانی چون که آراء نظریه تحولیدوم قرن بیستم با  ینیمه از
و خوب  یشهر یفضاها یبرا یاساس یژگیو عنوان ایجاد کردند، امکان تعامل و ارتباط اجتماعی بهدر رویکرد به فضای شهری 

به عنوان محیط کالبدی نیز  "تعامل"در تعریف کالسیک حتی  .شد شناختهها جوامع و محله ،شهرها اتیادامه ح یبرا یضرور یعامل
های با ظهور و گسترش رسانهاما . (Goffman, 1983)است اهمیت حائز بسیار  مالتاتع گیریشکل ساختاری برایبستر و 

مفهوم آنچه در فضای کالبدی در جریان است، به عنوان پیش شرطی برای  برو تمرکز  جسمانی حضوراجتماعی و ارتباطات همراه، 
 فضایدر و ارتباطاتشان  توجهولی  کردنداگرچه افراد در فضاهای کالبدی حضور داشتند و تردد می .به تدریج کمرنگ شد ،تعامل
برای مکان سوم  قوی معادلیبه  کردکه فضایی با ماهیت غیررسمی برای تعامالت ایجاد می ریفضای سایب گرفت.ی شکل میدیگر

مع که واجوابط و پیوندهای روجوهی از  دادمی اجازه ارتباطات دیجیتال و برخط .تبدیل شده بود (Oldenburg, 1989) الدنبرگ
 در بستری جدید و مجزا از مکان بازسازی شوند. بود،از دست رفته  زاسیون قرن بیستمییمدرندر فرایند 

ی شوند مکان توانستند واجد ابعاد مجدداً های اجتماعیشبکهجاری در  ارتباطات مبتنی بر موقعیت مکانی، یهاتوسعه فناوری اما با
ثبت حضور و احساس های اجتماعی بسیاری از رسانه .را ایجاد کنندهای منحصر به فرد گیری فضای بینابینی با ویژگیشکل و امکان

که توجه شهروندان را به محیط  شوندمی گراییشکل جدیدی از موقعیتتشویق کرده و موجب تبلور  را مکان حال مربوط به زمان و
حضور ایجاد حس  رمبنای این تغییر،ب. (Willis, 2017, 61) کنندمتمرکز میهای ارتباطی موجود در آن و پتانسیلشان بالفصل
آید بلکه بر مبنای راهی که از طریق آن با فضا به وجود نمی  ,Hall)1966(1"مجاورت"یا  "جابودن در آن"از طریق  تنها مشترک

  است. تفاوتکنیم متعامل میو دیگران حاضر در آن 
دیجیتال  ابزارهای ارتباطیبا ای در حال جایگزین شدن به شکلی فزایندهدر مکان، چهره به چهره  اتارتباطو حس بصری حضور 

بنابراین عملکرد فضاهای شهری به عنوان فضاهایی اجتماعی  .کنندر میپذیکه امکان ارتباط درون یک مکان را امکان است و برخطی
. گیردشکل میای شده به مکان شبکه "اتصال" چهره به چهره، بر مبنای "ارتباط"در کنار این تجربه اجتماعی از میان نرفته است اما 

لحظه در یک مکان خاص ثبت کنیم و با دوستانمان یا توانیم حضور خود را در میهای همراهمان استفاده از گوشی یما به واسطه
پردازیم. ب به تعاملها حتی با آن کنند به اشتراک بگذاریم ودیگرانی که در فضا حضور دارند و از رابط دیجیتال مشابهی استفاده می

اتصال به شبکه در آن دسترسی به داده و های فنی و قابلیتامکانات کالبدی ترکیبی از  باگیری مکان سوم این بار شکلبنابراین 
  شود.میسر می مکان

تواند برای های ارتباطی هستند که میمبتنی بر موقعیت مکانی واجد قابلیت هایرسانهاین است که اگرچه حقیقت قابل توجه 
 اجتماعی فضای شهری پیشامدرنصرفاً بازتولید روابط  ارتباطاتد، اما این نبه کار گرفته شو پذیراحیای فضاهای شهری اجتماع

که  سست و پایدارنا ، موقت،؛ روابطی وسیعدکنشبکه پیروی می قواعداصول و  از ت اجتماعیاین شکل جدید تعامالنخواهند بود. 
اگرچه اتصال به عنوان شکل جدیدی . دند با قطع اتصال به شبکه پایان یابنتوانمید و نگیرشکل می مشخص اتعموماً حول موضوع

آن را  گیردای در فضاهای شهری شکل میشبکه روابط با گسترشچهرگی که بیآزادی و از روابط اجتماعی شهری مطرح است، اما 
 کند.نزدیک می (Simmel, 1997) زیمل انسان کالنشهریتنهایی و بیگانگی  تجربه پیوند اجتماعی، به بیش از

 فعال فضای شهری 

تا پیش از دوفضایی شدن زندگی های انسانی در آن است. های فضای شهری خوب، تجمع و تنوع فعالیتترین ویژگییکی از اصلی
های فناوریاما با تحولی که شد. شناخته میفضاهای شهری شرطی برای فعال بودن به عنوان پیش شهری، ایجاد امکان مکث در فضا

 Gordon & de Souza e) رفتهسجام آشکار فضای شهری زیر سوال اناند، در مفهوم زمان و امکان تحرک ایجاد کردهدیجیتال 

Silva, 2011, 86) ، وجود هایی از به بخش های همراهگوشیابزارهایی چون و  دهش تداولمامکان دنبال کردن دو فضا بیشتر
مکانی فضای شهری خوب بر مبنای این تحول . (Varnelis & Friedberg, 2008) اندتبدیل شدهدر حال حرکت همواره  انسانِ
 یمیانهدر هایی که مکان. شودمیهای مادی و غیرمادی برای مکث نیست، بلکه محلی برای برخورد مسیرهای مختلف جریان صرفاً

کنند. از این فضاهای شهری فعال را در این دوره ایجاد می شوندتبدیل می گره به ،(Ascher, 2007) به تعبیر آشر ،این تحرکات
ها در نظام دوفضایی بسیار فراتر را هستند. این مکانهای قطار بیشترین بازنمایی را در فضای دوم داهایی همچون ایستگاهمکانرو 

 
1. Proximity  
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اتصاالت برخط و  تقاطع محیطی برایها کنند. آنهای مختلف حمل و نقل عمل میاز فضایی برای جابجایی و استفاده از روش
های هستند که به شکل چهرهبهچهرهارتباطات همچنین و  به وسیله گوشی همراه ریزی شدهقرارهای اتفاقی یا برنامه، غیربرخط

 دهند.را شکل می  (Willis, 2017, 50)«رویدادِ مکان»ق یداشوند و مصمختلف ثبت می

 که یان گل ضروری، انتخابی و اجتماعی در فضای شهری ی فعالیتها، وزن هر کدام از سه گونههای فضای جریانقابلیت

(Gehl, 2006) خدمات های روزمرههمچون اشکال مختلف خرید ضروریهای د. بسیاری از فعالیتندهنیز تغییر میشمرد را میبر ،
و فضای شهری را به  (1391 ،، شکرخواه و بیات)عاملی شوندبه طور کامل به فضای دوم منتقل  اند کهاین امکان را یافتهبانکی و ... 

همچون  1های اجتماعی مبتنی بر موقعیترسانه یتوسعه عالوه بر این،کنند. انتخابی و اجتماعی تبدیل  یهاای برای فعالیتعرصه
 پیشرو و در حال رشد هایشاخهبه عنوان ( 3)شکل  4گوهمچون پوکمون 3های مبتنی بر موقعیتو بازی( 2)شکل  2فوراسکوئر

  .   کنندمیاستفاده از فضای شهری به عنوان عرصه سرگرمی و فراغت را تقویت ، های فناوریوریآنو
های کوچک و بزرگ هایی برای نمایشاند، صحنهبرای دیدن و دیده شدن بوده افضاهترین اصلی فضاهای شهری در طول تاریخ،

عنوان واسط ارتباط با مکان، شاهد کمرنگ شدن و حتی ها به با عملکرد فناورید. نکنکه امکان برون رفت از روزمرگی را فراهم می
های مختلفی که شهروندان در فضاهای . این نبود مرز میان نقشبه تعبیری از بین رفتن مرزهای میان بازیگر و تماشاگر هستیم

-بلکه میان خریدار بازیگر،-گیرند نیز مشهود است. در فضای شهری هیبریدی مرز مشخصی نه تنها میان تماشاگرشهری به خود می
و شهروندان قادر  بودهها در هر لحظه در حال تبدیل شدن به یکدیگر خدمات گیرنده نیز وجود ندارد و این-فروشنده، خدمات دهنده

های عملکردی گوناگون بر روی یکدیگر قرار دو فضایی شدن موجب شده است الیهایفای چندین نقش به شکل همزمان هستند.  به
قدرت انتخاب  ایهای شبکه. تنوع فعالیتی و آزادی عمل مکانداشته شودها از میان برهای رایج در انجام فعالیتدودیتو مح بگیرند
 دهد.  های گوناگون را در اختیار میفعالیت

 

         
 

 

 گیرینتیجه

موقعیت مکانی و ها با یفناورهای اطالعات و ارتباطات بیانگر سیر همگرایی و پیوند این تاریخی به تحوالت فناوری-نگاه تحلیلی
اند، بلکه واجد هایی با ابعاد مکانی مجدداً اهمیت یافتهاست. با این تحوالت، نه تنها فضاهای شهری به عنوان پدیده موضوعات مکان

واکاوی تعابیر و نظریات مربوط به  .(1)جدول  است ها با مکاناند که حاصل پیوند و ترکیب جریان فناوریهای جدیدی شدهویژگی
انسان امروز  یهای فضای شهری معاصر نشان از تحوالتی بنیادین دارند. ادراک و تجربهور بازتعریف ویژگیفناوری و شهر به منظ

 یابیم، در جریان رویدادهای گذشته و ابزارهای فناوری راه خود را در شهر می یمند شده است. ما از دریچهاز فضای شهری واسطه
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 پارک استادسواندل، آیندهون، هلند -بازی پوکمون گو یصحنه فضای شهر . 3 شکل
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 یدیبریو ه یمجاز ،کالبدی یدر فضا یشهر یفضا یهاتیفیک .1 جدول

 شهر دو فضایی

 )فضای شهری هیبریدی( 
 کیفیت ها فضای شهری کالبدی فضای شهری مجازی

درگیری با محیط کالبدی با حواس  هامکان داده فاقد جهاندرگیری با  های پیوست شده به مکاندرگیری با داده
 پنجگانه

 پذیریادراک

اطالعاتی با حضور در  یدستیابی به الیه
 فضا

درک فضا با دسترسی به اطالعات 
 مربوط به آن

 ه منظوردر فضا ب جسمانیلزوم حضور 
 درک آن

واگذاری پردازش اطالعات محیطی به 
 )دستگاه همراه یا رایانه(سیستم 

در مغز  پردازش اطالعات دریافتی از محیط پردازش انواع اطالعات توسط سیستم
 )راهیابی و ...(

فرهنگی  یتاثیرپذیری ادراک از پیشینه
 های متکثر دیگرانفرد و روایت

توسط  هاامکان تولید و انتشار روایت
 های اجتماعی غیرمرکزیرسانه

 -فرهنگی یتاثیرپذیری ادراک از  پیشینه
 اجتماعی فرد

بازیابی اطالعات در طول ذخیره و  مکانتحوالت  یآگاهی از تاریخ و پیشینه
 زمان

 ادراک مبتنی بر زمان حال

های مادی دریافت اطالعات بهنگام جریان
 و غیرمادی موجود در مکان

ثبت و پردازش اطالعات مربوط به 
 هاجریان

 از محیط ایستا دریافت اطالعات

 چهره در مکانامکان ایجاد ارتباطات بی

 

 مکانیارتباط برخط فارغ از قیود 
 ایچهرگی روابط شبکهبی

 ارتباط چهره به چهره در فضای شهری

 پذیریجامعه

امکان ایجاد تعامالت موضوعی با دیگرانی 
 رندضکه به طور اتفاقی در فضا حا

تعامالت بر مبنای اشتراکات 
 موضوعی و ...

 تعامالت اتفاقی )تعامل بر مبنای مجاورت(

های کالبدی و های سوم با قابلیتمکان
 جریانی 

فضای ارتباطی مجازی برای گفت و 
 و و اظهار نظر آزادگ

های سومی برای گفت و گو و اظهار مکان
 نظر آزاد

پذیری فضای عمومی شهری بر جامعه
 مبنای اتصال

پذیری فضای عمومی مجازی جامعه
 بر مبنای اتصال

پذیری فضای عمومی بر مبنای جامعه
 ارتباط

روابط اجتماعی وسیع در محیط بدون  ای در مکانگیری روابط وسیع شبکهشکل
 محدودیت شبکه

در مقیاس های گفت و گو و تعامل گروه
 محلی

برقراری روابط موقت و ناپایدار مبتنی بر 
 اتصال در فضای شهری

برقراری روابط اجتماعی بر مبنای 
و ناپایدار در شبکه  اتصال موقت

 با قطع اتصال(یافتن )پایان 

لزوم طی شدن مراتب آشنایی در روابط 
 اجتماعی حضوری )اعتماد و ...(

فضای شهری به مثابه گره تالقی 
 مادیی غیرمادی و تحرکات هاجریان

تحرک فضای شهری به مثابه فضای 
 جابجاییو 

 فضای مکث یفضای شهری به مثابه

 

 فعالیت

های انتخابی و اجتماعی در تقویت فعالیت
 فناوری یفضای شهری به واسطه

های ضروری انتقال بسیاری از فعالیت
 به فضای شهری مجازی

ای از فعالیت ضروری، تبلور مجموعه
 انتخابی و اجتماعی

فضاهای شهری با عملکردهای متنوع و 
 چندالیه

فضاهای شهری فضاهایی با یک یا چند  هاای عملکردساختار الیه
 عملکرد غالب

های امکان حرکت میان مشاغل و فعالیت
های همزمان در مختلف و پذیرفتن نقش

 فضای شهری

های رایج میان از بین رفتن مرزبندی
 ها و مشاغلنقش

ها و مشاغل مشخص توسط پذیرش نقش
 افراد در فضای شهری

ای برای فضای شهری به عنوان صحنه
 همزماناجرا و تماشای 

عملکرد فضای شهری به عنوان محلی  محو شدن مرز میان بازیگر و تماشاگر
 برای تماشای نمایش

 
ها از های آنشویم، روایتها در محیط پیرامونی خود آگاه مینگیریم، از حضور دیگران و حتی میزان تراکم آها قرار میحال مکان
کنیم. بر این اساس ادراک فضا بیش از آن که حاصل های مختلف ثبت میخوانیم و روایت خود را به شیوهبینیم و میمکان را می

که بیش از آناجتماعی فضای شهری امروز  یدرگیری حسی ما با مکان باشد، محصول آگاهی از اطالعات مربوط به آن است؛ تجربه
کند؛ و فضاهای شهری در مفهومی آن پیروی می هایویژگیای است و از های شبکهاتصال به مکان ی برایفرصت، ط باشدارتبا فضای

شوند. فضاهای شهری دیگر های مادی و برخط شهری ایجاد میهای فعالیتی هستند که از برخورد جریانفراتر از فضای مکث، گره
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 گیریواره در حال شکلباشند. بلکه فرایندهایی ناتمام و همقابل تعریف و تحلیل نمی بسته و ثابت موقعیت دارای هاییمکان به عنوان
 فضایی و هیبریدی هستند.با ماهیتی دو

های اخیر در سال دریافتتوان می ،شهر تهران ، به ویژهایرانشهرهای در بستر  تحولچگونگی جریان یافتن این با نگاهی به 
 زندگیهای اینترنتی )همچون اسنپ و کارپینو( به بخشی از تاکسیو  ویز و بلد(مپس، گوگلمسیریاب )همچون های برنامه استفاده از

عمومی بر روی شبکه قرار داده  یدسترسی و استفاده ه منظورهای خود را بشهرداری پایگاه داده .شهری روزمره تبدیل شده است
و  مکانی ای مبتنی بر موقعیتهتلفیقی از فناوری گیریِکاربردی هستیم که با بهره یها برنامههر روز شاهد پیدایش ده .است

های محیط زیستی تا موضوعات فرهنگی را از دغدغه ،های دیجیتال موضوعات مختلف شهریهایی چون وب تعاملی و بازیقابلیت
. اگرچه به دالیلی همچون کنندی شهری ایجاد میهابا فضا ی شهروندانهای جدیدی برای مواجههمورد توجه قرار داده و واسطه

و شهر در  فناوری یهای فردی و همچنین نبود نهادهای متولی مشخص، اقدامات حوزهاستراتژیک، ابهامات و حساسیت حساسیت
را با دشواری همراه کرده است، اما به وضوح  هاموضوع پرداختن به آن اینهمچنان با پراکندگی و عدم انسجام مواجه است و  ایران

ها نقش بسته بر آن هایداده های دیجیتال ونقشهی درک شهر از دریچهدید. را توان تاثیرات آن بر شئون مختلف زندگی شهری می
است.  شهر شدهجایگزین تماس حسی با  پردازندکه در بسیاری موارد تنها به موضوعی خاص )برای مثال حمل و نقل سواره( می

ها و چارچوب و قواعد برنامه بر مبنایشکل گرفته  ایشبکه جای خود را به ارتباطات ،چهره به چهرهو  تعامالت شهری اتفاقی
فضایی در نظام دو به شکلی سیال در از جمله خرید و فروش، عبور و مرور و حتی تفرجهای شهری فعالیت ها داده است؛ وسیستم

  جریان هستند.
ریزی، طراحی و مدیریت شهری، برنامه دربدون شناخت عمیق و در نظر گرفتن این تحوالت این است که چه اهمیت دارد آن

مقاله را با طرح چند چالش ها و اقدامات کارایی خود را از دست داده و پاسخگوی نظم شهری دوفضایی امروز نخواهند بود. سیاست
ها مواجه شدیم به های این پژوهش با آنر و شهرسازی که در مسیر مطالعات و تحلیلاساسی پیش روی مطالعات شه و پیچیدگی

های گر پژوهشتواند هدایتها میها را ندارد، اما بر این باوریم که مطرح کردن آنبریم. اگرچه این نوشتار قصد پاسخ به آنپایان می
 ای باشد.رشتهی نوظهور و میانآتی در این حوزه

ها شکل چه در فضای جریانزندگی شهری دوفضایی از یک سو بازنمایی دیجیتال و برخط ابعاد مکانی است، از سوی دیگر آن
ی یک پرسش اساسی است: آیا فضاهای شهری که با اصول گیرد باید بتواند در فضای کالبدی شهر تبلور یابد. این موضوع مقدمهمی

شوند، های فضایی پیشین مدیریت و ساماندهی میاند و همچنان برمبنای نظامحی نشدهو معیارهای زندگی شهری دوفضایی طرا
، 1390توانند بستر مناسبی را برای این تبلور ایجاد کنند؟ فستیوال خودجوش بازی با آب در پارک آب و آتش تهران در مرداد ماه می

، قرار دورهمی 1393میادین تهران و سایر شهرها در سال تجمع هواداران خواننده پاپ پس از مرگ وی در برخی خیابان ها و 
هایی وسیع همگی حاصل تبلور مکانی شبکه 1395نوجوانان دبیرستانی پس از پایان امتحانات در مرکز خرید کوروش تهران در سال 

فراغتی و اجتماعی مورد های شهری را با اهدافی و خودسازمانده، اما سست و موقتی هستند که در فضای دوم شکل گرفته و مکان
ها، به های الزم برای مواجهه با آناین موارد به دلیل مهیا نبودن ساختار کالبدی و فقدان توان و قابلیت یاند. همهاستفاده قرار داده
یگر و در قالبی ها مرتباً خود را به شکلی ددهد، آنهای شهری انجامید. اما چنانچه تاریخ این رویدادها نشان میتقابل میان نظام

شهرسازی و مدیریت شهری امروز است که برای داشتن فضاهای شهری فعال  یاین وظیفه .متفاوت تکرار کرده و خواهند کرد
ها در فرایند طراحی، نگهداری و سازماندهی این های آنها آماده سازد و حتی از ظرفیتبرای تبلور مکانی فضای جریانرا بستری 

 فضاها بهره ببرد. 
های گیری فضای شهری هیبریدی مورد بحث قرار دادیم و به تبیین ویژگیچه ما به عنوان شکلآن عالوه بر این باید توجه داشت

پیوندد. فضای شهری امروز های دیگر درگیری با فضای شهری دیگر به وقوع نمیآن پرداختیم، به این معنا نخواهد بود که گونه
های اشکال مختلف حضور و درجات مختلف درگیری با فضای شهری است. همزمان با این که بسیاری از برنامهاز ای مجموعه

هایی که موجب قطع استفاده از فناوری، کنندفضای شهری هیبریدی را فراهم می یکاربردی مبتنی بر موقعیت مکانی، امکان تجربه
 شوند همچنان رونق دارد. از دیگر سو،مکانی میهای غیرارتباط فرد با محیط پیرامونش و متصل شدن به شبکه جهانی با ویژگی

استفاده از هرگونه  بدون (عدم دسترسی به فناوری یا فقدان مهارت استفاده از آن یلبه دل) به اختیار یا به اجبارهمچنان افراد برخی 
های مختلف امکان را دارد که بین گونه این هر فرد ضمناًپردازند. در این فضاها حضور دارند و به فعالیت می برخط و دیجیتالابزار 

های شهری و اصول و معیارهای طراحی نظام این اشکال مختلف درگیری، یهمزمان دهد.بدرگیری با فضا به سرعت تغییر وضعیت 
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اصلی نه تنها مهیا کردن بستری برای تبلور فضای شهری هیبریدی،  یاست و دغدغهتر از گذشته کرده ضاها را بسیار پیچیدهاین ف
 های مختلف زندگی شهری خواهد بود.بلکه امکانی برای تحقق گونه

های شکل گرفته بر های مبتنی بر مکان و شبکهبا وجود اهمیت دادهدر پایان ذکر این ابهام و چالش جهانی نیز ضروری است که 
ها همچنان مبهم است. آن مالکیتنقش نهادهای عمومی شهری و شهروندان در  ،مبنای آن به عنوان ابعاد جدیدی از فضای شهری

های با وجود ظرفیت مرتبط با فضای شهری یاورانههای فنتوان دریافت عموم این نوآوریست میچه در حال وقوع ابا نگاهی به آن
مدیریت و به منظور دستیابی به سود بیشتر تولید و  تجاریعموماً با اهداف و های بزرگ فناوری شرکت توسط دموکراتیک بسیار،

برداری نظارت بر آن و بهره که مشترکی استدارایی بخشی از فضای عمومی ها به عنوان این در حالی است که فضای جریانشوند. می
و تحوالت آن  اطالعاتی جدید یالیهگیری این چگونگی شکلآیا شهروندان بر اما از مزایا و ارزش آن حق تمامی شهروندان است. 

عمومی جدید در آینده به چه طریق، در چه جهت و توسط چه کسانی  یهای شهری به عنوان یک دارایی و سرمایهداده نظارت دارند؟
ای به شکل عادالنهای مکانمند های داده و روابط شبکهپایگاه ایسود و مزایاز ی شهروندان آیا همهمورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ 

تسلط این ؟ آیا گیردقرار میخصوصی صاحب امتیاز آن  بخش های فناوری وشرکتشوند؟ یا این مزایا تنها در اختیار مند میبهره
این سواالت بنیادین گویای این حقیقت است ها به بازتولید شکل جدیدی از فضای مصرف نخواهد انجامید؟ سرمایه بر فضای جریان

 مفهوم حق به شهر و فرایند تحقق آن نیز نیازمند بازنگری ،ها و ابعاد منحصر به فرد آنکه بنا بر تعریف جدید فضای شهری و کیفیت
 است.  اساسی
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