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A B S T R A C T  

 
A R T I C L E   I N F O 

Today, in the field of cities and urbanization, the information society paradigm is emphasized as a 

new and dominant paradigm, and it applies its nature through information and communication 

technology and virtual space, and today's city is defined by two inseparable physical and virtual 

characteristics according to the information society has done the purpose of the current research is 

to firstly create a logical insight into knowledge and what is the information age and its possible 

effects on cities, and secondly to examine the situation of Tehran city in terms of hybridization 

indicators. The current research method is descriptive and analytical; In this regard, while 

analyzing the nature of the information age using library studies, this nature has been put to the 

test through the field method (providing a questionnaire to the mayors of 22 regions) and 

analyzing the content of four of the upstream projects of Tehran. The results of library studies 

indicate that cities will undergo fundamental transformation and changes in terms of content and 

physicality in different social, economic, physical and management sectors and the city space will 

move towards hybridization. The results of field studies show that the content of none of the plans 

related to the metropolis of Tehran have not been compiled in accordance with the components of 

the information age; Also, from the point of view of municipalities, regions 3, 1 and 22 are ranked 

first to third in terms of having the components of the information age. 
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1. Introduction 

We are in an era where information, 

communication and trans-industry technologies 

have permeated all aspects of life. In the field of 

cities and urbanization, the paradigm of the 

information society is emphasized as a new and 

dominant paradigm, and it applies its nature 

through information and communication 

technology and virtual space, and today's city is 

defined with two inseparable physical and virtual 

natures according to the information society. 

Hybrid space is not a space that is created through 

technologies, but is created from the relationship 

between movement and social relations, and is 

manifested through social networks that develop 

simultaneously in physical and digital space 

(Gordon & de Souza e Silva, 2011: 265). Daniel 

Bell has listed five important characteristics for 

the post-industrial society, which are: the 

transformation of the economy based on the 

production of goods into services, the superiority 

of those working in professional and technical 

activities over other activities, the central and 

legal role of theoretical knowledge. As a source of 

innovation and policy-making of societies, the 

Online ISSN: 2717-2325 
 

Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas  
 

 

journal homepage: http://www.gsma.lu.ac.ir 



Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas 9 (2022) 21-17 Sasanpour and et al 

 

22 
 

importance of trending towards technological 

control and evaluating technology for a better 

future. According to him, the main commodity 

that is exchanged in the new society is knowledge. 

Therefore, the same role that capital and labor 

played in the industrial society, is played by 

information and knowledge in today's information 

society. Manuel Castells believes that flexible 

management, decentralization and networking of 

systems in internal and inter-system relations, 

significant strengthening of capital against the 

labor force and as a result reducing the influence 

of the labor movement, individualization and 

increasing diversity of labor relations, wide 

participation of women in the market Work, 

government intervention to free market selection, 

eliminate welfare states, increase global economic 

competition in the increasingly distinct 

geographical and cultural conditions that are the 

basis of capital accumulation and management, 

are among the prominent features of this 

restructuring today (Castells, 2005: 27). 

 

2. Methodology 

In this research, an attempt has been made to base 

the research method on the opinions and theories 

of experts in this field (information age, network 

society, globalization, etc.), including Daniel Bell, 

Alvin Toffler, Frank Webster, and Manuel 

Castells. In order to collect data, the documentary-

library method and questionnaire were used. 

3. Results 

First step: by examining the theoretical texts of 

the research, we can say; Just as previous 

transportation and communication technologies 

such as railways, automobiles, and telephones 

have caused cities to experience deep changes, the 

impact of new communication technologies and 

knowledge-based economy in the information age 

can be even deeper and cause tremendous changes 

in different parts of life. become a city The second 

step: In the first step, suitable strategies with the 

characteristics of the information age are visible 

in the examined plans, especially the strategic-

structural plan of the city of Tehran. But at the 

lower level, i.e. project and solution presentation, 

there is no proper match with the components and 

ideas of the information age. It can be said that in 

most of the components, the plans that were 

examined are not consistent with the principles 

and criteria of the information age. The land 

development plan has the necessary coordination 

in about 30% of cases, but in other plans, there is 

not so much similarity and consistency.  

4. Discussion 

Also, the northern part of Tehran city, such as 

region 3, 22, and 1, has more information and 

communication technology facilities. In general, 

the metropolis of Tehran is at the beginning of the 

hybridization, which shows the lack of attention 

of the developers of the upstream development 

plans, as well as the lack of attention to the 

concepts of the information age, and in these 

plans and programs, finally, the organizations and 

management departments, such as the 

municipalities, have also taken a slow step in this 

direction.  

5. Conclusion 

Today's cities, especially the metropolis of 

Tehran, are entering a stage of their evolution, the 

result of which is their physical-spatial 

reorganization. The reason for the existing 

changes can be attributed to the scientific and 

technological developments of the information 

age; that these scientific and technological 

developments will lead to changes in production 

factors and relations, and after that, new concepts 

for citizens' lives and urban planning will be 

proposed, which will ultimately lead to 

fundamental changes in all aspects of urban life 

and urbanization in the information age, and 

according to the result It will be the formation of a 

hybrid urban space. 
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 . مقدمه1

های  داریم که  اطالعات، ارتباطات و فنّاوری در عصری قرار

سوخ کررده اسرت. در   ی رهای زندگی فرا صنعت در همه جنبه

عنوان هحوزه شهر و شهرنشینی نیز  پارادایم جامعه اطالعاتی ب

و ماهیت خود را از  1مسلط مورد تأکید استپارادایم نوین و 

طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجرازی اعمرال   

ناپذیر فیزیکری و   کند و شهر امروز را با دو ماهیت جداییمی
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نظر  ازمجازی برحسب جامعه اطالعاتی تعریف نموده است. 

در  اندیشمندان این ماهیت جدیرد منجرر بره تغییررات بنیرادی     

هرای فلسرفی و    ولید، روابط اجتماعی، سیاسی، جریانروابط ت

عوامل زمان، مکان و فضای شهری موجرود  و همچنین  نظری

و یک فضای جدید را خلق خواهرد کررد کره از  ن     شودمی

 ,Bell,2001)شرود   مری بعنوان فضرای شرهری هیبریردی یراد     

Castells, 2001, Giddens, 2006, Meijers, 2007, 

Taylor & et al, 2010,Webster, 2014) . واقر  در ایرن   در

دوره ما شاهد رابطه پیچیده و جدیدی میان ابعاد مکانی شرهر  

ایرن   (Marshall, 2009: 245). و ابعاد اطالعراتی  ن هسرتیم  

زیر برای اندیشمندان این حوزه  به شرحیی ها چالش ،رابطه نو

 به دنبال داشته است.

با فضرای   ها انیجرجایگزین شدن فضای  چالش نظری:

گاه مادی عملکردهرای اجتمراعی ف رط    تکیه درواق ها، مکان

( نیست؛ بلکه منطق مسلط برر  غیرهمکان )بازار، خانه، میدان و

هاست )سرمایه، عملکردهای اجتماعی متشکل از انواع جریان

ماهیت دوگانره   چالش در مفاهیم: غیره(.اطالعات، فناوری و

 ریپرذ  انعطراف ، تولیرد  مجازی و فیزیکی شهر با مرزهای مبهم

دانش و اطالعات بجای تولید انبوه، اهمیرت یرافتن دسترسری    

ی دسترسی زمانی و مکانی، جایگزینی تعامالت جا بهمجازی 

ی جغرافیایی ها محدودهشدن  تیاهم کممجازی با حضوری، 

ابهرام در چگرونگی   هرا و  چالش در انتخاب شراخص  غیره. و

تغییررر فضررای شررهری هررا در راسررتای ترراریر گررذاری شرراخص

های جریانی شهر ویژگی از نجاکه :مناسب با عصر اطالعات

ی به شهر فرردا خواهنرد داشرت    ده شکلن ش روزافزونی در 

ی مناسب و سرازگار برا عصرر    ها شاخصبنابراین لزوم تدوین 

ضرروری اسرت ترا     ها پژوهشدر  ها  ناطالعات و گنجاندن 

ا همررواره شررهره شررهر مطلرروب حرکررت کنرریم.     یسررو برره

هرای جدیرد بروده و از طررف      ینو وری و فنّاوریدکننده تول

ها  ینو وردیگر پذیرنده تغییر و تحوالت حاصل از کاربست 

و تغییررات   هرا  چالشاز  متأررتهران نیز  شهر کالنهم هستند. 

های اخیرر  در سالعصر جدید است و این امر باعث شده که 

بسرریاری را ازنظررر اجتمرراعی، اقتصررادی و کالبرردی تحرروالت 

توان به بحرران  ترین این تحوالت میتجربه کند؛ ازجمله مهم

هویت، تغییرات بنیادی در نهاد خانواده، فردگرایی اجتماعی، 

عدم تطبیق فضاهای عمرومی برا خواسرت و نیازهرای امرروز،      

 ,Memar et al, 2020)محیطرری  افررزایش سررواد زیسررت 

SHapouri et al, 2017, Shabani et al, 2018, Golami 

galeshkalami, 2020, Tonkaboni et al, 2017, Javaheri 

et al, 2019،)   سرروم تعررداد و مبررال     تعلررق برریش از یررک

 ور متوسط قیمت هر و رشد سرسام ها به شهر تهران تراکنش

 ,Assistance of Economic Studies)مترمربرر  مسررکن 

درصرد در   5رسیدن رشد اشتغال بره حردود    (،30-50 :2020

و ( Magsodi, 2017: 75) 1404ش خرردمات تررا سررال  بخرر

 & Gadiri) همچنین فشردگی بیشتر شهر تهران اشراره کررد  

Farzaneh, 1395:42.)  مدیریت کالنشهر تهران به این نتیجه

رسیده که حل این مشکالت از طریق رویکردهای کالسیک 

یر نیست؛ بنابراین بره اسرتفاده از رویکردهرای نروین     پذ امکان

و اینترنت  1به عصر اطالعات بخصوص هوشمند شدنوابسته 

ای  هرای گسرترده   برنامره . در این راسرتا  اشیا روی  ورده است

اجرای فاز اول طرح های موبایلی،  مانند؛ ایجاد پلتفرم و نسخه

کیلرومتر فیبرر نروری در سرط       9594اجرای  تهران هوشمند،

( و پیوسررتن برره برنامرره جهررانی  1398در سررال ) شررهر تهررران

را در دسرتور کرار قررار     (U4SSC) رهای هوشمند پایردار شه

بنابراین تا اینجا مشخص شد که  تأریرات ناشی از داده است. 

عنوان یک عامل بیرونری بره همرراه    ه اطالعاتی شدن جوام  ب

عنروان یرک عامرل    ه مدیریت شهری تهران بر  رویکرد جدید

هرای مراهوی پیشرین شرهر     شود کره  قالرب  درونی موجب می

تغییر سازمان فضرایی جغرافیرای شرهر    و در پی  ن  کند تغییر

هرای نروین و ترأمین دسترسری بره       در جهت انطباق با فعالیرت 

                                                           
 1393) از ساله توسعه شهر تهران  انداز برنامه پنج بخش چشم( 8)شهرداری تهران در ماده  1

 .کرده است یگذار هدفهوشمند را  رسیدن به تهران( 1397تا 
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در ایرن زمینره      نچه موجب نگرانری ینترنت رخ خواهد داد، ا

ترأریرات   عدم توجه به مفاهیم عصرر اطالعرات و  ؛ شده است

ای اسرت کره از ت ابرل فضرای     و ناشرناخته   ریرزی نشرده   برنامه

بنابراین،  نچره در ایرن    .افتد ازی و فضای واقعی اتفاق میمج

شرود؛ شرناخت و در     پژوهش برای ما مسئله محسوب مری 

گذار بر فضای شهری در عصر اطالعات اسرت؛   مفاهیم تاریر

شهر تهران بعنوان مرورد شناسری    همچنین سعی شده که کالن

نظرر هیبریردی برودن     مطرح شود و جایگاه و موقعیرت  ن از 

واقر  پرژوهش    در بررسی قرار گیرد. فضایی بودن( مورد )دو

است که ضمن  دنبال این حاضر در پویشی نظری و میدانی به

تررین مفراهیم و موضروعات مرورد تأکیرد در      مهمدستیابی به 

ها برای شهرهای هیبریردی، بره بررسری وضرعیت      ریزی برنامه

شهر تهران بر اساس نمایانگرهای شهر هیبریدی  موجود کالن

موضوع پرژوهش حاضرر بردی  و کرامال  نرو اسرت و        ردازد.بپ

بدون هیچ پیش فرضی در مورد تغییرات فضای شهری تهران 

شرده   هرا پرداختره    وری داده به بررسی ادبیات تح یق و جمر  

 است.

های دیگر م طعی است پایان یک هزاره و شروع هزاره

کرره اهمیررت نمررادین دارد در ایررن م رراط  معمرروال  بررازنگری  

ای دشوار و البته جالب است. وظیفره دشروارتر    گذشته وظیفه

کره   سروی  ن  داده به اینکه توجه خود از را  نچه تاکنون روی

چه ممکن است در  ینده اتفاق بیفتد معطوف نماییم. با توجه 

ویژه در بخرش   انگیز جامعه امروزی به های شگفت به پیشرفت

هرای   ا عنروان های اطالعرات و ارتباطرات کره از  ن بر     فناوری

ای، عصرررر اطالعرررات،  مختلرررف همچرررون جامعررره شررربکه 

 از شرود. بسریاری   یراد مری  غیرره   شدن، عصر اینترنت و جهانی

 کررردن برجسررته برررای هشررداردهنده زبرران از پررردازان نظریرره

 خرراطر وجررود  برره مکرران احسرراس دادن دسررت از مشررکل

 انرررد کررررده اسرررتفاده اتصررراالت و شررربکه هرررای زیرسررراخت

(Castells,1998) ادعررا کرره ،"امرراکن فضررای" شرردن گررم از 

 تأسرف  ابرراز  ، رود مری  برین  از "جریران  فضرای " برا  شرود  می

 از کالسریک  هرای  وحردت " کره  کند می ادعا میچل. کند می

 ,Mitchell) "اسرت  شرده  متالشری  تجربره  و معمراری  فضرای 

1995: 44 .)Ague (2009) معرفری  را "مکران  غیر" اصطالح 

دنیرا   در هرایی  چرالش  مسرئله  این کاستلز های گفته طبق .کرد

 کند؛ ازجمله ایجاد می اطالعات از انتزاعی های جریان توسط

 ، واقعرری واقعیرت  در تجربره  گررفتن  و فرهنر   برردن  برین  از

 معنای دادن نسبت ، جدید ایجاد مراکز ، فضاها گذاری نشانه

 بازسرازی  و سرفر،  کرار  ، زنردگی  هرای مکان به شناسایی قابل

-Castells, 2001: 27) هسرتند  معنری  و عملکررد  بین وحدت

 مکرانی  هنروز  اسرت  ممکرن  ایستگاه مثال یک به عنوان (.28

 از شرماری  بی تعداد در این سایت اما باشد، قطار گرفتن برای

 و  نالیرن  اتصراالت  طریرق  از همراهنگی  با مختلف سفرهای

هرا،   رسرانه  از وسریعی  طیرف  طریرق  از شرود مری  ربرت   فالین

 شرود. ارسرال مری   ایمیل به مخاطبران  و همراه تلفن های تماس

در حرال   خرود  خرودی  بره شهر : »گوید می (2012)  مایکل بَتی

وی ادامرره .« هاسررت رایانررهتبردیل برره یررک صررورت فلکری از   

 هرای  فرصرت ارتباطی موجرب ایجراد    هایسیستم که دهد می

وی « در شهر شرده اسرت   ریزی برنامهجدید برای در  بهتر 

ترکیرب رایانره و   »سرت کره بره    جدیدی را ارائه داده ا نگرش

دیرردگاهی را ارائرره  معررروف اسررت. جررد کلکررو « ارتباطررات

مرر   »فنراوری اطالعرات منجرر بره      کره  گوید میو  کند می

مهرم   ای نتیجره . وی بره  شود می« مر  شهرها»و نه « ها فاصله

یرا   هرا  دامرین ارتباط مثبتی با ترراکم   اندازه شهرها» رسید که؛ 

 :Farzinmehr & KHatibi, 2012) اینترنتری دارد  های دامنه

376.)  

ریزی  های برنامه عواملی که در دوره جدید انگاره

کند و به  ن هویت اطالعاتی  فضایی شهر را دچار تغییر می

دهد؛ شامل عوامل تولید، زمان، روابط تولید، زیرساخت  می

شهر   (.Jamli et al, 2019: 14) ارتباطی و  فاصله است
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از الزامات جامعه اطالعاتی است.  شهری کامل انیاطالعاتی ب

 دیساختار جد نیا ییایو پو گیری شکلکه به  ندییفرا

شهری، یعنی شهر اطالعاتی، منجر شده است با استناد بر 

 روندهای اجتماعی و اقتصادی که در حال دگرگون کردن

. منطق جدید شود میساختار جوام  هستند بهتر در  

العاتی است بر اساس تفوق فضایی که مشخصه شهر اط

به تعبیر  .یابد مین یتعیها  مکانر فضای ب ها جریان فضای

ویلیام میشل این فضاهای الکترونیکی هر نوع فرم هندسی را 

 دهند میو منط ی را شکل  ذهنی انکارمی کنند و فضاهایی

(Puglisi, 2007: 91.)  

مدرن و  های پست به ع یده بسیاری این از ویژگی

 عنوان بهپساساختارگرایان شهر را  پساساختارگرایی است.

بافتره، از ساختی در حال تحول و درهرم مجموعه و بررهم

که همواره در  کنند میتعریف  ها شبکه ارتباطرات متکثرر و

در اوج پویایی قرار دارد و ن طره پایران  فر یند شردن اسرت و

بافته، م درهمیافت نیست. این سیست و ربراتی در  ن قابرل

. نیست بینی پیشو  کنترل قابل بنابراینناپذیر بوده و  شناخت

شهری، کامال  مبهم و ناشناخته و  در این نروع نگراه،  ینرده

 بینی پیشت الهای مدرنیستی برای  اسرت و خبرری از نظم بی

 نگاری ن شهو در عوض بر ردیابی و   ینده و کنترل  ن نیست

 ,Ansari & Partovi)شود  می احتماالت ممکرن تمرکرز

حالت توسعه شهر با فضای  در این .(195-209 :1395

. دو تحول عمده را عامل پیوند بین کند میسایبری معنا پیدا 

: امکان تولید و انتشار دانند میموقعیت مکانی و شبکه 

همراه با تجهیز  های گوشی دیجیتال و مکانمندی های ن شه

سیستم این تحول ن ش ی جهان یاب موقعیتسیستم  به

را از ابزاری اطالعاتی نیز فراتر برده و افیایی اطالعات جغر

را  نگاری ن شه و ای شبکه ن را به مرکز مدیریت ارتباطات 

برای فضامند کردن اطالعات اجتماعی به ابزاری  ای وسیلهاز »

 است برای اجتماعی کردن اطالعات فضایی تبدیل کرده

(Gordon & de Souza e Silva, 2011: 28 .) 

 ها فناوریهیبریدی فضایی نیست که از طریق  فضای

بین حرکت و روابط اجتماعی  ی رابطهاز  ساخته شود، بلکه

 طور بهاجتماعی که  های شبکه و از طریق شود میساخته 

، کنند میدر فضای کالبدی و دیجیتال توسعه پیدا  زمان هم

 :Gordon & de Souza e Silva, 2011د )بیا مینمود عینی 

ترکیب فضای کالبدی )فیزیکی( با فضای سایبری . (265

 )مجازی( مرتبط با بخش فیزیکی را فضای هیبریدی گویند.

 هایی برایروشمتمرکز بر کشف و توسعه  هیبریدی یفضا

 دو یفضاها نیاست، ا یکیزیو مکان ففضای مجازی  قیتلف

، یماد ر ی، مجازتالیجیدر  نالو   صورت  به یبیجانبه ترک

در  ها مکان .هستند یانتزاعر  ی، لمسیجهان محلی ر

با مرزهای  هایی محل عنوان بهنه  ای شبکه های زیرساخت

؛ ماهیتی کنند میعمل " تموقعی" عنوان بهمشخص بلکه 

. یابد میدر ظرف زمان معنا  ها  نسیال داشته و حضور در 

خط با مکان را امتداد اجتماعی برپیوند تعامالت ویلیش 

یک تولید اجتماعی و محل  مثابه بهفضا  Lofor(2009) تعبیر 

در حال شدن  ت اط  مسیرهای چندگانه و فرایندی همواره

بیانگر  محور فراینداین رویکرد  (.Willis, 2017) داند می

، دیگران، ها داده  فرینی ن شو   "بینابینی"اهمیت فضاهای 

در کنار عناصر کالبدی مکان در شکل  رویدادها فرایندها و

 :Habibi, 2019) فضای شهری است دادن ادرا  ما از

115-116.) 

ویژگی مهم را برای جامعه پساصنعتی دانیل بل پنج 

اند از: تبدیل اقتصاد مبتنی بر تولید  برشمرده است که عبارت

ای و  های حرفه کاالها به خدمات، برتری شاغلین فعالیت

ها، ن ش قانونی و محوری معرفت  تکنیکی به سایر فعالیت

منزله منب  نو وری و سیاست سازی جوام ،  )دانش( نظری به

به کنترل فنّاوری و ارزیابی تکنولوژی برای  اهمیت گرایش
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ی جدید  ی بهتر. به نظر وی کاالی اصلی که در جامعه ینده

شود دانش است. پش همان ن شی که سرمایه و کار  مبادله می

کرده، اطالعات و دانش در  ی صنعتی ایفا می در جامعه

مانوئل کاستلز معت د  دهد. ی اطالعاتی امروز، انجام می جامعه

ای شدن  پذیر، تمرکززدایی و شبکه است مدیریت انعطاف

های در روابط داخلی و بین سیستمی، قدرت یافتن سیستم

نتیجه کاهش نفوذ  چشمگیر سرمایه در برابر نیروی کار و در

جنبش کارگری، فردی شدن و تنوع روزافزون روابط کار، 

ی زنان در بازار کار، دخالت دولت برای  مشارکت گسترده

های رفاهی،  دسازی گزینش بازارها، حذف دولت زا

افزایش رقابت اقتصادی جهانی در شرایط متمایز فزاینده 

ی انباشت سرمایه و مدیریت  جغرافیایی و فرهنگی که زمینه

های بارز این تجدید ساختار امروزی به  است، از ویژگی

 (.Castells, 2006: 27)رود  شمار می

 فضای شهری در فضای کالبدی، مجازی و هیبریدی های کیفیت .1 جدول

 فضایی) هیبریدی( شهر دو فضای شهری مجازی فضای شهری کالبدی کیفیت

 

 پذیری ادراک

، با حواس یکالبد طیبا مح یریدرگ-

ها،  دادهبا جهان فاقد مکان  یریدرگ

شده به  وستیپ های دادهبا  یریدرگ

 گانه پنج مکان

به لزوم حضور جسمانی در فضا -

 و.. در   ن منظور

 ها، دادهدرگیری با جهان فاقد مکان -

 در  فضا با دسترسی به اطالعات-

 مربوط به  ن

پردازش انواع اطالعات توسط -

 سیستم

 ربت و پردازش اطالعات مربوط به-

 ها و... جریان

 شده به مکان وستیپ های دادهبا  یریدرگ-

 فضا اطالعاتی با حضور در ی الیهدستیابی به -

 سیستم واگذاری پردازش اطالعات محیطی به-

 ()دستگاه همراه یا رایانه

فرد و  اررپذیری ادرا  از پیشینه فرهنگی-

 متکثر دیگرانهای  روایت

 پذیری جامعه

 رتباط چهره به چهره در فضایا-

 شهری

 تعامالت اتفاقی )تعامل بر مبنای-

سومی برای  ای مکانه مجاورت

 و...(  زاداظهارنظر و  وگو گفت

 ارتباط برخط فارغ از قیود مکانی-

 ای شبکهچهرگی روابط  یب-

 تعامالت بر مبنای اشتراکات-

 موضوعی

فضای ارتباطی مجازی برای -

 و...  زاد اظهارنظرو  وگو گفت

 در مکان چهره بیامکان ایجاد ارتباطات -

که  امکان ایجاد تعامالت موضوعی با دیگرانی-

 اتفاقی در فضا حاضرندطور  به

 جریانی کالبدی و های باقابلیتسوم  هایمکان-

مبنای  فضای عمومی شهری بر پذیری جامعه-

 اتصال

 فعالیت

 فضای شهری به مثابهی فضای مکث-

 فضاهای شهری فضاهایی با یک یا-

 ملکرد غالبع چند

 و مشاغل مشخص ها ن شپذیرش -

 و... افراد در فضای شهری توسط

 

 فضای تحر  مثابه بهفضای شهری -

 جابجایی و

 های فعالیتانت ال بسیاری از -

 فضای شهری مجازی به ضروری

 و... عملکردها ای الیهساختار -

 های جریان گره تالقی مثابه بهفضای شهری -

 غیرمادی و تحرکات مادی

 فضای انتخابی و اجتماعی در های فعالیتت ویت -

 فناوری ی واسطه بهشهری 

مختلف های  فعالیتمکان حرکت میان مشاغل و -

 فضای شهری در زمان هم ای ن شهپذیرفتن  و

Source: Habibi et al, 2019: 121

گاه مادی فرایندهای مسلط در  در چنین شرایطی، تکیه

جوام  شهری، مجموعه عناصری خواهند بود که از این 

ها را ازنظر  زمان  ن کنند و تح ق هم حمایت میها  جریان

سازند. بنابراین سازمان فضایی جدیدی  پذیر می مادی امکان

شود که عملکردهای اجتماعی  ن دارای اشترا   ایجاد می

تافلر عصر  .کنند ها عمل می زمانی هستند و از طریق جریان

گونه  های  ن را این نامد و ویژگیجدید را ان الب سوم می

نظمی و تصادف، درهم شکستن همه ارزش،  شمارد: بیمی

 متنوع، کار فکر، تولید بر نیروی فنی، دستی و فکری، تأکید

 همدیگر، تولیدات به خانواده افراد منزل، نزدیکی در

شهر طبیعت.  به بیولوژیک و بازگشت کامپیوتر، الکترونیک،

 ا،تصویری از جامعه با تمام تنوع، فر یندهای جاری، تضاده

شهر " ن است بنابراین  های ت ارن و عدم ها کشمکش

 ,Naseri)اطالعات است  جامعه جهانی عصر"اطالعاتی
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ارتباطی و  های  وری فنتسلط  تحت تأریر (.63 :2006

فضا ممکن  جواری همبدون  زمانی هماطالعاتی بر فضا 

سخن از وابستگی مت ابل شهرها  شدن جهانی. عصر گردد می

ماهوی منطق این  است. در تبیین ای شبکهدر ساختاری 

مفهوم  بابیان دلوزساختار، فلسفه پساساختارگرایی ژیل 

و  میجرز ای شبکهرویکررد  .راهگشا باشد تواندمیریزوم 

هرا از جریانترجمانی  پیترر تیلرور « جریران مرکرزی»نظریره 

 فضایری و مسرت ل از فاصلره به را در ارتبراط برا فر یندهرای

مجزایری از روابرط اف ری  دسرت داد و تل ری متفراوت و

در تعریرف شربکه شرهری ضرروری سراخت. از  شهری بین

در کارکردهرا برخرالف  مراتب سلسله، ها  ندیرد 

در شرهرها، بیشرتر مت رارن و دوسرویه اسرت،  مراتب سلسله

عمرودی نبروده بلکره روابرط  تنها نهبیرن شرهرها  پرش روابرط

 اف ری غیرر محلری در قالرب روابرط مکملری، همیراری و

 ,Dadashpour & Afagpour) یابردهمرکاری نیرز برروز می

 در نظم تواند می حدودی تا دهدمی رخ که تغییراتی (.2016

 تنظیم شامل این. شود مشاهده فضایی های پارادایم مجدد

 .(Willis, 2008) است اقلیدسی فضایی های چارچوب مجدد

 Hampton et al همچون نویسندگانی از ای گسترده طیف

(2010)، Graham (1997 )، Ito (2005 )، Gordon & de 

Souza e Silva (2011)، Kevin (2010)، Grinfild 

 چگونه که اندداده توضی  (2004، و )مک کالق( 2006)

 به توانند می عوض در و نیستند جدا هم از ها مکان و ها شبکه

 های محیط. شوند تنظیم غیرمنتظره گاه و جدید های روش

به این صورت فضاهایی چندوجهی هستند  حاصله هیبریدی

 جهانی، ملموسر  مجازی، محلی ر  ح ی ی زمان  یککه در 

 ساختار در نوعی دگرگونی ح ی ت . درانتزاعی استر 

 فضاهای خلق با و  ورد می پدید را شهری های فعالیت

 تسهیل با. دهد می کاهش را مکان بعد وابستگی به مجازی،

 بعد مکان، به وابستگی بدون شهری های فعالیت انجام امکان

 تجارت،  موزش، اشتغال، چون هم شهری های فعالیت

ها  این روایت .گیرد می اطالعات انجام فناوری راه از درمان

 ,Gashtil et al) اند بر روایت دنیای واقعی پیشی گرفته

 شبکه و سنتر  بازیگر یتئور (. دیدگاه193 -190 :2019

 شامل این توانند بسیار مفید باشند.رادیکال می جغرافیای

 عملکرد روی بر دیجیتال های فناوری تأریر مورد در تح یق

 زمینه پش در تحول و رقابت با همراه ، فضا تولید و جامعه

درواق  دستورالعمل جغرافیای  .است دیجیتال ژئوپلیتیک

انت ادی در رابطه با بررسی نو وری اجتماعی دیجیتال و 

 های یا زیرساخت ها فضای شهری حول چهار محور : شبکه

شهر  فضای و DSI نمادین مجدد، تولید ، تولیدDSI 1فضایی

اینکه این . (Certoma, 2020: 9-13)و روابط قدرت است 

ساخت را تغییر خواهد  ر انسان شکل محیط مهم نهایتا  چگونه

است  ترتیب  این  به بینی پیشداد هنوز مشخص نیست. یک 

متحر  فناوری اطالعات تنها به پراکنده شدن  های شبکهکه 

جوام  خواهد انجامید. به این معنا که محل کار به فضای 

 بیشتر تشویق خواهد ها حومهانجامید و رشد  مجازی خواهد

(Brown et al, 2009: 9.) 

های داخلی و خارجی تاکنون بندرت در  در پژوهش

شده است؛ البته در قالب   رابطه با عنوان حاضر، تح یق

ای، تح ی اتی  های نظری با استفاده از روش کتابخانه پژوهش

فضایی  ر صورت گرفته، اما به شکل موردی به تأریر مکانی

 مانند بهعصر اطالعات و ارتباطات بر روی شهرهای داخلی 

عالوه پژوهش حاضر، تح ی ی صورت نگرفته است. بنابراین 

شده  بر نو بودن عنوان پژوهش، روش و دیدگاه بکار گرفته

در این پژوهش بدی  و نو است و نتایج حاصل از  ن بسیار 

 حائز اهمیت است.

                                                           
1 Digital social innovation 
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 پیشینه تحقیق. 1جدول 

 مفاهیم مورد تأکید عنوان مؤلف

Bell (1973) 

Daniel  
 ساالن و  موزش زیست، نگهداری از کهن مناف  عمومی، محیط فرارسیدن جامعه اطالعاتی

Alvin Toffler 

(1980) 
 موج سوم

های  ینده،  ها، محیط هوشمند، فراتر از تولید انبوه، کلید الکترونیک، خانواده اهمیت رسانه

کار و تفری ، ازدواج و پرورش اطفال،  ،متالشی شدن ملت رمزگشایی قوانین جدید،

ت ابل خانواده، کلیسا و  های ارزشی، سیستمشکنندگی ها،  ها، بیمارستان دانشگاه ،بازنشستگی

 با هنجارهای مدرندولت 

(Castlles (1997) 

عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و 

 ای فرهن ، ظهور جامعه شبکه

کارگران، افزایش مشارکت و استفاده ابزاری از زنان، تنوع نیروی کار، کاهش قدرت 

 روزافزون روابط کار، حذف دولت رفاه، اشتغال موقت

Feen Steen(2001) پیرامونی -تغییر ساخت طب ات اجتماعی، شکل گیری وضعیت مرکز  نابرابری در مناطق جهان شهری 

Webster (2006) های جامعه اطالعاتی نظریه 
 غیرمبتنی بر ارتباطات دهی فضایی  ها و نهادهای اجتماعی سنتی، سازمان نفی اقتدار دولت

 ای جاده

Giddens (2006) ها توسعه نظام اطالعات جهانی مبتنی بر تولید، توزی  و مصرف اطالعات از طریق رسانه شناسی جامعه 

Gordon & de 

Souza (2011) 
 ای محل شبکه

ها، دیگران، فرایندها و رویدادها در   فرینی داده و ن ش  "بینابینی"اهمیت یافتن فضاهای 

 کنار عناصر کالبدی مکان در شکل دادن ادرا  ما از فضای شهری

Willis (2016)  

ای: فضا و مکان در  فضای شبکه

 ای شده جهان شبکه

ها و  تغییر ریتم دسترسی اطالعاتی،جایگزین  کمرن  شدن فضاهای دسترسی فیزیکی،

عنوان  هایی با مرزهای مشخص بلکه به عنوان محل ها نه به ،مکانهای روزمره والی فعالیتت

 کنند عمل می "موقعیت"

Logvinov Lebid  

(2018) 

 یا شهر هوشمند مدلی ترکیبی از 

 مدیریت محلی است؟
 دولت محلیمشارکت با  ابتکار عمل در دست جوانان و

Certoma (2020)  

دیجیتال و نو وری اجتماعی 

فضای شهری: دستور کار انت ادی 

 جغرافیا

های دیجیتال بر روی عملکرد جامعه و تولید فضا ،  این شامل تح یق در مورد تأریر فناوری

زمینه ژئوپلیتیک دیجیتال است. درواق  دستورالعمل  همراه با رقابت و تحول در پش

جیتال و فضای شهری حول چهار جغرافیای انت ادی در رابطه با بررسی نو وری اجتماعی دی

و فضای  DSI، تولید مجدد، تولید نمادین DSIهای فضایی  ها یا زیرساخت محور : شبکه

 شهر و روابط قدرت است

 Habibi et al 

(2019)  

ها،  ها و فضای مکان فضای جریان

 از ت ابل تا تعامل

دسترسی به الیه اطالعاتی ف ط از طریق درگیری حسی با مکان، بلکه با  ادرا  فضا دیگر نه

 .گیرد های مربوط به مکان شکل می ها، تاریخ و روایت و  گاهی از داده

 1400منب : نگارندگان ، 

 . روش تحقیق 2

در این پژوهش سعی بر  ن شده است که مبنای روش 

نظران  های صاحب پردازی پژوهش بر استفاده از  راء و نظریه

شدن  ای، جهانی در این حوزه )عصر اطالعات، جامعه شبکه

مانوئل  و...( از جمله دانیل بل،  لوین تافلر، فرانک وبستر و

شهر تهران به عنوان  رو، کالنکاستلز استوار باشد. از این

از حیرث هردف، از  روش پژوهششد.   نمونه موردی انتخاب

ر تحلیلی از نوع  و برحسرب رویکررد توصیفری بنیادینروع 

. اسرت هرای مترن پایرهمطالعره داده و مبتنری برر هنجاری

و مستدل،  ری مستندکه با تبیین یک پایگاه نظ گونهبدین

شهر کالنچارچوب ِ نظری در ارتباط با یک نمونه موردی )

 منظور . همچنین بهشود( به  زمون گزارده میتهران
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ای و  ر کتابخانه اسنادی از روش ها داده  وری جم 

در این راستا نیازمند پیمودن  است. شده نامه استفاده  پرسش

به تحلیل محتوای متون دو مرحله هستیم. در مرحله اول؛ ابتدا 

ترین  شود، تا از این طریق بتوان مهمنظری پرداخته می

های یک شهر هیبریدی در عصر  ها و دغدغه مفاهیم، ویژگی

اطالعات را استخراج و همچنین خألهای نظری موجود را 

مند کردن پژوهش،  کشف کرد. مرحله دوم؛ جهت مکان

تون نظری مورد شهر تهران ازنظر مفاهیم مستخرج از مکالن

 زمون قرار خواهد گرفت. این مرحله خود شامل دو بخش 

است که در بخش الف(؛ ابتدا به شناخت رویکردهای 

شهر تهران در  های توسعه و عمران کالن موجود در طرح

های مرتبط با جامعه  ها با انگاره قالب تطبیق محتوای طرح

ت به  اطالعاتی پرداخته خواهد شد؛ تا از این طریق نسب

( ابعاد، 2ها  گاهی پیدا کنیم. در جدول ) محتوای طرح

ریزی فضایی شهری در عصر سوم  مولفه ها و اصول برنامه

)اطالعات(  مده است؛ بنابراین هدف از این بخش شناسایی 

های منتخب با اصول عصر  نسبتِ هماهنگی محتوای طرح

( طرح راهبردی حریم 1های منتخب شامل:  سوم هست. طرح

( 3(، 1397( برنامه  مایش استان تهران )2(، 1395یتخت)پا

 سند اصلی( 4(، 1385طرح جام  گردشگری استان تهران )

طرح ) ساختاری توسعه و عمران شهر تهران –طرح راهبردی 

( است. سپش در بخش ب(؛ با 1405 – 1386 جام  تهران 

نامه، نظر کارشناسان سازمان شهرداری استفاده از یک پرسش

شهر  گانه( در رابطه با میزان حرکت کالن 22های  رداری)شه

سوی هیبریدی شدن  و همخوانی  ن با اصول عصر  تهران به

اطالعات موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این مرحله 

از میان کارشناسانی انتخاب شود  دهندگان پاسخسعی شده 

ها از ده سال  نامه در پرسش) کار ساب هکه حداقل ده سال 

ها برای  سکونت در تهران یا ده سال ساب ه کار در شهرداری

توان گفت  شده؛ بدین دلیل  که می شوندگان استفاده پرسش

شمسی اینترنت پرسرعت  در ایران فراگیر  80از اواخر دهه 

 سؤال 14حاضر شامل  نامه پرسشداشته باشند. شده است.(. 

 انهگ 22ی مناطق ها یشهرداران است که توسط کارشناس

  شوند.تهران پاسخ داده می

 . محدوده مورد مطالعه1.  2

شهر  ترین کالن تهران که بزر  شهر کالندر این پژوهش 

شده است. پش از  ایران است، بعنوان نمونه موردی انتخاب

مطالعه ادبیات تح یق و انتخاب بنیادهای نظری مناسب به 

تهران پرداخته خواهد شد.  شهر کالنمطالعه وضعیت موجود 

قلمرو )محدوده( مکانی پژوهش، محدوده شهر تهران 

 (.1گانه( است )شکل  22مناطق )
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 ریزی فضایی شهری برای عصر اطالعات ای برنامه اصول پایه. 2 جدول

 عصر سوم )اطالعات( عصر دوم هامولفه ابعاد

اجزای اصلی سیستم 

 )انسانی و فیزیکی(

 کم زیاد تعداد اجزا

 کوچک بزر  اندازه و م یاس اجزا

 دانش مزیت نسبی عامل تمایز اجزا

نحوه آرایش اجزای 

 سیستم )نظم(

 منعطف، نامنظم و تصادفی دقیق و منظم مرزبندی

 جواری هم
ها و  جدایی گزینی کاربری

 عملکردها
 ها و عملکردها  میختگی کاربری

 انبوه زدایی و پخشایش تراکم و تمرکزگرایی دهی اجزا رویکرد شکل

 ای شبکه هرمی نوع ساختار

یک از نقش و عملکرد هر 

 اجزا
 فنّاوری و دانش کاالی صنعتی تولید

 مراتب اجزا نظام سلسله

 اف ی عمودی ساختار سلسله مراتبی

 کیفیت جمعیت کمیت جمعیت معیار جمعیتی

 منعطف استاندارد الگوی تعیین سهم اجزا

 پراکنده و عدم تمرکز متمرکز نحوه است رار

 ترکیب اجزا کنار همموزاییکی از اجزا در  الگوی توزی  اجزا

 بندی اجتماعی شکل روابط تولید
کارگران ی ه  –دار صنعتی  سرمایه

  بی

کارکنان  –نخبگان و دانشوران 

 سفید ی ه

 بی تاریر تاریر زیاد مکان گزینی فاصله

 شناور -بی تاریر  زمانی تاریر زیاد هم بندی فعالیت زمان زمان

 ها فیبر نوری و فضای جریان ها ها و خیابان راه خدماتهای کاال و  جریان زیرساخت ارتباطی

Surce: Jamali et al, 2019: 14 

 های تحقیق. یافته3

تروان گفرت؛   برا بررسری مترون نظرری تح یرق مری      : مرحله اول

 ماننرد  قبلری  ارتباطرات  و ون رل  حمرل  هرای گونه که فنراوری  همان

 را عمی ری  تغییرات شهرها تلفن باعث شده که ، اتومبیل ،  هن راه

 اقتصرراد و ارتبرراطی جدیررد هررای  وری فررن تررأریر، کننررد تجربرره

باشرد و   ترر هرم   عمیرق  تواندحتی می بنیان در عصر اطالعات دانش

. شودمختلف حیات شهری  های بخشباعث تحوالت شگرف در 

ی از چگونگ یدانش کاف ازمندیتحوالت ناین  تیاست هدا یهیدب

 تاریر این عوامل در تولید فضاهای شهری اسرت. از طرفری دیگرر،   

 تغییررات شرهری، شناسرایی    سازوکاریکی از محورهای  شنایی با 

بررر تغییرررات شررهری و  گرراهی از   مررؤرر هررای و شرراخص نیروهررا

 شهرهاسرت فضرایی   - بر بافت کالبدی ها شاخصاین  های بازتاب

شود. اکنون ای هیبریدی گونه میکه نهایتا  منجر به ایجاد یک فض

اولیره   های پردازی این ایده ش از گذشت بیش حدود سه دهه ازپ

هررا در زنرردگی روزمررره بشررر، و بررا فراگیررر شرردن حضررور فنرراوری

 نچره ایرن    برر شرهر برا    هرا   نگفت که شکل اررگرذاری   توان می

، پیررداکردهکردنررد تفراوت بسریاری   تصرور مری  در ابترردا  هرا  نظریره 

 لحاظ میزان اررگذاری تا حد زیادی به ح ی ت پیوسرته به  هرچند 

هایی کره در ایرن دوره   وجه اصلی بسیاری از نظریه رو . ازایناست

تشدید نگراه دوگانره بره بسریاری از      گیری وشوند شکلمطرح می

تروان گفرت ایجراد جوامر      همچنین مری  .شهری است هایویژگی

در سررط  هررای عصررر دیجیتررال  شررهری پایرردار بررر اسرراس ویژگرری

شرده اسرت؛ امرا تئروری      های شرهری بره رسرمیت شرناخته     سیاست

دسرت نیامرده اسرت. در جردول )(      جامعی در این دوره هنروز بره  

هرا و خألهرای یرک شرهر هیبریردی بره شرکل         ها، دغدغره  ویژگی

موردی  ورده شده است. محتوای این جدول بر اسراس تحلیرل و   

 نکته برداری از متون نظری است. 
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 وضعیت فضای شهری هیبریدی بر اساس پیشینه تحقیق .3جدول 

 ها ویژگی ها دغدغه خألهای موجود

هرا،  ریرزی توجهی به مفاهیم عصرر اطالعرات در برنامره   بی

یرگذاری عصرر اطالعرات برر    تأرابهام در چگونگی فرایند 

فضای شهری در راستای هیبریدی شردن، ضررورت تغییرر    

ی تحرول و  هرا  دورهبرا   زمران  هرم روش مشاهده و تح یرق)  

عدم وجود تئوری جامعی درباره ان الب در زندگی بشر(، 

کمبرود پرژوهش میردانی در    ، طراحی شهری در ایرن دوره 

 رابطه با موضوع پژوهش حاضر، عدم تشری  چگرونگی و 

چرایی تغییر و تحروالت فضرای شرهری در دوره جدیرد و     

بررای  ن ) ایرن ترأریرات و تغییراترت      ازیر موردنهرای  زمینه

ممکن است برای همه شهرها یکسان نباشد بنابراین قابلیت 

 و بهینرره ضررعف در ارائرره راهکررارکنررد(،  تعمرریم پیرردا نمرری

 الزم برای تطبیق با فضای جدید سازوکارهای بررسی

سراالن،   زیست، نگهداری از کهن حفظ محیط

ها ، بحرران    موزش، سست شدن بنیاد خانواده

ها، وابستگی بیشرتر   هویت، متالشی شدن ملت

جهران سروم، تغییررر در نحروه کرار و تفررری  و     

ازدواج، ستیز برین خرانواده، مراکرز مرذهبی و     

دولررررت بررررا هنجارهررررای جدیررررد، تررررأمین  

 ییرررتغهررا و امکانررات موردنیرراز،    زیرسرراخت

گیرری  های مراهوی پیشرین شرهر، شرکل    قالب

سرراختارهای جدیررد اجتمرراعی و اقتصررادی،    

و ناشرناخته حاصرل     ریزی نشده تأریرات برنامه

از ت ابررل فضررای مجررازی و فضررای واقعرری بررر 

گیررری زبرران و کلمررات   روی شررهرها، شررکل

 جدید برای شهر

مبتنی بر فنّاوری فکری، جبرگرایری اطالعراتی و   

هررا، محرریط   میررت رسررانه مجررازی محرروری، اه 

داری  هوشمند، تولید سفارشی، حاکمیت سرمایه

ای، مشرارکت زنران، تنروع     مبتنی بر جامعه شبکه

ای،  روابط کار، جایگزینی دسترسری غیرر جراده   

جریان اطالعات بعنوان بخشری از مصرال  شرهر،    

تر شدن فضا، تغییرر انردازه اجرزای     ساده و کوتاه

اهای سیستم از برزر  بره کوچرک، تسرلط فضر     

تجرراری و تفریحرری، تغییررر فرررم شررهر، اخررتالط  

ریزومرری، هویررت گیررری شررکل هررا، کرراربری

 مجرازی،  -زمان فضاهای ح ی ی گیری هم شکل

 انتزاعی -ملموس جهانی، - محلی

 1399منب : نگارندگان، 

عصرر اطالعرات معت دنرد کره      پرردازان  هیر نظراندیشمندان و 

ی خاصری در ابعراد   هرا  تیر اولوو  هرا  یژگر یوشهرهای فردا دارای 

برا   هرا   نمختلف خواهند بود. بررسی کیفیت زنردگی و پیشررفت   

و معیارهای جدیدی صورت خواهد گرفت. سعی شده  ها شاخص

یی که دارای بیشترین تکررار در مترون نظرری    ها شاخصترین مهم

گفرت کره    تروان  یمر ورده شروند. بنرابراین   (  4بوده، در جردول ) 

بعنوان شاخص توسعه و دغدغه  تواند یم ها شاخصهرکدام از این 

تکنولوژی وابسته به عصرر اطالعرات    مطرح شود. دهنشهرها در  ی

و  دهرد  یمر شهر مجازی و ح ی ی را ارائره   ازو ارتباطات، ترکیبی 

ماهیررت فضررایی شررهرها در ابعرراد مختلررف اقتصررادی، اجتمرراعی،   

( 5. در جردول ) کنرد  یمر ی را دچار تحرول اساسری   وادارکالبدی 

عصررر اطالعررات بررر روی زنرردگی شررهری و   راتیتررأرترررین مهررم

بره همره شرهرها     میتعم قابل راتیتأر، این شده دادهشهرنشینی نشان 

 . شهرهاست کالنبخصوص 
 هیبریدی ازنظربرای بررسی وضعیت موجود یک شهر  ازیموردنی ها شاخصابعاد و  .4جدول 

 منابع هاشاخص ابعاد

 اجتماعی

مجرد ها، هنجارهای سنتی و مذهبی، نحوه گذران اوقات فراغت، تغییر ارزش

ی بودن امور زندگی، نیب شیپ رقابلیغیی، رشد طالق، نداشتن فرزند، گرا

 گرایی،  زادی جنسی سمینیفمگرایی،  ستیز طیمحچندگانگی هویت، 

(Giddens, 2006), ( Boyer,2011), (Van der 

Knaap, 2007), (Knox,2007), (willis,2009) 

 –اداری 

 سیاسی

-ها، میزان مشارکت، پراکنش قدرت در سط  سازمانی سازمانا شبکهساختار 

 الکترونیکی بودن امور سازمانیها، 
(BEN, 2011), Habibi et al, 2019), (Webster , 

2006), (Giddens , 2006) 

 کالبدی

رشد ) یفرهنگ –های حوزه عمومی ها، ت اضا برای کاربریی کاربریبند پهنه

ی و...(، دست  یصنا، تئاتر، سینما، موسی ی، ها شیهمامراکز فستیوال، 

ها، کاهش ت اضای سفر، افزایش سط  ی کاربریبند دانهشدن  تر کوچک

های شهر، نحوه مسیریابی، پیاده مداری، ایجاد چهره هنری دیجیتالی جداره

 موزش عالی، صنای  نانو، خاص )های ها، گسترش کاربریادغام کاربری

-رشد بیمارستان) یراپزشکیپ(، افزایش خدمات پزشکی و انیبن دانشژنتیک، 

 ی(ا هیتغذدرمانی و ها، مراکز 

(Giddens, 2006),( ITU, 2010), (Mitchell, 

2001), (Sheller & Urry, 2006), (Gordon & de 

Souza,  (2011  
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 اقتصادی

های بازنشستگی، رشد جایگاه بازار ها، افزایش صندوقافزایش تعداد بانک

ی، نحوه اشتغال تیچندملهای بورس، نحوه دسترسی به بازار، تعدد شرکت

 ی ساعات کار(ساز همسان)دورکاری، حضوری، 

(Carmona, 2003), (Brown et al, 2009), 

(Feinstein, 2001), (Willis,  (2016  

 فناوری

میزان دسترسی به اینترنت، میزان استفاده از فضای مجازی، دسترسی به 

اطالعات و ی فناوری ها رساختیزهای مدیریتی،  رشد اطالعات سازمان

 ارتباطات، افزایش مراکز فروش وسایل الکترونیکی

(Burger & et al, 2013), ), (Boyer,2011), 
(Hall & Pain, 2006), (Dodge, 2004), 

(Karakiza, 2015) 

 1399منب : نگارندگان، 

 نقش و تأثیرات عصر اطالعات در شهرها .5 جدول

 تأثیرات بعد

 شهری الگوی فعالیت در تغییرکار،  و زندگی دورکاری، تغییر رابطه کارگران توزی  و ، ظهورتغییر شیوه خرید، ورکاریرشد د اقتصادی

 اجتماعی
فضرایی، نرو وری    دوزنردگی  ، حضرور مرکرب افرراد در فضراهای شرهری     ، حضرور  مفهومتحول ، فرهن  و هویتتحول در 

 دیجیتالیاجتماعی دیجیتال، شکاف 

 سیاسی –اداری 
، و خصروص  خصوصری  نیمره  ‚فضرای عمرومی   ، و خصوصری  خصوصری  نیمره  ‚فضای عمومی ای اجتماعی،  جنبش های شبکه

 و مشارکت همگانی  ICTشهرها، دسترسی به قلمروزدایی 

 کالبدی

رشرد  ، درکرالن شرهرها  در شهر اطالعاتی، تمرکز غیرمتمرکرز   تحوالت ارتباطی، جدید شهری رساختیاطالعات ز ی ور فن

تغییر منظرر و  ، تر بندی کوچک دانه و بندی استخوان، لوکش های محدودههنری بیشتر،  های فستیوالهنر مدرن بیشتر،  های موزه

 مفهوم دسترس در تغییر، کاربری اختالط، محوطه  رایی

 1400منب : نگارندگان، 

بر  رگذاریتأر( جامعه اطالعاتی بعنوان عامل 2شکل ) مطابق

زمان )فضای  –در قالب پارادایم فضا فضای شهرها مطرح 

 مکتب نظری کالن سط  در اساس نیار ب است؛ مطرح ارتباطی(

 چهارچوب مبتنی بر فلسفه ژیل دلوز بهعنوان پساساختارگرایی

راهگشا باشد.  تواند یمفضا  در جغرافیایی یها دهیپد یده شکل

در عصر اطالعات معت د  مدرن پستی ها هینظرنگارنده با توجه به 

ی جدیدی همچون بند صورتبا  ندهی در  شهرها کالناست که 

های اجتماعی، تغییر در فرم شهر، انبوه زدایی مکان و  تغییر ارزش

 تغییراختالط کاربری، زمان، جایگزینی معیارهای کیفی برکمی، 

 الگوی در ، تغییر شهر اقتصادی –های اجتماعی بندی حوزه در

 اینترنت شبکه با دسترسی و ارتباط مفهوم در شهری ، تغییر فعالیت

 توسعه  مواجه خواهند شد. ی ها شاخص عنوان به

در این قسمت به بررسی وضعیت موجود : مرحله دوم

شهر تهران ازنظر نمایانگرهای شهر هیبریدی پرداخته  کالن

مرحله دارای دو بخش است؛ ابتدا وضعیت محتوایی شود. این  می

شهر تهران ازنظر هماهنگی و تطبیق  ن  های باالدست کالن طرح

های شهر اطالعاتی بررسی خواهد شد، سپش در ادامه  با انگاره

گانه( تهران در  22های مناطق ) نظر کارشناسان سازمان شهرداری

های عصر  با شاخصرابطه با همسویی تغییرات ده سال اخیر تهران 

 اطالعات سنجیده خواهد شد.

طور که در بخش روش تح یق بیان شد،  همان بخش اول

(، 1395( طرح راهبردی حریم پایتخت)1های منتخب شامل:  طرح

( طرح جام  گردشگری 3(، 1397( برنامه  مایش استان تهران )2

ساختاری  –طرح راهبردی  سند اصلی( 4(، 1385استان تهران )

 – 1386 طرح جام  تهران ) و عمران شهر تهران توسعه

های  (  راهبردهای متناسب با ویژگی6است. در جدول)(1405

شده  های باالدستی شهر تهران نشان داده عصر اطالعات در طرح

 است.
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 1400 منب : نگارندگان،، گیری فضای شهری هیبریدی مدل نظری شکل .2شکل 

( پیداست راهبردهرای مناسرب برا    6طور که از جدول ) همان

هرای موردبررسری بخصروص     های عصر اطالعات در طرح ویژگی

ساختاری شهر تهران نمایان است. امرا در سرط     –طرح راهبردی 

های  عصرر   تر یعنی ارائه پروژه و راهکار با مولفه ها و انگاره پایین

( 7اطالعات همخوانی مناسبی وجود ندارد.  با توجره بره جردول )   

هایی که موردبررسری قررار    توان گفت در اکثر مولفه ها، طرح می

ت همخروانی ندارنرد.   گرفتند با اصرول و معیارهرای عصرر اطالعرا    

درصد موارد همراهنگی الزم   30طرح  مایش سرزمین حدودا  در 

چنرانی دیرده    ها همانندی و همخروانی  ن  را دارد اما در سایر طرح

توان گفت بر مولفره هرای تمرکززدایری،     طورکلی می شود. به نمی

بنیان و خردماتی و زیرسراخت ارتبراطی از نروع فیبرر       اقتصاد دانش

 دی توجه شده است.نوری  تا حدو

مسئول اصلی اداره عمومی شهر سازمان : بخش دوم

های کسب اطالعات و داده از  شهرداری است. بنابراین یکی از راه

وضعیت شهرها ارجاع به کارشناسان این سازمان است. در راستای 

های شهر  شهر تهران با شاخص  گاهی از میزان همخوانی کالن

ارده سؤال در قالب طیف لیکرت با ای با چه اطالعاتی پرسشنامه

نظر  ها و سؤاالت مورد شده است. شاخص گانه طراحی م یاس پنج

 (  مده است.8نامه در جدول ) در این پرسش

 های باالدستی شهر تهران های عصر اطالعات در طرح راهبردهای متناسب با ویژگی. 6 دولج

استان طرح آمایش 

 تهران

طرح جامع گردشگری 

 استان
 طرح راهبردی حریم پایتخت ساختاری شهر تهران –طرح راهبردی 

 راهبردها

 پذیری رقابت -

 شدن جهانی -

رشد هوشمند  -

 شهر تهران کالن

شدن و ارتباط  جهانی -

 ن با اینترنت و فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

ن ش احتمالی اینترنت  -

 در گسترش گردشگری

دروازه ورودی ایران ) پایه دانشتبدیل تهران به شهری  -

 ، هوشمند و جهانی(به عصر اطالعات

تمرکززدایی در ارتباط با وظایف حکومت مرکزی و -

 و ایجاد الگوی چندمرکزیهای دولتی انت ال دستگاه

زیست،  ، حفاظت از محیطجلب مشارکت عمومی -

 میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران

اداری و تجاری با عملکرد جهانی  -ایجاد مراکز خدماتی 

 در پهنه مرکزی ویژه به

فناوری  کریدورهایبرای  موردنیازتأمین فضای  -

 وکار کسبعلمی و فناوری و مراکز خدمات  های )پار 

 (ICT) های مجتم فناوری و  برا

غییر کاربری بناهای ت -

تاریخی به  شده ربت

عمومی، فرهنگی  های فعالیت

 گردشگری و

شهر تهران به  تبدیل کالن -

 یک شهر جهانی

 های پا تولید انرژی -

 

 

1400منب : نگارندگان، 
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 شهر تهران با مولفه های عصر اطالعات های باالدست کالن سطح تطبیق طرح. 7جدول 

 مولفه ها ابعاد

 ساختاری -طرح راهبردی  طرح جامع گردشگری پایتختطرح حریم  طرح آمایش

وضعیت 

 مولفه 
مولفه وضعیت سطح تطبیق تطبیق سطح   

وضعیت 

 مولفه 

سطح 

 تطبیق
 سطح تطبیق وضعیت مولفه

اجزای 

اصلی 

 سیستم

ندارد تطابق زیاد تطابق ندارد زیاد تعداد اجزا  تطابق ندارد زیاد تطابق ندارد زیاد 

ندارد تطابق بزر  تطابق ندارد بزر  اجزااندازه و م یاس   تطابق ندارد بزر  تطابق ندارد بزر  

نسبی مزیت تطابق ندارد مزیت نسبی عامل تمایز اجزا ندارد تطابق   تطابق ندارد مزیت نسبی تطابق ندارد مزیت نسبی 

نحوه 

  رایش اجزا

منظم و دقیق تطابق ندارد دقیق و منظم مرزبندی ندارد تطابق   تطابق ندارد دقیق و منظم تطابق ندارد و منظم دقیق 

 جواری هم
جدایی گزینی 

 ها  کاربری
 تطابق ندارد

 گزینی جدایی

 و ها کاربری

 عملکردها

ندارد تطابق  
جدایی گزینی 

 ها  کاربری
 تطابق ندارد

تا حدودی تأکید 

 بر اختالط
 نسبتا  تطابق دارد

دهی  رویکرد شکل

 اجزا
دارد تطابق تمرکززدایی تطابق دارد تمرکززدایی  تطابق ندارد تمرکززدایی تطابق ندارد تمرکززدایی 

مراتب سلسله تطابق ندارد مراتب سلسله نوع ساختار ندارد تطابق   تطابق ندارد مراتب سلسله تطابق ندارد مراتب سلسله 

 تولید ن ش اجزا

اقتصاد 

بنیان و  دانش

 خدماتی

 تطابق دارد

 صنعتی، کاالی

 حدودی تا و

 خدماتی

 مطاب ت نسبتا 

 دارد

تولیداتت سنتی 

 گردشگری
 تطابق ندارد

تأکید  بر اقتصاد 

 بنیان دانش
 تطابق دارد

مراتب  سلسله

 اجزا

ندارد تطابق عمودی تطابق دارد اف ی ساختار سلسله مراتبی  تطابق ندارد عمودی تطابق ندارد عمودی 

 معیار جمعیتی
کمیت 

 جمعیت
جمعیت کمیت تطابق ندارد ندارد تطابق   تطابق ندارد کمیت جمعیت تطابق ندارد کمیت جمعیت 

الگوی تعیین سهم 

 اجزا
ندارد تطابق استاندارد تطابق ندارد استاندارد  تطابق ندارد استاندارد تطابق ندارد استاندارد 

ندارد تطابق متمرکز تطابق ندارد متمرکز نحوه است رار  دارد تطابق غیرمتمرکز تطابق ندارد متمرکز 

 الگوی توزی  اجزا
موزاییکی از 

 هم اجزا کنار
 تطابق ندارد

 از موزاییکی

کنار هم اجزا  
ندارد تطابق  

موزاییکی از 

 اجزا کنار هم
 تطابق ندارد

موزاییکی از اجزا 

 کنار هم
 تطابق ندارد

 بندی اجتماعی شکل روابط تولید
داری  سرمایه

 نسبتا  اطالعاتی

نسبتا  تطابق 

 دارد

 داری سرمایه

  صنعتی
ندارد تطابق  

داری  سرمایه

 صنعتی 
 ندارد تطابق

داری  سرمایه

 صنعتی 
 ندارد تطابق

زیاد تاریر تطابق ندارد تاریر زیاد مکان گزینی فاصله ندارد تطابق   تطابق ندارد تاریر زیاد تطابق ندارد تاریر زیاد 

 بندی فعالیت زمان زمان
کاهش تاریر 

 زمانی هم

 تطابق نسبتا 

 دارد

 زیاد تاریر

زمانی هم  
ندارد تطابق  ندارد تطابق زمانی تاریر هم ندارد تطابق زمانی تاریر هم 

زیرساخت 

 ارتباطی

های کاال و  جریان

 خدمات

ای و  جاده

 فیبر نوری
ها خیابان و ها راه تطابق دارد ندارد تطابق   

ها ،  راه

 ها خیابان
 ندارد تطابق

ای و فیبر  جاده

 نوری
 تطابق دارد نسبتا 

 1400منب : نگارندگان، 

( پیداست مجموع امتیاز 8طور که از جدول ) همان

 30کمتر از  شده توسط سؤاالت کمتر از میانگین است و کسب

اند. لذا  ای بیشتر از میانگین کسب کرده درصد سؤاالت نمره

شهر تهران با هیبریدی شدن فاصله زیادی  توان گفت که کالن می

های اجرایی مرتبط با  دارد. این فاصله نشاءت گرفته از طرح

شده که  ای طراحی گونه ها است؛ زیرا نوع سؤاالت به شهرداری

هاست، عالوه بر این  وظایف شهرداری کامال  در راستای انجام

شده و نتیجه  ها تکمیل سؤاالت حاضر توسط کارشناسان شهرداری

حال  ها ربط داد. بااین توان به کارکرد شهرداری  ن را می

شهر تهران در  دهد کالن امیدهایی نیز وجود دارد که نشان می

های عصر اطالعات گام  مسیر هیبریدی شدن و در راستای ویژگی

شهر  ها بسیار کوتاه و کند است. کالن دارد؛ هرچند این گام رمیب

تهران در چهار شاخص مدیریت الکترونیکی امور شهری، 

دسترسی  نالین شهروندان به اطالعات، افزایش سط  پیاده 

ای بیشتر از  ها نمره بندی کاربری تر شدن دانه مداری و کوچک

د افزایش ت اضا هایی مانن میانگین گرفته است. همچنین شاخص

فرهنگی و کاهش اهمیت منط ه  –های حوزه غممی  برای کاربری

اند  ای نزدیک به حد متوسط دریافت کرده بندی عملکردها نمره

تواند نشان از شروع حرکت به سمت هیبریدی شدن باشد. که می

اکنون سط  کیفیت زندگی در مناطق مختلف  توجه به اینکه هم با

است، این اختالف در امکانات مختلف تهران بسیار متفاوت 

بخصوص در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نیز وجود دارد؛ 
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بنابراین یک نوع شکاف دیجیتالی ایجاد خواهد شد که عالوه بر 

اینکه کیفیت زندگی  بین مناطق و محالت با اختالف بیشتری 

مواجه خواهد شد، ممکن است باعث یک نوع گتونشینی مدرن 

ن نوع از انزوا را می توان  جهان چهارم نامید )در عصر شود. ای

هایی از شهروندان به هر  اطالعات و دنیای دیجیتالی، چنانچه گروه

قبول را  در حد قابل ICTدلیلی توانایی استفاده نسبی از امکانات 

تر از جهان سوم  توان  نان را در جهانی پایین نداشته باشند می

 نامید(.

 شهر تهران ازنظر کارشناسان شهرداری وضعیت هیبریدی بودن کالن. 8جدول 

 سؤاالت ها شاخص

 عبارت کالمی
مجموع 

 امتیازات
-خیلی

 (1کم )

کم 

(2) 

متوسط 

(3) 

زیاد 

(4) 

خیلی 

 (5زیاد)

 57 - 4 33 20 - ای گرایش دارد؟ ساختار شبکهتا چه حد ساختار سازمانی موجود به سمت  ای ساختار شبکه

 پراکنش قدرت
تا چه حد ساختار قدرت در سط  سازمان از تمرکز قدرت به سمت پراکنش 

 قدرت در حال حرکت است؟
- 26 27 - - 53 

 اف ی بودن
مراتبی به سمت اف ی شدن تا چه حد ساختار سازمانی موجود از ساختار سلسله

 حرکت کرده است؟
1 28 18 4 - 51 

دسترسی 

  نالین

تا چه حد دسترسی  زاد شهروندان به اطالعات موجود در سازمان به شکل 

 پذیر است؟ نالین امکان
- 4 27 40 5 76 

مدیریت 

 الکترونیکی
 84 - 56 24 4 - تا چه حد مدیریت امور شهری به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است؟

 60  12 30 18  فناوری ارتباطات و اطالعات رشد داشته است؟ هایتا چه حد زیرساخت ICTزیرساخت 

منط ه بندی 

 عملکردها

ها) منط ه بندی عملکردها( کاسته شده بندی کاربری تا چه حد از اهمیت پهنه

 است؟
- 14 33 16 - 63 

کاربری 

-عمومی

 فرهنگی

فرهنگی افزایش داشته  –های حوزه عمومی تا چه حد ت اضا برای ایجاد کاربری

 است؟
1 10 39 8 5 63 

 65 5 20 24 16  تر شدن گرایش داشته است؟ها به سمت کوچک بندی کاربری تا چه حد دانه بندی ریز دانه

بندی  دانه

 درشت
 60 - 16 27 16 1 تر شدن گرایش داشته است؟ها به سمت بزر  بندی کاربری تا چه حد دانه

 ت اضای سفر
)مجازی شدن( منجر به کاهش ت اضای سفر شده  ICTتا چه حد رشد فناوری 

 است؟
 20 24 16 - 60 

 پیاده مداری
ها قرار گرفته تا چه حد افزایش سط  پیاده مداری در دستور کار شهرداری

 است؟
1 10 39 20 - 70 

 -چهره هنری 

 دیجیتالی

دیجیتالی در فضای شهری در دستور کار  –تا چه حد ایجاد چهره هنری 

 ها قرارگرفته است؟ شهرداری
- 20 24 16 - 60 

 ها ادغام کاربری
ها ها در سط  شهر تهران در راستای  ادغام کاربریتا چه حد تغییر کاربری

 است؟
- 20 30 8 - 58 

 1400منب : نگارندگان: 

شررهر تهررران ازنظررر  گانرره کررالن 22منرراطق (، 9در جرردول )

طرور کره    انرد. همران   بنردی شرده   های عصر اطالعرات رتبره   ویژگی

ترتیب در رتبه اول تا سروم قررار    به 22پیداست مناطق سه، یک و 

و  11، 10هرای   ترتیب در رتبره  به 20و  17، 19، 15دارند و مناطق 

امتیرراز قررار دارنرد. همچنررین تعرداد زیرادی از منرراطق نیرز هرم        12

طرورکلی   اند. به ها در رتبه چهار قرارگرفته هستند، بنابراین همه  ن

ترر بروده    های منراطق شرمالی بروزترر و مناسرب     عملکرد شهرداری

 است.
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 شهر تهران ازنظر هیبریدی شدن گانه کالن 22بندی مناطق  رتبه .9 جدول

 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 منطقه

مجموع 

 امتیاز
45 41 47 41 41 40 41 39 41 41 39 38 37 36 35 37 34 36 35 33 38 44 

 3 7 12 10 9 11 8 10 9 8 7 6 4 4 6 4 5 4 4 1 4 2 رتبه

 1400منب : نگارندگان، 

 
 1400منب : نگارندگان، ، به تفکیک مناطق شده کسبمجموع امتیازات . 3 شکل

 گیرینتیجهبحث و . 4

ی هرا  هیر نظری هرا  یژگر یودر این پژوهش ابتدا بره چیسرتی و    

توانرد در شرهرها   اطالعات و تغییراتری کره مری    مرتبط با عصر

ترین مفاهیم ایجاد کند، پرداخته شد؛ سپش سعی شده که مهم

های مستخرج از مبانی نظری بره شرکل موضرعی بره     و شاخص

نمونره   تهرران بعنروان   شرهر  کالن زمون گزارده شود. بنابراین 

ی صرورت  هرا  لیر وتحل هیر تجز بره  موردی انتخاب شد. با توجه

برا   شرهرها  کرالن گفرت؛   تروان  یمر گرفته از چیسرتی موضروع   

، اخرتالط کراربری،   سرفرهای روزانره   ت لیرل  تغییراتی همچون

 در تغییررررراداری،  –کرررراهش مراکررررز بررررزر  خرررردماتی  

 الگروی  در ، تغییرر شرهر  اقتصرادی  ر  های اجتمراعی  بندی حوزه

 در تحوالت و دسترس ، تغییر مفهوم در شهری ، تغییر فعالیت

اقتصادی و  یها تیفعال در تحول و فضا ، تغییر و مکان مفهوم

و  هرا  شراخص مواجره خواهنرد شرد.     اینترنرت  شربکه  به اتصال

ی هرا  هیر نظردر این پژوهش با توجه به   مورداستفادهمتغیرهای 

 شرهر  کرالن با وضرعیت   ها  نمرتبط با عصر اطالعات و تطبیق 

ی صرورت گرفتره   هرا  یبررس. با توجه به اند شده انتخابتهران 

گفت که همچنان بخش شمال شرهر تهرران همچرون     توان یم

از امکانرات فنراوری اطالعرات و ارتباطرات       1و  22، 3منط ه 

تهررران در  شرهر  کررالنی طرورکل  بررهبیشرتری برخرروردار اسرت.   

ی تروجه  کرم ابتدای راه هیبریدی شدن قرار دارد کره نشران از   

همچنرین عردم   ی توسعه در باالدسرت و  ها طرح کنندگان هیته

 هاسرت  برنامهتوجه به مفاهیم عصر اطالعات و در این طرح و 

نیرز   هرا  یشهردارمدیریتی همانند  وادارات ها سازمان تا ینهاکه 

 رسرد  یمر  به نظر. هرچند اند برداشتهی در این مسیر قدم کند به

اجتماعی و اقتصادی بسیار درگیر  ازنظرکه زندگی شهروندان 

 توان یمفناوری اطالعات و ارتباطات شده است. این مورد را 

ی مختلرف زنردگی   هرا  بخرش در    ICTاز افزایش استفاده از 

همچون خرید از راه دور، مراکز فروش اینترنتی، رشد اشتغال 

ی هرا  برنامره در بخش مجازی، تنوع در سفارش گیری ، ایجاد 

هنگری برا اسرتفاده از اسرتارت  ، هرا، تغییررات       تبلیغاتی و فر

فرهنگی و ... مشاهده کرد. بنابراین سبک زندگی مردم پیشرتر  

45 
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ی مدیریتی به است بال  تغییرات ها برنامهو  ها یگذار استیساز 

توان گفرت  و تحوالت عصر اطالعات رفته است. در پایان می

کره بررا عنایررت برره مبررانی نظررری پررژوهش، شررهرهای امررروزی  

ی از تکامرل خرود   ا مرحلره تهرران وارد   شرهر  کرالن صوص بخ

کالبردی   –ی مجردد فضرایی   ده سازمان  نکه نتیجه  شوند یم

بره تحروالت    تروان  یمر است. دلیرل تغییررات موجرود را     ها  ن

علمرری و تکنولرروژیکی عصررر اطالعررات نسرربت داد؛ کرره ایررن 

تحوالت علمی و تکنولوژیکی منجر به تغییر عوامل و روابرط  

ی جدیردی بررای   هرا  انگراره اهند شد و به دنبرال  ن  تولید خو

ی شهری مطرح خواهد شد که زیر برنامهزندگی شهروندان و 

ی زندگی شهری ها جنبهمنجر به تغییرات بنیادی در تمام  تا ینها

نتیجره  ن   تبر   بره و  شرود  یمر و شهرنشینی در عصر اطالعرات  

 ی فضای شهری هیبریدی خواهد بود.ریگ شکل
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