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 چكیده

امیددوار بده اقالدال  درگروه اول قراردارد که نولوژیبندی بین عالقمندان شدید تکنولوژی و بیزاران ازتکدر گروه  ویلیام میچل

و عدداد زیدادی از فعالیدت  دای فر نادیم ایامداعی مناسب فضای الکاروقیکی به شهر معاصر است.  به قظر او از آقجدا کده ت

م تغییدر در برقامده ریدزی ی الکاروقیکی به وقوع مدی پیوقدقددفضا م اکنون درافااد اقاصادی که پیش از این در شهر ا اتفاق می

شدامل کندد کده  عنوان آرمان شهر الکاروقیک پیشنهاد می پنج اصل تحت وی  مچنین طراحی شهری الزم می باشد.شهری و 

صده  دای عمدومی و تغییرمفهوم عرمی باشد.  بهینه سازی خریدو  اداره  وشمندم تغییر قرم افزاریم حرکت زداییم ماده زدایی

خصوصیم عدم لزوم زوقینگ و تفکیک کاربریهام پیوقد محل کار و محل زقدگی یایازین  ای الکاروقیکدی از اصدول اساسدی 

مطدر  قرن حاضر به عنوان یکی از با یرات ترین و خالق ترین معماران  رم کولهاوس شهر اطالعاتی از دیدگاه میچل  ساند.

قظریات خود در رابطده   XLمLمMمSاو در کااب . شیاکت با قوشان یک کااب شروع کردآر حرفه خود را به عنوان وی است.

م بدی مرکدز و یکنواخدت و سداکن مدی شهر عامم شهری بی تاریخم بی  ویت از دیدگاه او با شهر عام را به مطر  قموده است.

دف تحلیق حاضر بررسدی قظریدات و اصدول  باشد. خیابان در شهر عام مرده است و یاده  ا تنها به ماشین اخاصاص دارقد. 

در بررسی تطبیلدی قظریدات پیشنهادی این دو قظریه پرداز شهری و تحلیل تشابهات و تفاوت  ای مویود میان آقها می باشد. 

محل کارم خریددم تعدامالت شهریم  عرصه  ای عمومیم سفر ایاین دو معمار بریساهم این قایجه حاصل گردید که در موارد 

با یکدیار مشابه بوده و در بخش  دای  ویدتم تمرکدزم داقده بنددیم تدراک م م آموزشم تکنولوژی و مرکز و پیرامون ایاماعی

 تفاوت  ای قابل تویهی دارقد. حمل و قلل و ارتفاع 

 

 فن آوری اطالعات، شهر اطالعاتی، ارتباط از دور، شهر عام.  هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه  -1

ویلیدام میچدل و رم دو تن از صداحب قظدران قدرون اخیدر  م ملایسه تطبیلی قظریات  دف از این ملاله     

( در ارتباط با شهر می باشد. لذا از آقجا که بدرای ملایسده تطبیلدی م قیازمندد بررسدی و توصدی  هاوسکول

 ویلیدام میچدلاین ملاله  قظریدات بخش اول و دوم در قظریات این اشخاص در رابطه با شهر  سای  م ابادا 

م بده ش سوم ملالدهدر بخسپس و  به ترتیب درارتباط  با شهراطالعاتی و شهرعام تشریح شده ورم کولهاس 

 ملایسه تطبیلی قظریات این دو قفر پرداخاه می شود. 
 

          شهر اطالعاتی از دیدگاه ویلیام میچل -2
 مقدمه اي بر شهر اطالعاتی    -1 -2

داده اقدد  تخیلی توصی  کننده شهر مجازی قوید قوعی تحول در آینده بشری را -غالب تعاری  علمی      

دوران مدرن به سمت شهر اطالعاتی دوران پست مدرن حرکت خوا د کرد. این تحدولم که از شهر ماشینی 

مفا یمی چون یغرافیای مکاقیم کار م حرکت و ... را چنان دچار دگرگوقی می قماید کده قهایادا بده تعرید  

راولیده یدیدی از فضا و مکان می اقجامد. در واقع م توسعه شاابان فن آوری اطالعات م تاثیر شارفی بدر باو

مفا یمی چون مکان م زمان م فضای عمومی و خصوصی به یای گذارده و سرعت تحوالت زقدگی بشری را 

در حدی غیر قابل تصور تشدید قموده است. در حلیلت فن آوری اطالعات بدا واگدذار قمدودن بسدیاری از 

اقعی شدهر ا را فدرا   عملکرد ای دقیای واقعی به فضای مجازی م امکان یک بازقاری بنیادی در ساخاار و

  قموده است.  .

آقچه که تاکنون دور از دسارس می قمود م به کمک فن آوری اطالعات در دسارس قرار می گیدرد و در      

ملابل م پاره ای از قزدیکی  ایی که به سبب ارتباطات چهره به چهره معنا پیدا می کرده م کمرقگ مدی شدود. 

قها مسالزم صرف  زینه و زمان بسیاری بود م اکنون تنهدا بدا فشدار چندد آاطالعات و اخباری که دسایابی به 

در شهر  ای سنای بخش عمده ای  دگمه و حای از طریق کامپیوتر ای خاقای در اخایار  ماان قرارر دارد.

از وقت شهروقدان صرف اقجام فعالی  ای تکراری و غیر مفید می شد. اقاظار در ص   ا م پیمودن مسافت 

القی برای خرید کاال و دریافت خدمات م معطل شدن در ترافیک  ای سناین تنها بخشی از اتدالف  ای طو

وقت در این گوقه شهر ا بود. در حالیکه در شهر اطالعاتی به یای اینکه امور اداری به وسیله شخص اقجام 

به اطالعات به صدورت شدباقه شود م با اسافاده از شبکه  ای رایاقه ای تهیه کاال م ارائه خدمات م و دسایابی 

 روزی امکان پذیر است. 
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 معرفی ویلیام میچل  - 2 -2

داقشدکده  و  مچندین رئدیس MITویلیام میچل اسااد معماری م نر دای رسداقه ای وعلمدی داقشدااه      

معماری و برقامه ریزی است. در گروه بندی بین عالقمندان شدید تکنولوژی و بیدزاران ازتکنولدوژی میچدل 

درگروه اول قراردارد. این افراد مالاعد شده اقد که این قوع شهر یک فضای آزاد و برابراست و مکاقی اسدت  

ای الکاروقیکدی بده که بر مشکالت سنای شهر ای صنعای غلبه خوا د شد. او امیدوار به اقالال مناسب فضد

( آگاه کردن خواقندگان را از 1به یای تهیه یک ملاله طراحی فضا ای الکاروقیکی قصد شهر معاصر است و 

( تهیه و معرفی آن پدیده  ا از طریق معماری و برقامده 2کاربرد ای چندگاقه مربوط به اینارقت م در شهر و 

 .(http://www.theatlantic.com/unbound/digicult/mitchell.htm) ریزی شهری را دارد

بیدار کننده ای برای معماران و شهرسازان معرفی می کند  زقگرا با عنوان  "شهر ذره  ا  "کاابش  میچل     

تا دوباره به شهر فکر کنند و ماویه روابط مه  بین تکنولوژی و ما یت شهر شوقد. او معماران را به سدمت 

(  آیا یرقامه ریزی ساخاار یک شهر لزوما باید به صورت فیزیکی باشد یا مدی تواقدد 1دو مسئله سوق داده : 

( او معماران را ماویه شناخت و تویده بده مندابعی کده دقیدای مجدازی 2ازی گسارش یابد.  به صورت مج

 (.http://www.cityofbits.net/index.aspx) خایار آقها می گذارد م می قماید ارتباطات از راه دور ( در ا

آغار شده که از آقجا که تعداد زیدادی از فعالیدت  دای فر نادی م ایامداعی و کار میچل با این فرضیه      

اقاصادی که پیش از این در شهر ا اتفاق می افااد م اکنون در فضای الکاروقیکی به وقوع می پیوقدقددم تغییدر 

در برقامه ریزی شهری و  مچنین طراحی شهری الزم می باشد. کاریدید برقامده ریدزی شدهری و طراحدی 

ری دیار شکل دادن به ساخامان  ا و فضا ا قیست م بلکه توسعه قرم افزاری است که محدیط مجدازی و شه

 http://shirleyshor).ه  ا پاسخ میچل به این چالش است اتصال الکاروقیکی بین آقها را خلق می کند. شهر ذر
.(com/text/city_of_bits.htm 

 

 شهر اطالعاتی از دیدگاه میچل   -2-3
    آرمان شهر الكترونیک -1 -2-3

تدوان آقهدا را در طراحدیم  کند کده مدی عنوان آرمان شهر الکاروقیک پیشنهاد می میچل پنج اصل تحت     

 :بردایم ملی و یهاقی به کار  معماریم طراحی شهریم برقامه ریزی در سطح منطله تولیدم

 د نددم اقجام مدی یایازینی اشیای فیزیکی و بزرگ با معادلهای کوچک شده که  مان کار را :ماده زدایی -

فیبر ای قدوری کده یاقشدین کابلهدای  مثل یایازینی قامه با ایمیل که مصرف کاغذ را از بین برده استم یا

 .اقد سناین و ضخی  شده

از حرکت مردم و کاال استم مثل تماشای فیل  در خاقده بده بیاها آشکارا کارآمدتر  : حرکتحرکت زدایی -

 .رفان به سینما یای
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با به کارگیری فن آوری اطالعات تحویل کاالبده مشداری و مخصوصداح تحویدل آقچده  :بهینه سازی خرید -

موقدع  شود. مثل درخواست روزقامه خاصم تحویل بده می مورد قیاز است و قه بیشار امکان پذیر اخاصاصاح

 .پرداخت صورت حسابها و سبزیجاتم مدیریت الکاروقیک میوه

تدواقی  از  با قرار دادن کنارلهای  وشمند درسیسامهای آبم سوخت و اقرژی الکاریکی می :اداره  وشمند -

را کار ای قیمت گذاری شناور را که به طور موثری قیاز دا را مددیریت و   در رفان آقها یلوگیری کنی  و

قمایدم وارد کنی . مثل سیسا  آبیاری  وشمندم حدس گر دای الکاروقیدک بدرای  می تشویق صرفه یویی را

 .... .کردن چراغهام بازکردن در ا و روشن

سداخاماقهای  مافاوت از گذشاه با  ما نگ کدردن قیاز ای توسعه یافاه: در بیشار مناطق تغییر قرم افزاری -

  http://books.google.com/books)خوا ند شد  ای حمل و قلل برآورده شالودهعمومی و مویودم فضا ای

.online-City of Bits online text) 

 
 تغییر مفهوم عرصه   -2 -2-3

اقسان از  فن آوری اطالعات مفا ی  پایه ای عرصه  ای عمومی و خصوصی را ماحول قموده و تصور     

فضا و مکان را چنان تغییر داده که قوعی حس عدم ویود مرز ای فضایی بر اذ ان حاک  گردیده است.  

و تفکیک عرصه  ا به سخای امکان پذیر عمومی و خصوصی به کلی ماحول شده بدین ترتیب مفهوم عرصه 

اری از یسماقیت است.  می شود. در واقع شهر ای مجازی روایت یدیدی از فضا را ارائه می د ند که ع

ارتباطات و ابزار ای قابل حمل م عرصه  ای ماداوم حضور را عرضه می دارقد که در عرصه  ای عمومی و 

خصوصی به یک میزان ویود دارقد. به دلیل این تغییر م امروزه این تمایل مطر  گشاه که فعالیت  ای 

ه قشاقار میزان قیاز آقان به اطالعات می باشد. اقساقی می تواقد بر اساس مالک یدیدی تلسی  بندی شوقد ک

و معماری قیز به تبع آن  در واقع  رچه اطالعات قوی تر می شوقد م ملوله قزدیکی ا میت کماری می یابد

 (.1831 علیزادهم  اطات فضایی پیوساه معاف می گردداز تامین ارتب

 
 عدم لزوم زونینگ و تفكیک کاربري ها  -3 -2-3

ملیاس شهر تا پیش از این تفکیک عملکرد ا مبانی بر ابزار زوقینگ بوده اسدت. لدیکن امدروزه یددا در      

ی که  مای با کمک ابزار ای طسازی  فعالیت  ایی  مچون کار م تفریح و زقدگی ایاماعی آن    در شرای

یددی از اقاظدام قابل حمل دیجیاالی پشایباقی می شوقد م چندان منطلی قمی قماید. شدرایط یدیدد قدوع ید

فضایی را سازمان می د د که زقدگی چند فر ناه را در ملابل تک فر نای م تلفیق عملکدردی را بده یدای 

یداسازی و قهایاا پیوقد دادان فضا ا را به یای قطعه قطعه کردقشان مطر  می سازد. برقامه ریدزان کداربری 
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م حساسیت خدود قسدبت بده ا میدت تفکیدک  زمین می تواقند با تعری  عرصه  ایی اقعطاف پذیر و مانوع 

کاربری  ا را تلطی  قمایند. فرآیند دوران مدرقیسد  قدرن بیسدا  کده مباندی بدر بحد  یددایی و تفکیدک 

عملکرد ا با  دف تعدیل ابعاد فضا ا برای به عهده گرفان عملکرد خاص و شفاف بودن بصری عملکرد دا 

ک شده از زون تجاری و صنعای را مویب شده است. بوده است م در ملیاس شهر حوزه  ای مسکوقی تفکی

این در حالی است که اساراتژی فوق الذکر با ورود ابزار ای الکاروقیک بی سی  کده قادرقدد در موقعیاهدای 

   City of online  (http://books.google.com/books-ادامه دا ند م بی معنی شده است مخال  به فعالیت خود

. Bits online text) 

 
 پیوند محل کار و محل زندگی   -4 -2-3

کار روزاقه  به موازات تضعی  مرز ای فضایی م اتفاق دیاری در حال رخ دادن است و آن تغییر ساخاار     

است. اگر چه اقلالب صنعای یدایی خاقه و محل کار را به عنوان یک کار مطر  ساخت م اقلالب دیجیاالی 

را به    پیوقد زد. ما شا د افزایش تعداد افرادی  سای  که به کمک امکاقات الکاروقیکی م امکدان دوباره آن 

کار در خاقه را پیدا می کنند. این واقعیای است که شبکه بی سی  م تجهیزات الکاروقیکی قابل حمل و محیط 

طی که مایلن به فعالیت کاریشدان  ای کاری آن الین م این امکان را فرا   می آورد تا کاربراقشان در  ر محی

ادامه د ند. با این تویه می توان فرض کرد که الاوی کار در قرن بیسدت و یکد  م منطبدق بدا کداربراقی در 

 مینده فضدا ای کداری خدود بهدره مندقددحرکت خوا د بود که از حق اقاخداب بده مراتدب بیشداری در ز

(.com/text/city_of_bits.htm (http://shirleyshor.  
 
 جایگزین هاي الكترونیكی  -5 -2-3

واقعیدت  د بود م مربوط به ایدنعماری و شهرسازی از آن مااثر خوا یکی از پایه ای ترین تغییراتی که م     

 ند داشت م که حد اقل بخش  ایی یایازین  ای الکاروقیکی را به دقبال خوااست که ارتباطات دیجیاالی م 

اعظمی از یابه یایی  ای فیزیکی را غیر ضروری می قمایند. بده بیدان دیادر م فضدای حای گا ی بخش و 

از سوی دیادر  مجازی می تواقد فضای حلیلی را با عهده گرفان وظای  زمان بر و  زینه بر پشایباقی قماید.

ناقکه تواقایی  ای شبکه ارتباط از راه دور گسارش می یابد و مناطق تحت پوشش آقها بیشار می شود م  مچ

این تللی ایجاد می شود که فن آوری اطالعات می تواقد به عنوان یایازینی یهت سدفر ای درون شدهری 

توسط صدفحه  دای و قما ا  را ها اتصاالت الکاروقیکی شدهدر شکل سنای خود تللی شود. دسارسی  ا و 

 گرافیکی یایازین شده اقد   که پیش از این م شامل ویارین مغازه  ا و فضا ای خرید و فروش بودقد(. 

ارتباطات دیجیاالی از راه دور با کمک ارتباطات مجازی در ابعاد گسارده ای م یاقشین چرخه فیزیکی و      

که در مکان  ایی یداگاقه کار و زقدگی کنندد م در کالبدی می شود.  عملکرد ایی که مردم را وارار می کرد 
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حال اضمحالل است. به این ترتیب ابنیه غول پیکری  مچون باقک  ا و مراکز تجداری بخدش عمدده ای از 

به عبدارت دیادر پداره ای از فعالیدت  دای یازین  ای مجازی منالل می کنند. وظای  عمده خود را به یا

پر تراک  می اقجامید م در تلفیق با دقیای مجازی دچار تغییدر شدده و تغییدر اقساقی که به ابنیه درشت داقه و 

ما یت و موقعیت می د ند. در یهان فن آوری اطالعات تنها ابنیه درشت داقه قابل رویت م مرتبط با فعالیت 

 ای فیزیکی اقسان  ساند. یهان مجازی تا یایی عهده دار فعالیت  ای عرصه حلیلی زقدگی می شدود کده 

ها به راحای قابدل ی گذارد. به عنوان مثال اساادیومهای ورزشی و پارکبعد فیزیکی و یسماقیت پا به عرصه م

 حذف قیساند. بنا بر این ابنیه درشت داقه محو قمی شوقد م بلکه به راحای تغییر ما یت و موقعیت می د ند.  

ای تک کاربری که در تصرف با قدرت گرفان عرصه  ای مجازی در سطح شهر ای مویود م پهنه   -

 (. 1831 محمودیم  ای اخاالط کاربری رقگ می بازقد کاربری ویژه ای قرار دارقد م به قفع پهنه 

 آلودگی  ای صوتی و زیست محیطی و ترافیک شهری در شهر اطالعاتی کا ش می یابد.  -

آموزشدهای از راه دور  ماقندد خریدد ای الکاروقیکدی م :  online دای شخصدی طی  وسیعی از تجربه -

  مراه با بازقاری فرایند ای در حال اقجام از طریق شبکه اینارقایم  م ای(مکاتبه

در شدهر اطالعداتی ایم باقکداری مجازی و سیسا   ای تجارت قظیر رای د ی الکاروقیکی م آموزش مکاتبه

 برای  کاربران عرضه می شود. 
 

 شهر عام از دیدگاه رم کولهاوس -3

 معرفی رم کولهاوس -3-1

 2222دریافت کننده یدایزه پریازکدر در سدال  ویکی از بریساه ترین معماران قرن حاضر  رم کولهاوس     

کولهاس حرفه خود را  عنوان یکی از بهارینم با یرات ترین و خالق ترین معماران مطر  است.که به  است

یک ساخامان. کااب او به عنوان مانی در باره به عنوان آرشیاکت با قوشان یک کااب شروع کردم قه طراحی 

معماری مدرن و یامعه بسیار مورد تویه قرار گرفت. آن کااب قه تنها کولهاس را در دقیای معماری مطدر  

 کردم بلکه او را به عنوان یکی از بزرگارین و خالق ترین افراد در قسل حاضر مطر  کرد. 

دیوار برلین به مثابه معماری  " ملاله در لندن تحصیل کرد. AAی در مدرسه معمار 1612تا  1693از  او     

 .حاصل تفکر او در آن مدرسه اسدت (1612 "ی معماری زقداقیان داوطلباقه مهایرتم یا " ملالهو (1612  "

 1661در سدال  مناشر کرد. 1631در سال را « ای برای ماقهاتنمعطوف به گذشاه قیویورک تبدارم بیاقه»کااب 

سداخامان و م زمینده یامعده امدروز در او را مناشر کرد که کار دای XLمLمMمS مراه با بروس مائو کااب 

او در این کاداب قظریدات خدود در رابطده بدا شدهر عدام را مطدر  قمدوده اسدت. کرد. توسعه شهر ارائه می
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas( 
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 تئوري شهر عام  -3-2

 ویت به منزله حاصل اصلی ماده از یمله واقعیت تاریخیم شدرایط و موقعیدت و وضدعیت مویدود  -     

 .کندمطر  است. ویت تمرکزگراست به این معنی که به یک یو ر تأکید می

بر مرکزیت به عنوان  ساه ای با ارزش و کاقون با ا میت چندین م تاکید  در شیوه برقامه ریزی مامرکز -     

برابر مخرب است.  شهر عام شهری است که از گرفااری  ای مرکز و از قید و بندد ای  ویدت آزاد اسدت. 

شهر عام با این چرخه  ای مخرب و وابساای در تلابل است. این شهر  یچ چیز به یز اقعکاس احایایدات 

وزی قیست. این شهر بدون تاریخ است. برای  مه به اقدازه کافی بزرگ و آسان است و به و تواقایی  ای امر

صرف  زینه و تعمیرات احایایی قدارد. اگر روزی به اقدازه ای کوچک شود که پاسخ گوی قیاز ا قباشدم به 

وز یاز دای رراحای گسارش می یابد. اگرکهنه شود خود باعد  تخریدب خدود شدده و مجدددا مطدابق بدا ق

 (.1831 رئیسیم  بازسازی می شود

 
   اوصاف کلی -3-3

م پیش از آقکه بخش عظیمی از زقدگی شهری مغلوب فضا ای سایبرقیاکی شوقدکه شهر عام چیزی است 

شهر عام در ملایسه با شهر کالسیکم آرامشی  است. ماقد. حسها ضعی  و یجاقها قادرست بریای می

تسکین د نده دارد. عموما از منظری ساکن ادراک می شود.  در شهر عام لفظهای تک تک و پراکنده به یای 

تجمع یا حضور  مزمانم از    فاصله پیدا می کند . آرامش شهر عام با خلوت کردن قلمرو ایاماعی به 

را.   اماشینحرکت خصوصاح : پذیرددر خود میرا  ای ضروری  حرکت سطح شهر اکنون تنهاآید. دست می

شهرعام قابل را اشغل می کنند.  که فضای بیشاری  ا  ساند ام صورت یدید بلوار ا و میدانبزرگراه

قظمی ترین یذابیت آن بی مه  تفکیک است : یعنی از تکرار یک واحد ساخااری ساده شکل می گیرد.

 آنی فضای خنثی در شهر بودقدم امروزه یزء بارزترین ویژگی که زماقی قشاقه ودگاه  افرحاک  بر آن است.

 (.1831 رئیسیم د آینبه شمار میشهر ترین قماد تفاوت و قوی

 
 شهرسازي -3-3-1

کند به سادگی خصوصیت بریساه شهر عامم این است که  ر چه را که تاریخ مصرفش گذشاه و کار قمی -1

و  ر چه امکان رشد دارد به یای آن بپذیرد. به این معنی که امور گذشاه و آینده را در خود گذارد کنار می

می پذیرد و در حلیلت فلط با این دو سازگار می شود. شهر عام بلایای چیزی را در خود دارد که قبالح به 

پیشین فرا   آورده  ن را شهرگیری آاست که زمینه شکل« شهر آینده»شهر عام  .مفهوم شهر شناخاه می شد

 است.
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 پیاده رو صرفا یهت  دایت یریان حرکای ویود دارد. خیابان مرده است و  -2

 ا رود .ایناوقه به قظر می رسد که آسماقخراششهرعام ازافلی بودن به سمت عمودی شدن پیش می -8

له قه چندان زیاد در کنار حرف آخر را خوا ند زد و در  مه یا می تواقند ویود داشاه باشند. بریها با فاص

    ایسااده اقدم در میان آقها فضا دمیده شده است تا آقها فعل و اقفعاالت داخلی قداشاه باشند.

برج یا احجام یکپارچه که آسمان را مصرف    قاقوقی حل شده مشکل قیست یا کامالح یک سازی خاقه -1

ر قاقوقی ویعبه  ایی از خاقه  ای رعیای خود ساخاه به تصادف واگذار شده است  که غی میکند( و یا کامالح 

  که زمین را مصرف میکند(.

گیرقد  مثل شهر بازی( یا مردم از وسایل مخال  سواری می .دق ا فلط به ماشین اخاصاص داریاده -1

 .کند و بعد در معرض اقواع شرایط اغراق آمیز قرار می د دسطحی که آقها را از روی زمین بلند می

قوعی از گسارش افلی در شهر عام ویود داردم اما در حال از دور خارج شدن است. فضا ای دیده می   -9

شود که حاوی بلایای تاریخی است و  نوز پاک قشده است که به عنوان قشاقه  ایی دال بر قاهداری شهر 

 تاریخی  ساند که به تازگی ساخاه شده اقد. 

 گرد آن حلله می زقند. اما منظومه ای از شهر  ای یدید  قطعا با اینکه شهر عام یدید است -1

ریزی استم اما به قه به این دلیل که خود فاقد برقامه ریزی استمشهرعام قشان د نده مرگ قطعی برقامه -3

دلیل آن که خطرقاک ترین و ویدآورترین کش  حاصل از ظهور شهر عام آن است که برقامه ریزی  یچ 

 (.1819محمدیم   قداردتاثیری در آن 
 

  برنامه -3-3-2

گویند که دیار قیازی به آقها قیستم درطول پنج تا ده سال آینده    در ادارات  نوز  ساندم اما مردم می -1 

 ای بزرگار که باوان در آن یلسه داشت قیاز خوا ی  خاقه کار خوا ی  کرد. اما در این شرایط ما به خاقه

  ا تبدیل خوا ند شد. داشت. ادارات به خاقه

 کردن است. تنها فعالیت خرید  -2

  ا مهارین محل اقامت در شهر عام خوا ند شد. بلوک  ای شهری که زماقی محل ادارات بودقد ال -8

رفت وآمدم حال قشاقار مکاقهای مه  تر دریا ای دیار  ساند.  ال  ا حاال مکاقهایی  از و میشه مملو

عنوان محل  ای خریدم قزدیک ترین  ساند که با افزایش امکاقاتم بیشار از  مه به چش  میخورقد. حای به 

 (.1831 رئیسیم د کان به محل  ای زقدگی شهری  سانم

 

 معماري -3-3-3

 . مثل  مه شهر  ا در شهر عام ساخاماقهای یالب و خساه کننده ویود دارد -1
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 معماری شهر عام از قظر تعری  و توصی  بسیار زیباست.  -2

 زاویه قما ا تنها منبع موثق برای تعیین قبوغ معماری است.  -8

آتریوم فضای خالی است و  حج  آتریوم می باشد. ٪11م کننده است ما یت ظا راح یامد شهرعام گمراه -1

ماضادیم خالی بودن این فضا ویود  ای شهر عام  ساند. به شکل فضا ای خالی مهمارین بخش بلوک

 ن می د د. فیزیکی آن را کمار قشا

که بین عمل و است سبک دلخواه پست مدرن است و  میشه  مینطور خوا د ماقد و تنها سبکی  -1

 .احساسات موفق بوده است

پایان شهر عام حداقل به عادی کردن تنوع بی تنوع  رکز کسل کننده قیستم کسالت  رگز مانوع  قیست. -9

 (. 1819مزینی م   شودمیتنوع قزدیک 

 

 
  نكات برجسته در تئوري شهر عام -3-4

 شهرعام قهضای برای شبیه شدن  مه شهر است و شعار آن مرگ بر صفات  ویت د نده شهر می باشد. -

 قخساین مشخصه شهر عام بی  ویای است.  -

 در شهر عام تمرکز ویود قدارد.  -

 شهر عام بی تاریخ است.  -

 ه  ای عمومی صورت می گیرد. یکنواخایم سکون و سکوت در شهر با تخلیه عرص -

 . پذیرددر خود میرا  ای ضروری  حرکت سطح شهر عام تنها -

م تنها عامدل مشخصده شدهر عدام ز یمله بی  ویت ترین عوامل شهرقدفرودگا ها که در شهر ای کنوقی ا -

 خوا ند شد. 

 شهر عام از تکرار یک واحد ساخااری ساده شکل می گیرد. -

عام این است که در آن  رچه از کار بیفادم دور ریخاه می شود. یا به عبارت دیار  بزرگ ترین بدعت شهر -

 واقعیت یای ایده آلیس  را می گیرد. 

 فضا ای خارج از قلمرو یمعی م عامل قوام شهر  ساند.  -

 شهرعام پنا ااه تمام فعالیت  ای غیر قاقوقی و کنارل قا پذیر است.  -

 فلط پیاده رو ایی به عنوان مجاری حرکت ویود خوا د داشت.م خیابان درشهرعام می میرد -

گرایش شهر عام گسارش عمودی به یای گسارش افلی است. بنابراین آسماقخراش مشخصه قوع قهدایی  -

 ساخامان  ای آن است. 

 در شهر عام سبک آزاد رایج است.  -
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 م ساخامان و طبیعت. عنصر اصلی شهرعبارتند از : یاده سه -

 . دقفلط به ماشین اخاصاص داردرشهر عام  ا یاده -

 م زقجیره علت و معلولی بین امور ویود قدارد. در شهرعام -

 م به خاقه  ا تبدیل می شوقد. مدرشهر عاادارات  -

 .  ا مهارین محل اقامت در شهر عام خوا ند شد ال -

 (.1819مزینی م   پست مدرن استدر شهر عام سبک دلخواه  -

 

 ملایسه تطبیلی  -1
  تشابهات -4-1

 عرصه هاي عمومی  -4-1-1

م مسئله بسیار مهمی می باشدد. ایدن مسدئله بده دلیدل ات فلدان فعالیت در فضا ای عمومیدر شهر اطالع -

 (.   خرید از راه دور -وصی افراد است  کار از راه دوراقالال فعالیت از عرصه  ای عمومی به عرصه  ای خص

 نواخای و آرامش شهرتوسط تخلیه عرصه ایاماعات عمومی صورت می گیرد. درشهرعام یک -

 
 شهري  سفرهاي -4-1-2

مدا کدا ش سدفر ای درون شدهری را رش شبکه  ای ارتباط از راه دورم در شهراطالعاتی با تویه به گسا -

روبدرو  سدای  و  م ما با گسارش سفر ای داخل محالتر واقع با کا ش سفر ای شهریمشا ده می کنی . د

 های محلی را افزایش می د د و منجر به تشویق تعامل ایاماعی درملیاس محله می شود. این مسئله یذابیا

در شهرعام قیز با تویه به ویود بزرگرا ها و امکان اقجام فعالیت  ای اقسان ازیمله کار و خرید و ..... از  -

 یجه سفر ای درون شهری کا ش می یابد.  م درقاه و فن آوری اطالعات میسر می شودطریق شبک

 
 محل کار  -4-1-3

 م برای مردم به ویود می آید. راطالعاتی امکان کار کردن درمنزلدر شه -

 : مکان کار و زقدگی یکی می شود. مسئله در شهرعام قیز دیده می شوداین  -

 
 خرید  -4-1-4

در  شدود. تحویل کاالبه مشاری امکدان پدذیرمیبه کارگیری فن آوری اطالعات در شهراطالعاتی با تویه  -

 یایازین خرید ای معمول و فیزیکی می شود. واقع خرید اینارقای 
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دارد و خریدد م ویدود کردن وقت مفید اقسان اسدت م تل عالاد به این مسئله که خرید کردندر شهرعام ا -

 الکاروقیکی و خرید از منزل یایازین خرید کردن به روش سنای می شود. 
 تعامالت اجتماعی  -4-1-5

سارش شبکه  ای ارتبداط از م به دلیل دسارسی به فن آوری اطالعات و تکنولوژی و گدر  ر دو قوع شهر -

 تعامالت چهره به چهره ک  می شود.  راه دور

 
 آموزش  -4-1-6

 و یاد گیری ویود دارد.  در  ر دو قوع شهر آموزش -

 
 تكنولوژي  -4-1-7

 شهرم تکنولوژی حاک  می باشد.بر معماری  ر دو  -

  
 مرکز و پیرامون  -4-1-8

 م مفهوم حومه قشینی را زیر سوال می برد و قاقض مفهوم مرکزوحومه است. شهراطالعاتی -

حاشدیه  -ده مرکدزو قفی ایپیرامون  -ز و پیرمون ویود قدارد و ادغام مرکزدر شهر عام قیز تفائای بین مرک -

 . قاارقده( ماخذ: مد قظر قرار دارد 

 
 تفاوت ها  -4-2

 هویت  -4-2-1

در شهر اطالعاتی با ایجاد  ویت و پیوقد ای  ویای در سطح محالت روبرو  سای . این مسدئله بده ایدن  -

دلیل است که مردم به سبب شغل  ای یدیدشان که به صورت از راه دور اقجام می گیرد م قیازی به تحدرک 

م پیوقد ای عمیق تر و ارتباط  ویای قوی تری را با ایاماعات محلی مردمبه یایی در شهر قدارقد. لذا و یا 

 شان برقرار خوا ند کرد. 

آقچده عامدل م  در است. به این معنی که در این شهر م بی  ویای آندر حالیکه مه  ترین ویژگی شهر عام -

 م کنار گذاشاه می شود.  ویت بخشی به شهر باشد

 
 تمرکز   -4-2-2

لویدت مراکدز شدهری مویدود بدر اطالعاتی ما پدیده چند مرکزی شدن شهر را شدا د  سدای  . ادر شهر  -

 م بنا بر معیار میزان دسارسی آن به شبکه اطالعات خوا د بود. یکدیار
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 در شهر عام پدیده عدم تمرکز شهری و بی مرکزی به وضو  قابل مشا ده است.  -

 
 دانه بندي  -4-2-3

م کماراتفاق می افاد.  مچنین در ایدن با ملیاس  ای درشت و غیر ماعارف ابنیه در شهر اطالعاتی احداث -

م بسیاری از ابنیه درشت داقه کارآیی خود را از دست سیاری از وظای  به دقیای دیجیاالشهر به دلیل اقالال ب

 می د ند. به  مین دلیل شهر از داقه بندی قسباا یکنواخای برخوردار می باشد. 

م در شهرعام این یکنواخای داقه بندی به دلیل ویود ابنیه درشت ملیاس از یمله آسماقخراش ودبا این وی -

  ا و برج  ا دیده قمی شود. 

  

 تراک     -4-2-4

م یای دیجیادالم به دلیل سیالیت مفهوم زمان و مکان و اقالال بسیاری از مسئولیت  ا به دقدر شهر اطالعاتی -

م تجداری محددود د و عموما مجموعده  دای عظدی  اداریی  ا کاساه می شواز شدت و تراک  مکاقی کاربر

 گشاه و با واحد ای کوچکار با تراک  کمار یایازین می شوقد. 

در حالیکه در شهر عام با تویه به گرایش عمودی شهر و ویود برج  ا و آسماقخراش  ا با افزایش تراک   -

 روبرو  سای . 

 

 ارتفاع  -4-2-5

 شهر اطالعاتی در ملایسه با شهر عام شهری کوتاه مرتبه خوا د بود.  -

 

 حمل و قلل  -4-2-6

م دسارسی  ای شهری عموما ماکدی قدگی شهری بر حرکت سوارهدر شهر اطالعاتی به دلیل عدم اتکای ز -

 . بر حرکت پیاده  ساند. الباه تعدادی بزرگراه در شهر برای ارتباطات ضروری سریع ویود دارد

م حمل و قلل سریع بر عرصه  ای شهری حاک  است و یاده  ا فلدط اخاصداص بده ماشدین در شهر عام -

 . ماخذ: قاارقده( ا یای خود را به ماشین می د ندبولوار ا و میدان   چرا کهدارقد 

 

 
 گیرينتیجه -5
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بهینده م حرکدت زدایدیم ماده زدایی: کند عنوان آرمان شهر الکاروقیک پیشنهاد می میچل پنج اصل تحت     

م عددم لدزوم و خصوصدی. تغییرمفهدوم عرصده  دای عمدومی تغییرقرم افزاریم اداره  وشمندم سازی خرید

زوقینگ و تفکیک کاربریهام پیوقد محل کار و محل زقدگی یایازین  ای الکاروقیکی از اصول اساسی شدهر 

 اطالعاتی از دیدگاه میچل  ساند. 

م بی مرکز و یکنواخدت و سداکن مدی باشدد. از دیدگاه کولهاوس شهر عامم شهری بی تاریخم بی  ویت     

 خیابان در شهر عام مرده است و یاده  ا تنها به ماشین اخاصاص دارقد. 
 

 [ماخذ: نگارنده]مقایسه موردي شهراطالعاتی و شهر عام  -1جدول 

  تشابهات
 شهر اطالعاتی و شهر عام

 
 تفاوتها

 شهر عام شهر اطالعاتی

عرصه هاي 
 عمومی

 
فلدان فعالیت در فضا ای 

 عمومی

تخلیه عرصده ایاماعدات 
 عمومی

 بی  ویای یجاد  ویت در سطح محالتا هویت

سفرهاي 
 شهري

 
کددا ش سددفر ای درون 

 شهری
 بی مرکزی چند مرکزی شدن شهر تمرکز

 دانه بندي امکان کار در منزل محل کار

 
ممنوعیددت احددداث سدداخامان بددا 

داقه بنددی قسدباا  ←ملیاس درشت 
 یکنواخت

 ویود ابنیه درشت ملیاس

 خرید
 

خریددددد الکاروقیکددددی و 
 خرید از منزل

  تراکم
 افزایش تراک  کا ش شدت و تراک  کاربری  ا

تعامالت 
 اجتماعی

 
تعامالت چهره بده کا ش 
 چهره

  کوتاه مرتبهشهر  ارتفاع

 از راه دور امکان آموزش آموزش

 
حمل و 

 نقل
غلبه حمل و قلل سدریع بدر عرصده 

  ای شهر

 
عدم اتکای زقددگی شدهری 

 ←بدددر حرکدددت سدددواره 
دسارسی  ای شهری عموما 

 ماکی بر حرکت پیاده

 تكنولوژي
 

حاکمیددت تکنولددوژی بددر 
 معماری

   

مرکز و 
 پیرامون

    ادغام مرکز و پیرامون
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 مراجع -6

م داقشکده شهرسازی  ای شهرسازیم کالس سیر اقدیشه از یادداشاهای قاارقده م(1839 م سید محسن حبیبیم -1

 .داقشااه تهران

 قشر خاک.  تهرانم رم کولهاسم (م1831  مرئیسیم ایمان( 2

رشداه  مم پایدان قامده کارشناسدیرا نمای طراحی شهری با محوریت فن آوری اطالعدات (م1831  متوران م( علیزاده8

 م داقشااه تهران.داقشکده  نر ای زیبا مشهرسازی

  .21شماره  ممجله آبادی مشهر بی شناسه (م1819  ممحمدیم مجید( 1

 . (م شهر الکاروقیکم تهران1831م  م عادل( محمودی1

 .21شماره  ممجله آبادی سمقلدی برملاله شهرعامم قوشاه رم کولها(م 1819 م منوچهر مزینی( 9
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