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تا چه حد گسترده مي شود و نياز به ارتباط افراد خانواده در فضاي واقعي 
شهرها چه خواهد شد؟

مقاله  ي حاضر با بررسي اهم موارد اشاره شده و با ديد انتقادي، و مطالعه 
و بررسي منابع مختلف و تطبيق آن با فضاي شهري سعي در بيان اين مهم 

داشته است.

فضاي شهري مدرنيسم و پست مدرنيسم
مدرنيسم به دنبال تفكراتي در حوزه  هاي فلسفه و جامعه شناسي شكل 
گرفت كه مهمترين آنها فلسفه  ي كانت )كه معتقد بود شناخت يا معرفت، 
محدود به مرز تجربه  هاي ممكن الحصول است(. )مگي، 292، 1377( و انتقاد 
انتقادي ماركس و فرويد در حوزه  ي مسائل اجتماعي و  از متافيزيك، ديد 

روان شناسي بود.
اقتصادي  انديشه  هاي  انقالب صنعتي، پروتستانيسم،  شهر مدرن خاص 
از دو جنگ جهاني بود و  بعد  بازسازي شهرها  به  نياز  مينارد كينز و  جان 

مهم ترين نظريه  پرداز آن لوكوربوزيه و اعتقاد به معماري بتون بود.
هدف  با  اطالعاتي  جديد  تكنولوژي  در  پيشرفت  معرف  نوين  »عصر 
بر  مبني  آن  ادعاي  و  نوين  كيهان شناسي  جهاني،  كامپيوتري  فضاي  ايجاد 
پروژه  ي  ژنتيك و  در  نوين  پيشرفت  هاي  نظريه  پردازي در مورد همه چيز، 
محافظه  كاري  رواج  و  با شهرت  نيز همراه  در سياست  است.  انساني  ژنوم 
نوين، فروپاشي ديوار برلين به عنوان نماد پيروزي تام اقتصاد بازار آزاد بر 
اقتصاد كنترل شده  ي سوسياليستي است.« )اپيگنانسي، 109، 1380( تمركزگرايي 
در شهرهاي نو به نظر طراحان شهري و قدرت متمركز باز مي گردد. به بيان 
ديگر، در جامعه  ي مدرن دانش و اطالعات، تجاري و ابزار گونه شده است 
و نوعي قدرت است )منوچهري، 39 - 37؛ 1376(. معماري شهرهاي مدرن چند 

ويژگي خاص دارد، كه عبارتند از:
- با زبره  كاري )به معني بتون زبر يا بتون خام است( از هر گونه نماسازي 
اجتناب مي  شود. از نظر منتقدان اين به معناي »مفهوم غيرانساني زندگي و 
اسكان شهري است«. اين نوع معماري به اصطالح لوكوربوزيه )ماشيني براي 
زندگي( باز مي  گردد كه معتقد به ساخت مجتمع  هاي غول آساي بلند مرتبه با 

يك زير ساخت كامل بود.
مونيخ كه در سال  هاي  )در  المپيك  استاديوم  با ساخت  نگرانه  آينده  - سبك 
1971-1968 توسط گونتر و شركاء ساخته شد( و به معناي تداوم ساختمان 
سبك  اين  است.  مدرن  فن  آوري  اتكاي  به  و  نوزدهم  قرن  آهن  و  شيشه 
آن و  متناوب  و  معلق  داربست، طبقات  لوله و  از ساختمان  هاي  استفاده  با 
نماهاي خارجي كامالً مجزا، چشم  اندازي آرماني از نوگرايي را ارائه مي  دهد.

چكيده
مقاله »شهرهاي مدرن، پست مدرن، الكترونيك و ديدگاه انتقادي جغرافيدان« 
از  الكترونيك  و  مدرن  پست  مدرن،  به چالش  هاي خاص شهرهاي  دارد  سعي 
فضاي  كه  برسد  نتيجه  اين  به  و  بپردازد  مي  كند،  ايجاد  كه  فضاهايي  ديدگاه 
مجازي شهر الكترونيك به مدد فضاي واقعي شهر آمده و براي آن برنامه  ريزي 
مي  كند و ابعاد آن را در مقياس و اندازه و نياز به تمركز و تنوع، كاهش مي  دهد. 
فضاي واقعي و مجازي را نگرش خاص مردم در هر فضاي جغرافيايي دگرگون 

كرده و جغرافياي خاصي را در هر دو فضا خلق مي  كند.
واژه  هاي كليدي: شهر مدرن، شهر پست مدرن، شهر الكترونيك، جغرافياي 

فضايي نو.

مقدمه
هر سه نوع از شهر مدرن، پست مدرن و الكترونيك، فضاي خاصي را 
به قول  به طور دقيق محاسبه مي  شود و  خلق مي  كنند. فضاي شهر مدرن  
پاتريك گدس در خط  كش و پرگار خالصه مي  شود؛ خانه  هاي چوب كبريتي 
شكل مي  گيرند و فضا در خدمت معماري مدرن و يك شكل قرار مي  گيرد. 
اين نوع از معماري فضاي جغرافيايي را در مي  نوردد و فضايي يكدست با 

معماري آميخته از بتون را ارائه مي  كند.
شهر مدرن، پاسخ به نيازهاي عصر ماشين است و توسعه را نمادي از 
زندگي مدرن و ماشيني مي  داند. بنابراين در اين نوع از شهرها زاغه  ها و بخش 
غيررسمي شكل مي  گيرند كه نمادي از زندگي حاشيه  ي ماشين و مدرنيسم 
است؛ بخشي كه در حسرت توسعه مي  سوزد و نشان مي  دهد كه شهرهاي 

مدرن كمتر پاسخگوي نيازهاي انسان  ها هستند.
شهرهاي پست مدرن  از آن رو بنا شدند كه نشان دهند فضاي شخصي 
و تفكرات و خالقيت و هنر تك تك انسان  ها، قابل ستايش است و بايد در 
شهرها ديده شوند. به ارزش  هاي چندگانه و ديد نسبي  گرايي و متفاوت بودن 

بافت شهري بايد احترام گذاشت. 
در شهر الكترونيك، فرستنده  ها در فضاي مجازي به فعاليت مي  پردازند و 
اذهان مردم ساكن را به چالش مي  كشانند و فضاي جديدي را در كنار فضاي 

واقعي شهرها ايجاد مي  كنند. 
و  سنت  ها  و  است؟  مناسب  تر  انسان ها  زندگي  براي  فضا  كدام  براستي 

فرهنگ  ها را كدام فضا بهتر و بيشتر معرفي مي  كنند؟
در كشورهاي در حال توسعه، كه با كمبود آموزش براي ورود به فضاي 
مجازي روبرو هستيم چه خواهد شد؟ ارتباط خانوادگي در فضاي مجازي 

شهرهاي مدرن، پست مدرن، الكترونيك و ديدگاه انتقادي جغرافيدان

دكتر عطیه سادات صابري
 دكتراي جغرافیا و برنامه   ريزي شهري
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معماري  در  است.  تخيل  تابع  فرم  و  عملكرد  تابع  فرم  ساخت شكني:   -
نوگرايي، ساختمان ها به كودكي غول آسا تشبيه مي  شوند كه بلوك هاي ساختماني 

با تركيب غريب، كنار هم چيده  اند.)هوكر، 1380، 156-159(
و  برده  زير سؤال  را  مادي مدرنيسم  ديد  انديشه، عده  اي  اين  برابر  در 
مي- بيان  را  حقيقت(  متعدد  چهر  ه هاي  به  )توجه  مدرنيسم  پست  ديدگاه 

به  فرهنگ  مدرنيته  در عصر  كه  حالي  »در  و   )1376 )قزلسفلي،52 -51،   كنند 
عصر  در  بود،  كرده  اشغال  را  جامعه  از  خاصي  حوزه  ي  عالي،  هنر  مثابه 
پسامدرنيته به ديگر عرصه  هاي جامعه نيز راه يافته است. در سطح اقتصادي، 
ما شاهد كااليي شده فرهنگ بوده  ايم و در همين حال، خود اقتصاد نيز در 
شكل پديده  هايي مانند آگهي و تبليغات، اوقات فراغت، صنعت خدمات و 
بازاريابي مطمئن و متناسب با شيوه  ي زندگي به گونه  يي فزاينده به فرهنگ 

وابسته شده است.« )رباني، 1388، 59(  
تاريخ  از  قدري  و  نوگرايي  از  مقداري  بايد  است  معتقد  مدرن  پست 
پيشينيان را ترسيم و فضايي متنوع مطابق با نيازهاي خاص انسان ايجاد كرد. 

)جنگجو، 82 - 75 ، 1381(
نمونه  ي شهرهاي پست مدرن، »لس آنجلس« )شكوئي، 66، 1381 - 1380( 
مركزي  چند  سحابي  هايي  ويژگي  هاي  با  سائوپولو  ريودوژانيرو،  »پاريس، 
يعني  زيباشناسي  مهم  تغييرات  بدون  و  اجتماعي(  يكپارچه  ي  نظم  )بدون 
ديدگاه  شهرها  براي  مدرنيست  ها  پست  زيرا  مي  پذيرند؛  هست  را  چه  هر 
زيبا شناسانه  ي واحدي را تجويز نمي  كنند )مافزولي،66، 1376( هستند و اين 
مدرنيسم  پست  در  مي  باشند.   )1388  ،60 )شورت،  شده«  »خصوصي  شهرها 
يا گروهي حقيقت  هاي خاص  معنا كه هر كس  اين  )به  تكثر چشم  اندازها 
خود را دارد(. )معيني علمداري، 177 - 172، 1378( و نسبي  گرايي است و اين 

اعتقاد وجود دارد كه هيچ چيز مطلق نيست. )شماعي، 193،  1384(
در واقع اين نوع از تفكر با اين ديد انتقادي به وجود آمد كه در شهرهاي 
را  آنها  زندگي  و  مي  برد  با خود  را  انسان  ها  ماشيني  زندگي  »جريان  مدرن 
پس معماري  پُر مي  كند. )توسلي، 188، 1383(  از محتواي غيرشخصي  بيشتر 
پست مدرنيسم به تركيبي از سبك زاويه  دار مدرن و كالسيك باستان مي  پردازد 
)مانند ساختمان  هاي AT&T در نيويورك كه توسط فيليپ جانسون بين سال-
 هاي 1978 و 1983 ساخته شد(. در معماري پست مدرنيسم به ناپيوستگي و 
عدم تجانس توجه مي  شود )هوكر، 1380، 172-170( و معماري  هاي »همخوان 

با طبيعت و سنت كالسيك« )نزيت، 71،  1386( است.
اقتصاد پست مدرن نيز دو اصل بنيادي را لحاظ مي  كند: »مركزيت يافتن 
دانش نظري و گسترش بخش خدمات در مقابل اقتصاد كارخانه  اي« )امرايي، 
ايجاد  در فضاي شهري  را  تغييرات عمده  اي  نيز  عامل  اين  كه   )1389 ،233
 ،Adams( مي  كند و با استفاده از طرح  هاي كوچك به جاي طرح  هاي كالن
1990، 1323-1309( و با احترام به فرهنگ غالب مردم و جذب مشاركت آنها 
 ،53 -60 ،Kelleta، 60-5( در ساماندهي فضاهايي نابهنجار مانند حاشيه  نشيني

1995( مي  توان بسياري از مشكالت فضاي شهري مدرن را حل كرد.

فضاي شهري شهر الكترونيك
از طريق  آن  فعاليت  هاي  اكثر  اجراي  كه  است  الكترنيك شهري  »شهر 

امكانات مبتني بر اينترنت و سيستم  هاي الكترونيك امكان  پذير است.« )جاللي، 
47، 1384( يعني فضاي مجازي را در مقابل فضاي واقعي خلق مي  كند. تا به 
نظامي است كه در آن عناصر  بوده است كه فضا،  اين  تعريف فضا  امروز 
قلمرو محيط طبيعي و محيط انساني، در سطح سياره  ي زمين در ارتباط با 
هم بوده )دولفوس، 9، 1369( و داراي دو جنبه  ي مطلق و نسبي است. )فضاي 
انسان  براي ترسيم نقشه و فضاي نسبي به فضاي خلق شده توسط  مطلق 

توجه دارد(. )مدني پور، 1379، 8(
فضاي مطلق به سؤال كجا؟ پاسخ مي  دهد و فضاي نسبي )مانند ظرفي 
خالي از محتوا است كه پديده  هاي درون فضا در تعيين هويت و ويژگي  هاي 

آن نقش دارند(. )فريد، 1379، 70( به هويت فضا پاسخ مي  دهد.
اما نگارنده اين مقاله فكر مي  كند كه فضاي شهري شهر الكترونيك داراي 

ويژگي  هاي زير است:
- فضاي مجازي، بسياري از وظايف فضاي واقعي شهر را به عهده مي  گيرد 
و براي آن برنامه  ريزي مي  كند. پس مي  تواند فضاي واقعي شهر را در مقياس 

و اندازه كاهش دهد.
- گسترش فضاي مجازي، نياز به تمركز و تنوع در فضاي شهري را كاهش 

مي  دهد.
- نگرش خاص مردم، فضاي واقعي و مجازي را دگرگون مي  كند و جغرافياي 

خاص فرهنگي و تاريخي را در هر دو فضا خلق مي  كند.

نتيجه   
در شهرهاي مدرن و پست مدرن يك فضا به حيات خود ادامه مي  دهد، 
فضايي كه جغرافيدان بر روي نقشه نمايش مي  دهد در افق ديد بيننده قابل 
درك است و به خوبي آن را مي  بيند. در شهر الكترونيك دو فضا به حيات 
خود ادامه مي  دهند و با آن كه بسياري از مشكالت فضاي واقعي شهرها در 
ابعاد مدرنيسم و پست مدرنيسم حل نشده، فضاي ديگري نيز به وجود آمده 
ادامه  اين پرسش  به چالش دوباره مي  كشاند.  را  اذهان شهرنشينان  است و 
دارد كه آيا احساس غربت و عدم توجه به محيط عاطفي نيز در شهرهاي 
اين  بر  توانست  خواهد  مجازي  فضاي  يا  يافت؟  خواهد  ادامه  الكترونيك 
كمبود فائق آيد؟ آن چه كه مهم است آن است كه فضاي واقعي شهرهاي 
الكترونيك مي  تواند بسيار نامتمركز باشد، زيرا بسياري از مسائل را فضاي 

مجازي حل خواهد كرد.
شهرهاي الكترونيك را افراد و گروه  هاي انساني خواهند ساخت كه همواره 
به يك فضاي مجازي نيازمندند و فضاي واقعي كوچكتر و غريب  تر مي  شود و 
اين سؤال مطرح مي  شود كه كدام فضا براي زندگي انسان  ها مناسب تر است؟ و 

سنت  ها و فرهنگ  ها را كدام فضا بهتر و بيشتر معرفي مي  كند؟
 - مجازي  و  واقعي  فضاي  را-  شهري  فضاهاي  انساني،  ارزش  هاي 
مجازي هم  ديده شود. فضاي  نيز  مجازي  در فضاي  بايد  اين  و  مي سازند 
يكدست و هم چند دست مي  نمايد. افراد مي  توانند در مجموعه  هاي مجازي 
با هم ارتباط برقرار كنند و هم حريم خاصي را مانند سايت  ها و وبالگ  هاي 
شخصي داشته باشند؛ اما تا چه حد مي  توان به متفاوت بودن انديشيد؟ آيا 
شهرهاي الكترونيك پاسخي به فراتر از پست مدرن خواهند بود يا با عدم 
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حل مشكالت انسان  ها در شهرهاي مدرن و پست مدرن به نوع جديدي از 
شهرها به نام شهرهاي الكترونيك پاي گذاشته  ايم؟ يا تركيبي ناموزون از هر 
سه را خواهيم داشت؟ هرگز نمي  توان منكر تأثير روزافزون فضاي مجازي در 

گسترش آگاهي  هاي عمومي شد و تأثير آن را در فضاي واقعي ديد.
در كشورهاي در حال توسعه، كه با كمبود آموزش براي ورود به فضاي 
مجازي روبرو هستيم چه خواهد شد؟ ارتباط خانوادگي در فضاي مجازي 
تا چه حد گسترده مي  شود و نياز به ارتباط افراد خانواده در فضاي واقعي 
شهرها چه خواهد شد؟ فضاهاي خصوصي تا چه حد گسترده مي  شوند؟ اين  ها 
پرسش  هايي است كه جغرافيدان در مراحل رشد شهرهاي الكترونيك پرسيده 

و سپس برنامه  ريزي را براي توسعه شهري نو شروع مي شود.
به هرحال بايد اذعان كرد كه فضاي مجازي در شهر الكترونيك توانسته 
ابعاد گسترش فضاي  با گسترش خود  و  بيايد  واقعي  مدد فضاي  به  است 
واقعي را يا محدود كند يا شكل ديگري دهد و تجزيه و تحليل  هاي جديدي 
را در هر دو فضا ايجاد كند. شهر الكترونيك نياز جديدي  است كه جغرافياي 
نويي را ايجاد كرده است. اين جغرافيا مي  تواند ابعاد مثبت و منفي زيادي 
را داشته باشد كه لزوم ديد انتقادي جغرافيدان را طلبيده و ابعاد ديد او را 
به چالش كشانده و پارادوكس  هاي نويي را در عرصه علم جغرافيا و فضاي 

جغرافيايي وارد مي  كند.
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