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)COST( کاست

کاست  کاست )COST Action TU1306( تهیه و با پشتیبانی  کاری از برنامۀ  این نگارش بر اساس 
)همکاری مشترک اروپا در علم و فناوری(1 انجام شده است.

COST )همکاری مشترک اروپا در علم و فناوری(، یک آژانس بودجه برای شبکه های تحقیق و 
کمک می کند و دانشمندان  کاست، به پیوند ابتکارهای پژوهشی در اروپا  نوآوری است. اقدامات 
ک گذاری این ابتکارات با همکاران خود، می توانند ایده های خود را پرورش دهند. این  با اشترا

اقدامات، پژوهش ها، فعالیت های حرفه ای و نوآوری های آنها را ارتقا می دهد.

کرده است. کار را برنامۀ چهارچوب افق 2020 اتحادیۀ اروپا تأمین  بودجۀ این 

1-  COST )European Cooperation in Science and Technology(



سخن مترجمان
و  رویکردها  فناوری-  و  مکان ها  مردم،  میان  رابطی  "سایبرپارک ها،  عنوان  با  حاضر  کتاب 
دیدگاه های نوین" محصول توسعه "پروژه سایبرپارک" بوده و هدف از نگارش آن تقویت درک در 
کتاب  مورد ارتباطات و تعامالت فعلی و آتی بین ذی اثران، فضاهای عمومی و فناوری است. این 
گستره متنوعی از چالش ها و دیدگاه های بین رشته ای را پیرامون پدیده های به تازگی تجلی یافته 
کل جامعه را تخت سیطره و تاثیر خود  که در نتیجه  مربوط به نفوذ فناوری در سبک زندگی افراد، 

قرار می دهد، بیان می دارد.

روزافزون  گسترش  به  اشاره  با  هستند،  سایبرپارک  پروژه  شبکه  از  بخشی  که  کتاب  نویسندگان 
باز  فضاهای  از  استفاده  و  تولید  فناوری ها،  که  نموده اند  اذعان  افراد،  زندگی  ابعاد  در  فناوری 
عمومی را نیر تحت تأثیر قرار می دهد. با این دیدگاه، آنها اصطالح "سایبرپارک" را برای توصیف 
که در آن طبیعت  گرفته اند؛ نوعی از فضاهای شهری در حال ظهور  گیر بکار  فضاهای باز عمومی فرا
کیفیت زندگی در هم می آمیزند. یک  و فناوری های سایبری برای تولید تجربیات ترکیبی و افزایش 
گونه   یا الیه ای از فضای جدید، پتانسیل جذب افراد را دارد تا زمان بیشتری  سایبرپارک به عنوان 

کنند.  ج از خانه و در فضاهای باز عمومی سپری  را در خار

بین ذی اثران،  تعامل  بر  کید  تا با  توانسته اند  راهبری هدفمند موضوعات،  با  کتاب  نویسندگان 
ج از منزل را به چالش بکشند و  فضاهای عمومی و فناوری، شیوه های جدید فعالیت های خار
از روش های جدید هم آفرینی استفاده  برای پشتیبانی  از بستر سایبرپارک به عنوان واسطه ایی 
کیفیت زندگی ذی اثران، خواستار ایجاد راه حل های نوآورانه و  کنند. سایبرپارک عالوه بر ارتقای 

گذاری جدید و ترغیب به رشد اقتصادی است.  همچنین تشویق سرمایه 

کتاب نشان دهنده وجود دالیل متعدد  نگاهی به اهداف پروژه سایبرپارک و سپس فصول این 
ک بازتاب یافته  که در پروژه سایبرپا گیر )رسانه ای( است؛ آنچه  برای ایجاد فضاهای باز عمومی فرا

کتاب نیز به تفصیل به آن پرداخته شده است.  گانه  کنون در فصل های 17  و ا

از  بهره برداری  و  انتشار  ترجمه،  بنابراین  و  بوده  اشپرینگر  انتشارات  از  حاضر  کتاب  اصلی  متن 
که طبق توصیه ناشر محترم )اشپرینگر(،  مطالب  آن نیز تابع قوانین و  مقررات مربوطه می باشد، 

ج شده است.  کتاب در کتاب اصلی در ابتدای  جزئیات مورد نظر و لینک دسترسی به 



کتاب، ضمن حفظ محتوا و ترتیب  به منظور افزایش پیوستگی مطالب و سهولت تنظیم ساختار 
که شماره ها به صورت پیوسته و در  بخش ها، تغییری در شماره  فصول ایجاد شده به طوری 
ادامه هم ترتیب یافته اند. همچنین بنا به محدودیت های پیش روی مترجمین از جمله تعداد 
زیاد صفحات و توزیع برخی موارد مطالعاتی، مترجمین مجموعه ای از مهمترین و تاثیرگذارترین 

گرفته اند. فصول را برای انتشار در این جلد در نظر 

                                              زمستان 1399
کوکبی، دکتر بهنود برمایه ور                                              دکتر لیال 



پیشگفتار
و  آنها  بین  روابط  افراد،  و  عمومی  باز  فضاهای  رابطه  با  در  را  مختلفی  چالش های  کتاب  این 
کتاب دربارۀ پدیده ای است  نقش های احتمالی فناوری دیجیتال در این رابطه ارائه می دهد. این 
گرفته؛ یعنی نفوذ فناوری های دیجیتال در  که امروزه به طور فزاینده در مرکز علوم و راهبردها قرار 
با  مرتبط  نگرانی های مختلف  و  تجربی، سؤاالت  رویکردها، روش ها، مطالعات  و  فضای شهری 
گردهم جمع شده در پروژۀ  آن. این نتایج از پژوهش ها، ایده ها، بحث ها و تجربیاِت پژوهشگران 
فضاهای  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  ارتباط  به  راجع  دانش  و  شده  حاصل  سایبرپارک 
آن ها پشتیبانی شده  استفاده و جذابیت  بهبود  برای  راهبردها  که توسط  را می پرواند،  عمومی 
بازۀ  در   )COST( فناوری و  برای همکاری در علم   )H2020( اروپا افق  برنامه های  توسط  و  است 

زمانی  آوریل 2014 تا آوریل 2018 )به شماره TU1306( آن را پایه ریزی شده است.

که برای پژوهشگران )شرکت کنندگان(، با تجارب و زمینه های  برنامۀ سایبرپارک، شبکه ای است 
گون، چالش های  گونا کشور، فرصت هایی را فراهم می کند تا از جنبه های  مختلف حرفه ای، از 31 
نوظهوِر پیشرفت های فناوری دیجیتال و شیوع روزافزون آنها را برای تولید و استفاده از فضاهای 
کاوش قرار می دهد. چنین تالشی برای پیشبرد درک اساسی  کرده و و مورد  گرد آوری  باز عمومی 
پژوهش های  نیازمند  است،  پژوهش  عملی  حوزۀ  یک  محدودۀ  از  فراتر  که  موضوعاتی  مورد  در 

میان رشته ای بوده است. 

کنونی و  کتاب، به عنوان نتیجۀ اصلی پروژۀ سایبرپارک، تقویت درک فعل و انفعاالت  هدف این 
گسترده ای از چالش ها و  آیندۀ افراد درگیر، فضاهای عمومی و فناوری است. این مجموعه طیف 
دیدگاه های چندرشته ای را دربارۀ پدیده های نوظهور مربوط به نفوذ فناوری در شیوه های زندگی 
کار، تولید و استفاده  با این  را تحت تأثیر قرار می دهد و  کل جامعه  بنابراین  ارائه می دهد.  افراد 
برای  را  قرار می گیرد. شبکۀ سایبرپارک اصطالح »سایبرپارک«  باز عمومی تحت تأثیر  از فضاهای 
کرد. این نوع از فضای شهری، در حال ظهور  گیر )رسانه ای( ایجاد  توصیف فضای باز عمومی فرا
کیفیت  افزایش  و  ترکیبی  تجربیات  تولید  برای  سایبری  فناوری های  و  طبیعت  آن  در  که  است 
داشته  اساسی  جنبۀ  پروژه  در  زندگی-  کیفیت  -ارتقای  دوم  مسئلۀ  می آمیزند.  هم  در  زندگی 
است، زیرا اغوای فناوری نباید به سمت ایجاد مکان های با تکنولوژی باال برود؛ بلکه باید در پی 
نیروی  آنها  باشد. در یک فضای سایبر، ICT و دستگاه های  و پاسخگو  گیر  فرا ایجاد مکان های 
عمل  واقعی  و  مجازی  دنیای  و  کاربران  بین  واسطه  به عنوان  که  هستند  ابزار  و  رسانه  محرکه، 



می کنند. این، به نوبۀ خود، می تواند دلبستگی بیشتر مردم را به مکان ها، به همراه داشته باشد. 
ج  سایبرپارک به عنوان نوعی فضا یا الیۀ جدید، پتانسیل جذب افراد را دارد، تا وقت بیشتری را خار
به عنوان  و  بکشند  به چالش  را  منزل  از  ج  فعالیت های خار بگذرانند، شیوه های جدید  از خانه 
خواستار  سایبرپارک  کنند.  استفاده  هم آفرینی  جدید  روش های  از  پشتیبانی  برای  واسطه ای 
اقتصادی  به رشد  ترغیب  و  و همچنین تشویق سرمایه گذاری جدید  نوآورانه  راه حل های  ایجاد 
که  کافی باشد؛ فرضی  گیر )رسانه ای(،  است. این دالیل باید برای ایجاد فضاهای باز عمومی فرا
گسترده ای به آن  کتاب به طور  کنون در فصل های این  گسترده ای در پروژه بازتاب یافته و ا به طور 

پرداخته شده است.

و  جنبه ها  از  که  است  مختلف  رشته های  تالقی  در  پیچیده  سیستمی  سایبرپارک،  مفهوم 
دیدگاه های مختلف موردتوجه قرار می گیرد؛ همه با هدف توسعۀ درک منظمی از نحوۀ استفاده 
خصوصیات  از  و  بوده  مکان ها  تخصیص  در  موقعیتی  و  منطقی  فناوری های  رسانه ها،  از  مردم 

نامشهود جدید یک مکان معنا می یابد.

از  مالی  پشتیبانی  و  مشخص  زمانی  بازۀ  در  سفر،  این  در  ما  خود  تجربیات  بیانگر  کتاب  این   
گفت وگوی  نیازمند  امر  این  سایبرپارک،  مباحث  بودن  میان رشته ای  به  توجه  با  است.  شبکه 
برای  فناوری  از  از منظر سایبرپارک، می توان  بین رشته ای است.  تفاهم مشترک  و  ساختاریافته 
کرد. با وجود  کاربران به عنوان خالقان تولید و مدیریت فضاهای عمومی استفاده  کردن«  »درگیر 
گیر بودن و  کیفیت، فرا که نفوذ فناوری، به تنهایی سهم فعالی در افزایش  این، الزم به ذکر است 
پاسخگویی در فضاهای عمومی نخواهد داشت؛ زیرا دنیای دیجیتال )مجازی( جایگزین جایگاه 
فیزیکی نیست. فناوری باید با دانش »انسانی« همراه باشد تا بتواند مزایای مختلف را، از جمله 
کسالت آور و  کارکردها و »تفسیرها« از یک فضای عمومی، جلوگیری از یکسان بودن و مکان های 
کند و افزایش دهد. در این فرایند، فناوری با پیشرفتی ثابت نقش مهمی در  غیرجذاب؛ حفظ 
شکل  و  شوند  درک  بهتر  باید  دیجیتال  ابزارهای  و  فناوری ها  رو،  این  از  دارد.  آینده  شکل گیری 
گیرتر و پاسخگو استفاده  بگیرند، تا بتوانند به درستی در تبدیل فضاهای عمومی به مکان های فرا
که آیا واقعیت افزوده و مکان های معقول،  شوند. این موضوع، ما را به سؤال بعدی سوق می دهد 
کن عمومی و ارتباط مردم با طبیعت  باعث جذب بیشتر افراد در فضای باز، افزایش استفاده از اما
آیا فناوری ساختارهای معناداری برای اقدامات پایدار در راستای  خواهد شد؟ به طور خالصه، 

کیفیت زندگی شهری فراهم می کند؟  افزایش 



کاست )COST( سایبرپارک: اتاق فکر برنامۀ 

کرده است به فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(، به عنوان  پروژۀ سایبرپارک توجه خود را معطوف 
و  پژوهشی(  )اهداف  شهری  عمومی  فضای  از  استفاده  مورد  در  دانش  تولید  بین  فعال  رابطی 
و  مردم  زندگی  در  فناوری  نفوذ  طراحی(.  شیوه های  و  )سیاست ها  مداخالت  برای  راهنمایی 
گیر )رسانه ای( و در هم آمیخته )هیبرید(  استفاده از شهر، فضای زندگی فیزیکی ما را به مکانی فرا
و  برنامه ریزی  رویکردهای  و  اجتماعی  شیوه های  در  تأمل  با  دیجیتالی  توسعۀ  می کند.  تبدیل 
است  ممکن  خود،  به نوبۀ  این،  می کند.  ایجاد  اجتماعی  چالشی  عمومی،  فضاهای  به  طراحی 
کردیم  توسعۀ آیندۀ ICT و دستگاه های آن را نیز به چالش بکشد. چهار سال پیش ما سفری را آغاز 
گیر، فناوری های بهبودیافته تفسیر داده ها و  که با تغییر سریع منظر شهری، رشد رایانه های فرا
کشور )از  انفجار مربوط به داده ها و غیره مشخص شد. ایدۀ اولیۀ سایبرپارک به 88 محقق از 31 
 ICT آوریل 2018( رشد یافت. سایبرپارک خود را به عنوان یک بستر پژوهشی در مورد رابطۀ بین
پایدار شهری درک می کند. سایبرپارک  توسعۀ  با  را  ارتباط هر دو  و  باز عمومی  تولید فضاهای  و 
کافی  کاری محدودی داشت، اما آنها به اندازۀ  کاست، فعالیت های پژوهشی و  به عنوان برنامۀ 
به وجودآمده  ایده های  برای  را  مالی  ابزارهای  و  شوند  روبه رو  چالش ها  با  تا  بودند  انعطاف پذیر 
و  چالش ها  که  پژوهش هاست  در  مهمی  موضوع  مالی  تأمین  کنند.  فراهم  آنها  دربارۀ  بحث  و 
بازارهای جدید نیست. پنج  ایجاد  را در توسعۀ شهری به خود اختصاص داده و هدف  نوآوری 
کنش  کارگروه وظیفۀ مواجهه با موضوعات مربوطه )روش های دیجیتال، مردم نگاری شهری، وا
که هدف آنها ارائۀ بینش  مفهومی، طراحی سایبرپارک و فعالیت های انتشار( را بر عهده داشتند 
گیر )رسانه ای( و شیوه های اجتماعی تحت تأثیر فناوری است.  و تقویت مفهوم سازی فضای فرا
تبادالت  سازمان دهی  کنفرانس ها،  و  جلسات  ایجاد  هزینه های   ،)COST( کاست  چهارچوب 
ساختار  کرد.  تأمین  را  انتشار  فعالیت های  و  انتشارات  و  مدارس  آموزش  کوتاه مدت،  علمی 
را  کاری  گروه  جلسه  ده  تا  می سازد  قادر  را  سایبرپارک  مدیریت،  سادۀ  ابتکارات  و  انعطاف پذیر 
کوتاه مدت  علمی  مأموریت های  برای  را  پژوهشگر   28 دهد،  ترتیب  اروپا  مختلف  شهرهای  در 
کند؛ یکی میان مدت در آوریل 2016 در مالت و  دیگری همایش  بفرستد، و دو همایش را برگزار 
کرد،  اعتماد  شرکت کنندگان  تعهد  به  خوشبختانه  سایبرپارک  برلین.  در   2018 سال  در  نهایی 
کاری و نشاط باالیی از خود نشان دادند. تعهد زیاد همچنین  که در هر ابتکار عمل انگیزه، فدا
کرد. برنامۀ  چالشی برای مدیریت بوده است، زیرا همیشه نمی توان همۀ شرکت کنندگان را دعوت 
کوتاه مدت ذکرشده، ابتکارات ایجاد  کاست، به سایبرپارک امکان می دهد عالوه بر مأموریت های 



کند، چهار مرکز آموزشی مختلف برای مقابله با مسائل مختلف و در  ظرفیت را نیز سازمان دهی 
در  شوند.  سازمان دهی  می تواند  نیکوزیا(  و  لیسبون  آمستردام،  )تسالونیکی،  مختلف  شهرهای 
گسترده دربارۀ موضوعات با مدرسان  این مدارس آموزشی، 77 متخصص جوان می توانند به طور 
کیفیت باال را در سراسر اروپا  کنند. این مدارس آموزشی، شبکه های علمی با  دعوت شده بحث 
گفت وگو و فرصت های شبکه، به محققان  به هم پیوند می دهند، بنابراین برای ارائۀ یک انجمن 

جوان متناسب با درخواست آنها توجه ویژه ای داشته اند. 

و  خوانایی  بهبود  برای  آمیخته،  در هم  و  )رسانه ای(  ارتباطی  مکان  ایدۀ  درک  با  سایبرپارک، 
زیست پذیری فضاهای عمومی و همچنین اشکال جدیدی از ادغام نیازهای مردم در فرایندهای 
طراحی شهری، به بررسی شکل و دامنۀ تأثیرات ICT و فرصت های ایجادشده در فناوری دیجیتال 
کنفرانس  و دستگاه های تلفن همراه پرداخت؛ بر مبنای این مسائل می توان شرکت در چندین 
ک گذاری  از مفهوِم اشترا این نشریات به عنوان بخشی  را سازمان داد. همۀ  و نشریۀ بین المللی 
گامی به سمت  ک گذاری دانش،  دانش، منبع باز هستند و در وب سایت پروژه موجودند. اشترا
داشتن  برای  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  است:  سایبرپارک  موضوعات  پیشبرد 
باید  اینکه »هوشمندی«  برای درک  و   انسانی تر است  با فناوری پیشرفته تر و محیط  شهرهایی 
از طریق پیشرفت  گیری  فرا و  باشد. مکان سازی، هم آفرینی  روندی دموکراتیک  با  و  مردم پسند 
گرِد هم آوردن مردم برای مشارکت در تولید فضاهای عمومی و ایجاد  در فناوری، فرصتی برای 
که افراد بتوانند برای منافع مشترک با دیگران در  و پشتیبانی از فرصت ها؛ و ظرفیت هایی است 

تعامل باشند. 

کتاب ساختار 

کارگروه سایبرپارک سازمان  که در پنج  کتاب از تیم های مختلف نوشتاری است  سرفصل های این 
کرده اند.  کتاب راه اندازی  یافته اند. هیئت تحریریه فراخوان فصول را  برای هماهنگی تولید این 
اعضای هیئت تحریریه همچنین مسئولیت روند داوری را بر عهده داشتند، بنابراین داوری برای 
هر فصل مضاعف بود. دو داور با توجه به مباحث فصل انتخاب شدند. در مراحل بعد، سردبیر 
کردند.  کرد و با اعضای هیئت تحریریه، فصل ها را به چهار قسمت تقسیم  در فصل ها بازنگری 
در  کنون  ا و  می کردند  هماهنگ  را  قسمت  هر  بودند،  فصل ها  توسعۀ  راهنمای  که  ویراستار  دو 
کرده و در موردشان بحث می کنیم. این رویکرد تحریریه )فرایند  ارائه  را  آنها  معرفی هر قسمت، 
و  بین المللی  برجستگی  منعکس کنندۀ  میان رشته ای(  و  بین المللی  نوشتاری  تیم های  داوری، 



کتاب مکانی برای بحث در مورد تأثیر فناوری های  چندرشته ای بودن پروژه سایبرپارک است. این 
و  ارتباطات  افزایش  برای  دیجیتال  فناوری  توانایی  بر  این،  وجود  با  نیست،  کلی  به طور  جدید 
کاربران )بالقوه(، به عنوان راهی برای تحول در تولید و استفاده از فضاهای عمومی در  تعامل با 

یک فرایند تعاملی، امکان مشارکت و توانمندسازی جامعۀ خالق را فراهم می کند. 

کتاب با پرتوافشانی این پدیدۀ نوظهور شهری -فضای عمومی ارتباطی- به عنوان موردی  این 
پیشگامانه، رابطۀ مردم و فناوری با مکان ها را نشان می دهد. این تغییرات پارادایمی را روشن 
می کند، مفاهیم جدید، چشم اندازها و روندهای آینده را معرفی می کند، به چالش ها، رویکردهای 
جدید، ابزارهای نوآورانه و روش های پژوهش تطبیقی می پردازد، و استدالل هایی را برای طراحی 
باز عمومی فراهم می کند. روحیۀ  آینده در فضاهای  برای  برنامه ریزی  سیاست ها و چالش های 
کتاب است. این شاهد یک همکاری فزاینده  بین المللی و به ویژه فرارشته ای موضوع اصلی این 

در میان شرکا و مباحث مهم برای تسهیل پیشرفت دانش است. 

تنظیم  زیر و فصول  قالب بخش های  نویسندگی، در  بین المللی  تیم های  کتاب توسط  مباحث 
شده اند.

ارتباطی  مکان  مفهوم  تکامل  چگونگی  و  آن  نظری  زمینۀ  سایبرپارک،  مفهوم  اول  بخش   •
)رسانه ای( را بررسی می کند.

• بخش دوم تمرکز خود را بر روی اقدامات اجتماعی و مکانی برای افزایش دانش مردم و روابط 
که به فضاهای عمومی زندگی می بخشند.  آنها با فضا قرار می دهد، زیرا این، مردمند 

• بخش سوم به برنامه ریزی و فعال سازی سایبرپارک اختصاص یافته است؛ آنچه باید انجام شود 
تا فضاهای ارتباطی به مکان هایی برای یادگیری، بازی و استفاده از پتانسیل فضاهای عمومی 

برای افزایش تاب آوری در شهرها تبدیل شود. 

برای  اولیه  استدالل های  ارائۀ  آنها  هدف  و  دارند  مقدماتی  ماهیت  ح شده  مطر موضوعات 
پژوهش های بیشتر در این زمینه، به ویژه به دلیل سرعت بخشیدن به توسعۀ فناوری و تغییرات 
فناوری است.  بر  مبتنی  و خدمات جدید  و محصوالت  اتخاذ دستگاه ها  در فرصت های  مداوم 
فرهنگی،  اجتماعی،  تأثیرات  مطالعۀ  برای  برانگیز  چالش  محیط  یک  شتابان  و  مداوم  توسعۀ 
مفاهیم،  معرفی  در  اصلی  هدف  می کند.  ایجاد  دیجیتال  فناوری  پیشرفت  شهری  و  سیاسی 
دیدگاه ها و روش ها ایجاد فهرستی جامع از تعامل فناوری در فضای شهری نیست، بلکه مهم تر 



گرفتن عوامل حیاتی مانند افراد، روش ها و اصول علمی  که بحثی را با در نظر  از همه این است 
چگونه  که  دارد  ادامه  همچنان  زمینه  این  در  تالش  بگیریم.  نظر  در  عمومی  فضاهای  تولید  در 

کرد.  می توان توسعۀ فنی را به محیط های مردم دوست تر و مناسب تر برای زندگی تبدیل 

چشم انداز و قدردانی

برای  نویسندگان  از  و  کتاب،  این  با  و  سایبرپارک  پروژۀ  با  تعامل  برای  فصول  سردبیران  از 
روابط  درک  کتاب  این  که  می دهند  اطمینان  هم  با  دو  هر  می کنیم.  تشکر  مشارکت هایشان 
چندگانه بین فضاهای عمومی و فناوری های جدید و نقش آنها را در شکل گیری رفتار عمومی و 
احساس مشترک، به همراه بینش برای تقویت و پیشبرد برخی از مباحث نظری و روش شناختی 
که یافته های سایبرپارک، در  اصلی در توسعۀ شهری و فراتر از آن افزایش می دهد. ما امیدواریم 
عمومی  فضاهای  ارائۀ  پیرامون  بحث  می کند  بررسی  که  موضوعاتی  و  شود،  فشرده  کتاب  این 
که بحث در این  امن، دعوت کننده و الهام بخش را برای همه پیش ببرد. همچنین امید داریم 
که به مردم توانایی می دهد با دانش و ابزارهایی  پروژه ادامه داشته باشد و به عملی تبدیل شود 
و  زیست  قابل  فضایی  به  شهری  محیط  تبدیل  برای  نیاز  مورد  جسمی  و  اجتماعی  تغییرات  از 
دهیم.  پرورش  را  آینده دار  نوآوری های  تا  باشیم  آماده  باید  ما  کنند.  حمایت  مسئولیت پذیرتر 
کاست  آیندۀ محیط شهری به اقدامات امروز بستگی زیادی دارد. در پایان، می خواهیم از برنامۀ 

کنیم. به خاطر اعتمادش به شبکه سایبرپارک تشکر 

کتبر 2018 ا

کاستا کارلوس اسامانیوتو 
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آشکارسازیپتانسیلهای
سایبرپارکها

ش
1بخ

فصل 1. آشکار سازی پتانسیل سایبرپارک ها

کارلوس اسمانیوتو و سوکله ارجاوک ویرایشگران: 





اساسومنطقسایبرپارکهاوقابلیتهای
عمومیرسانهای)ارتباطی( فضاهایباز

صل
1ف

فصل 1؛اساس و منطق سایبر پارک  ها  و قابلیت  های  فضا های باز 

عمومی رسانه ای )ارتباطی(





از  از لحاظ اجتماعی و هم  اطراف ما، هم  تغییِر دنیای  فناوری های سایبری، در حال  چکیده: 
قدردانی  و  کردن  درک  شهری،  زندگی  از  مردم  تجربۀ  چگونگی  نتیجه  در  و  درون مایه ای  لحاظ 
کنار وابستگی مردم به یکدیگر و محیط اطراف خود هستند. نفوذ  از منظر شهری و طبیعی در 
فضای  انواع  شناسایی  افزایش  باعث  شهری  منظرهای  درون  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
و  اجتماع  طبیعت،  که  جاهایی  یعنی  فضاهاست؛  این  به  سایبرپارک   ایدۀ  کردن  اضافه  و  باز 
و  بیافرینند  را  )هیبریدی(  آمیخته  در هم  تجارب  تا  شده  ادغام  یکدیگر  با  سایبری  فناوری های 
کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشند. سایبرپارک به واسطۀ روش های مختلف اجرا و استفاده 
ک گذاری و  از فناوری های دیجیتالی، درون نوع جدیدی از پاسخ لحظه ای و قابل ارتباط، اشترا
یکپارچه کردن مکان های عمومی رشد می کنند، در این صورت بعد فیزیکی فضا تبدیل به شکل 
از  بیشتر  هیبریدی،  فضاهای  چنین  درک  برای  می شود.  تعامل  از  فعال تری  ولی  نامشخص تر 
بخش های فضایی، جدید و سادۀ بافت شهر استفاده می شود. این فصل چهارچوبی مفهومی را 
برای درک بهتر از درهم آمیختگی میان نواحی فیزیکی و مجازی در فضاهای عمومی باز پیشنهاد 

کاست سایبرپارک1 « را نیز نشان می دهد. داده و نتایج »پروژۀ 

1- . COST Action CyberParks
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 این پروژه به سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و طراحی شهری، چالش ها و فرصت های بسیاری 
این  تالش های  می پردازد.  آمده اند،  وجود  به  قابل حمل  و  دیجیتالی  فناوری های  توسط  که 
تا امکان پذیری های الزم برای  ارتباطات متمرکز  است،  پروژه روی پتانسیل فناوری اطالعات و 
کیفیت  کاربردها، عناصر و یا حتی انواع فضاهای عمومی را به عنوان قابلیتی مهم و اضافه شده به 
با نشان دادن  این فصل  واقع  کند. در  اضافه  به شهر  پاسخ دهی و جذابیت  زندگی، جامعیت، 
ح سؤاالتی در زمینۀ فرصت ها، مسائل و چالش های فزاینده در راستای   قابلیت ها، به دلیل طر
باعث شکل گیری یک فضای عمومی  که چه چیزی  این  یافته های سنتی - در مورد  بهتر  درک 
کار، باید اهداف بر تفکر و مفهوم سازی مجدد دیدگاه های  خوب می شود- اهمیت دارد. برای این 

کنترل / هدایت فضاهای شهری متمرکز شود. طراحی/ تولید )برنامه ریزی( و 

آمیخته،  در هم  فضاهای  دیجیتالی،  ارتباطی  فضاهای  عمومی،  باز  فضاهای  گان:  واژ کلید 
منظرهای شهری، طراحی شهری

1- فناوری دیجیتالی و منظرهای شهری

کثر شهروندان  گیر و دائمی فناوری های دیجیتالی و سیار، به شدت روی زندگی روزانۀ ا گسترش فرا
نیز   )2017( کستلز  کتاب  در  که  همانطور  می دهد.  تغییر  را  آن ها  عالیق  و  رفتار  و  گذاشته  تأثیر 
وسیعی  کامپیوتری  فرایند  بلکه  نیست،  خاصی  الگوی  به  منحصر  دیجیتال  گسترش  آمده، 
شامل افکار، دانش، فرهنگ و سازمان های اجتماعی است و تمام این ها بر منظرهای فیزیکی و 
اجتماعی تأثیرگذارند. زیاد شدن تلفن های هوشمند و دسترسی همه جانبه به اینترنت، در حال 
کردن مردم، نوع یادگیری و برقراری ارتباط آنهاست. این قابلیت ها همچنین طرز  کار  تغییِر طرز 
نشان  فراغتشان  اوقات  گذراندن  چگونگی  کنار  در  شهر،  در  زندگی  از  را  مردم  تجربۀ  و  استفاده 
نظر می رسد  به  و همکاران )2017(  و منزس  اسمانیوتو )2017(  و  بوکی  می دهد. طبق مطالعات 
اهمیت  اینترنت  به  دائمی  و  همه جانبه  دسترسی  برای  جامعه،  جوان  نسل   به خصوص  مردم، 
گوشی ها  بسیاری قائلند. در عصر دیجیتال، رشد و تربیت نسل جوان به شبکه های اجتماعی، 
کرده و این ها را به عنوان مفاهیم  و برنامه های هوشمند وابسته شده و آنها از این مزایا استفاده 
که فناوری  مزایای بسیار زیادی در اختیار ما قرار داده  جدید و اضافی درک می کنند. شکی نیست 
چالش های  با  نیز  را  شهری  گسترش  و  توسعه  اما  نداشت،  وجود  پیش  وقت  چند  همین  تا  که 
افزون برآن، فناوری های جدید، فرصت های  اجتماعی و طراحی فضایی جدید مواجه می کند. 
جدیدی را برای پژوهش بر روی تولید، مدیریت فضاهای شهری و خلق شکل های جدیدی از 

کرده است. استفادۀ مفید فضاهای عمومی فراهم 
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را برای خلق فضاهای عمومی واسطه شده،  نیاز به یک چهارچوب مفهومی   پروژۀ سایبرپارک ، 
تا  کرد  ابداع  را  کلمۀ »سایبرپارک«  این پروژه  گسترش شهری نشان می دهد.  در بطن توسعه و 
کنون فناوری این مکان ها را با روش های  که ا ح دهد  جنبۀ جدیدی از فضاهای عمومی باز را شر
کرده و پدیدۀ فضاهای باز  مختلفی  درهم آمیخته است. این درهم آمیختگی، محیطی پویا خلق 
کنار یکدیگر وجود  که جهان مادی و دیجیتال در  رسانه ای )ارتباطی( را توسعه می دهد، جایی 
به عنوان  را،  و دیجیتالی  رسانه ای  باز عمومی  و مکمل همند. مفهوم سایبرپارک، فضای  دارند 
تا  می شوند  آمیخته  در هم  سایبری  فناوری های  و  جامعه  طبیعت،  که  می دهد  نشان  جایی 
کنند، امکانات جدیدی را برای استفاده از آن در اختیار ما  فعالیت های در هم آمیخته را بیشتر 
که این پروژه تا حد امکان جوابگو باشد،  کیفیت زندگی شهری بیافزایند. برای آن  قرار دهند و به 
معمواًل سایبرپارک با استفاده از فناوری های دارای حسگر در فضای قابل اتصال )به اینترنت( و 
ک گذاری  قابل دسترس برای عموم از طریق فناوری های رایج امروزی -که توسط روش های اشترا
کرده  و اجتماعی استفاده می شوند- مجهز شده اند. بنابراین سایبرپارک می تواند از مرزها عبور 
مشارکت،  از  جدیدی  راه های  پارک ها  این  کند.  بازنمایی  مجازی  دنیای  با  را  واقعی  دنیای  و 
عمومی  فضاهای  از  استفاده  و  یادگیری  و  ک  ادرا قوۀ  از  جدیدی  زوایای  کردن  اضافه  مدیریت، 
باز را خلق می کنند. سایبرپارک با افزودن معنا به فضاهای عمومی، در راستای تحول در عرصۀ 
تبدیل فضا به مکان نقش دارد. با این تفاسیر، مسائل مهم زیادی دربارۀ فضا، فضاهای عمومی 

ح داده شوند.  که باید در قالب پس زمینه های قبلی شر و مکان های عمومی هستند 

کانون پژوهش ها 2- فضاهای باز عمومی در 

کار در  گون توسعۀ دیجیتال )مانند  گونا کار در فضای چندتخصصی و مدنظر قراردادن جنبه های 
پروژۀ سایبرپارک(، همه و همه باعث می شوند تا زمینه ای درخور فهم و درک عمومی فراهم شود. 
کتاب،  این پروژه و  از دیدگاه  بلکه  گفتن در مورد همۀ مسائل نیست،  هرچند تمایل به سخن 
کمک به فهم و درک آنها ارزش بیشتری دارند. در سایبرپارک ،  که برای  اصطالحاتی وجود دارد 
از  رؤیتی  قابل  و  مختلف  خصوصیات  که  می شوند  گرفته  نظر  در  مجموعه ای  شهری  منظرهای 
که توسط انسان ها تصرف شده اند(. این مجموعه شامل  شهر دارند )به عنوان مثال زمین هایی 
گر از دید پروژۀ سایبرپارک  به  محیط های پهناور  و متنوع طبیعی، نیمه طبیعی و مصنوعی است. ا
که در نظر عموم قابل دید و قابل  این قضیه نگاه شود، همیشه تمرکز اصلی روی فضاهایی بوده 

دسترس باشند.
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کلی ترین ُبعد خود بررسی می شود: این ُبعد   فضای باز عمومی، برای استفاده در این پروژه، از 
گرفتن هدفی خاص و عالیق مردم توسط شورای شهر  که با در نظر  نوعی استفاده از زمین است 
انجام شده و فضاهای ساخته نشده یا خالی از هرگونه سازه های بزرگ دارای نقشه برداری، طراحی 
کلی باز و قابل دسترس برای  که به طور  لت بر فضایی دارد  و مدیریت هستند. صفت »عمومی« دال
که برای رفت وآمد،  گونه شناسی فضاهای باز عمومی شامل فضاهایی است  تمامی اقشار باشد. 
ساخت مجدد مکان ها با هدف باال بردن ارزش آنها و نشان دادن بوم شناسی و تنوع زیستی و 
سالمت عموم است. در میان آن ها خیابان ها، پیاده روها، میدان ها، بازارها، مکان های تجاری، 
پارک ها، فضاهای سبز، راه های سبز، باغ های عمومی، زمین های بازی و آب نماهایی وجود دارند 
انواع  با  شهر  یک  می رسد  نظر  به  می کنند.  ایفا  شهر  در  را  حیاتی  اما  متفاوت  نقش  کدام  هر  که 
آوردن امکاناتی جهت استفاده عموم  توانایی بیشتری در فراهم  باز عمومی  گونه های فضاهای 
کاربران به  گروه های مختلف  داشته باشد و برابری را برای رفع نیازها، اولویت ها و خواسته های  
بلکه در  را برای همه، نه تنها در قالب فیزیکی  آورده، همچنین فضای الزم  صورت جامع فراهم 
کند )سوکلی ارجاوک، 2010(. بنابراین از این پس  قالب مفاهیم روان شناختی و اجتماعی تأمین 
که  ممکن است  اصطالح »فضاهای عمومی«، به صورت مستقل از معانی و خصوصیات مختلفی 

داشته باشند، استفاده و تصور خواهند شد. 

گسترده ای به عنوان بعد حیاتی، مقاوم و عامل افزایش  در بین مردم، فضاهای باز عمومی به طور 
ایفا  شهری  زندگی  کیفیت  در  مؤثری  نقش  و  است  شده  شناخته  شهرها  در  همکاری  دهنده 
می کنند. بر اساس توافق و رضایت عمومی خلق محیط سالم، جذاب و قابل زیستن نه تنها به 
حضور ارتباطات داخلی و دسترسی به فضاهای باز بستگی دارد بلکه باید مشمول قابلیت استفاده 
پژوهش های  کلۀ  شا باشند.  نیز  بیشتر  مدیریت  و  پاسخگویی  جذابیت،  هدف  با  آن ها  از  کردن 
و  فرهنگی  اجتماعی،  محیطی،  ارزش های  و  منافع  مشخص کنندۀ  جلو،  به  رو  و  قابل توسعه 
کیفیت اجتماعی یک فضای باز بسیار  اقتصادی هستند )کلیدهای سبز، 2008(. برای سایبرپارک  
کنار هم می شود  که با روش های برنامه ریزی شده باعث تجمع مردم در  حائز اهمیت است، چرا 
کرد. یک فضای باز مردم را قادر می سازد در  تا با دیگر افراد اجتماع و محیط بتوان ارتباط برقرار 
گرفته، در  را یاد  از تعصب، اجتماعی بودن  تا در محیطی بی طرف و به دور  یابند  اجتماع حضور 
کسب تجربیات  کنند و آن فضا زمینه الزم جهت فعالیت ها و  فضای سبز با طبیعت ارتباط برقرار 
کنین و بازدیدکنندگان، فضایی  متنوع و روزانه را برای آن ها فراهم آورد. یک فضای باز برای سا
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که جهت برقراری ارتباط، تعامل و رویارویی ساخته شده است و به خوبی نمایانگر تنوع  است 
کردن حس مکان؛ همکاری جهت  فرهنگی باشد. تعامالت اجتماعی به دالیلی از قبیل: مشخص 
پیشرفت های  2010(؛  ارجاوک،  )سوکلی  روانی  و  فرهنگی  فیزیکی،  جنبه های  از  مردم  رفاه  ایجاد 
شخصی و یادگیری جمعی؛ و افزایش قدرت تحمل قابل توجه هستند )بارسی و مکدونالد 2013(.

که  است  شده  پیشنهاد  و  جالب  محصولی  این  می کند،  ادعا   2006 سال  در  امین  که  همانطور 
اجتماعی شدن به صورت آزاد و جدای از چهارچوبی خاص را پیشنهاد می کند مانند صبور بودن 
که با  کسب تجربیات در آن فضا، قدردانی برای چیزهای مشترکی  در برابر دیگران، لذت بردن از 

گذاشته می شوند و عالقه به داشتن یک زندگی اجتماعی و سیاسی. ک  بقیه به اشترا

کیفیت آن ها مهر تاییدی است بر این   فضاهای عمومی به چشم روح آن شهر تلقی می شوند و 
که در  که توجه و مراقبت های شورای شهر بی نتیجه نبوده. باید به این نکته توجه داشت  واقعه 
که برخی از بهترین یا حتی بدترین خصوصیات زندگی شهری و اجتماعی  فضاهای عمومی است 
واقع  در  ارجاوک2010(.  )سوکلی  شده اند  ساخته  نو  از  دوباره  زمان  مرور  به  ولی  شده اند  خلق 
آن مکان  در  رفتار مردم  از  نتیجه گیری  و  بودن یک مکان  که مناسب  عواملی  از مهم ترین  یکی 
آن طراحی خاص فضاهای عمومی  از  بیشتر  و  رابطه ذاتی میان طراحی شهر  تعیین می کند،  را 
که رفتار انسان در مکان های عمومی به شدت  کارمونا و همکاران )106: 2010( اشاره می کند  است. 
که در یک فضای  و عناصری  آن مکان است. طراحی  امکانات موجود در  و  تحت تأثیر خدمات 
کار رفته است فرصت ماندن، انجام فعالیت ها، برقراری تعامالت، رونق دادن زندگی  عمومی به 
اجتماعی را میسر می سازد. در این صورت عدم وجود این طراحی ها و عناصر به صورت متناوب، 
به  مردم  و  باشند  باید  که  جایی  در  باز  فضاهای  گر  ا آورد.  نخواهد  فراهم  را  فرصت هایی  چنین 
گر نیازها و توقعات عمومی را  گر امن و قابل دسترس نباشند و ا آنها نیاز دارند، جانمایی نشوند، ا
کرد. چطور مردم بتوانند برای یک درخت  کس از این فضاها استفاده نخواهد  برآورده نسازند هیچ 
که هیچ نیمکتی  قدیمی ارزش قائل شوند یا در زیر تابش نور آفتاب بمانند و لذت ببرند در حالی 

برای نشستن وجود ندارد؟

خانه  از  آمدن  بیرون  به  را  مردم  که  می شوند  واقع  موفقیت آمیز   صورتی  در  مزیت هایی  چنین 
کرافورد در  که  کرده و یک سبک زندگی پویا و سالم را در میان آن ها رواج دهیم. همانطور  دعوت 
که توسعه آن ها آینده نگری  سال 2017 می گوید تقریبًا به طور حتم چندی از شهرهای آمریکایی 
مانع  برای  تالش هایی  و  خورده اند  ترک  نیمکت ها  که  جاهایی  مانند  دارند،  وجود  است  نشده 



سایبرپارکها 10

افزایش آوارگی و جرم و جنایت صورت می گیرد، بنابراین افراد بی خانمان و ولگرد نمی توانند در آن 
گذاشت یقینًا مناسب اجتماع و زندگی  که بتوان اسم آن ها را طراحی  جا بمانند. چنین تغییراتی 

شهری نیست.

چنین پیشرفت هایی باعث ترقی می شوند تا از عهده نگرانی برای جامعیت آن برآییم. شکی نیست 
که جوامع شهری با نگرانی هایی از جمله افزایش تنوع اجتماعی رو به رو هستند و ایده جامعه 
بهم پیوسته را تقلیل می دهند )هلند و همکاران، 2007(. همچنین موضوع طراحی مکان های 
موضوع  باشد.  پرچالش تر  و  سخت تر  جوامع  تمامی  برای  که  می دهند  جلوه  طوری  را  عمومی 
بودجه های  تمامی  برای  را  فرصت ها  برابری  و  تساوی  و  گردد  اجرا  سریعتر  هرچه  باید  جامعیت 
گروه های اجتماعی مختلف  که  تخصیص داده شده به فضاهای عمومی پیشنهاد دهد. همانطور 
روی  تمرکز  دارند،  متفاوتی  چهارچوب های  و  نگرش ها  و  می کنند  استفاده  مختلف  زبان های  از 
از طرف جامعه، آسیب دیده و دارای شرایط نامساعد در فضاهای عمومی  گروه های ناخواسته 
نیز باعث به وجود آمدن مفهومی از ناامنی و سوءتفاهم می شود و معمواًل ارتباطات و تعامالت را 

سخت تر می سازند )مدنی پور و همکاران 2014(.

اجتماع  مختلف  سنی  گروه های  به  بستگی  عمومی  فضاهای  برای  بودجه ها  متفاوت  الگوهای 
که موجب تفاوت در تقدمات زیبایی  کودکان، نوجوانان و بزرگساالن، زنان و مردان دارد  مانند 
در  سازه ها  این  نگهداری  و  تعمیر  تولید،  طراحی،  روی  و   )2015 )لو،  می شود  سازه ها  شناختی 
که هر سازه  فضاهای عمومی فشار می آورد. در اروپای غربی، جامعیت ورای  همۀ این هاست چرا 
و  تجربیات  بررسی  شامل  این  هستند.  خاص  سنی  ردۀ  یک  مخصوص  عمومی  مکان های  در 
که در پایان باعث تغییر فرهنگ اقتصادی و اجتماعی می شود.  کره دربارۀ محیط شهری است  مذا
که  کار می آورد، به طوری  گونه شناسی فضاهای عمومی را روی  این بحث مجددًا طیف وسیعی از 
فضاهای مختلف بیشتری با مساحت ها و خصوصیات متفاوت مهیا شده، فرصت های بیشتری 
در اختیار مردم می گذارد تا از آن لذت ببرند و درخور شانشان باشد، همچنین به محیط شهری 
که هر روز  گنجایش این را دارد  عمری دوباره می دهد. جیکوب در سال 1961 تشخیص داد شهر 
و فضاها  که همه مردم در ساخت سازه  اما فقط در صورتی  کند،  به مردم عرضه  چیز جدیدی 
همکاری داشته باشند، همچنین این سازه ها باید نتیجه یک تدبیر و سیاست سنجیده و قابل 

اجرا باشند.
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جنبه های  نظر  از  که  می کنند  رونمایی  را  جدید  دیجیتالی  فناوری های  پتانسیل  سایبرپارک ، 
مختلف فرصت های جدیدی جهت پیشرفت جامعیت فضاهای عمومی باز به وجود می آورند. 
دیگر مسئله مهم مربوط به فضای عمومی، جوابدهی آن مکان است. این مسئله به جامعیت 
کاربران را درنظر  که یک فضای عمومی جامع باید نیازها، اولویت ها و توقعات  مربوط می شود چرا 
در  را  توجهی  قابل  تغییرات  زمان  مرور  به  که  دهد  پیشنهاد  نیز  پویا  چهارچوبی  باید  اما  بگیرد 
که برای سایبرپارک  اهمیت دارد.  گرفته دیگری است  کند. جواب دهی جنبۀ در نظر  جامعه ایجاد 
کار با منظرهای شهری را نشان می دهد و باید از  این جوابدهی به مردم، راحتی و آسان بودن 
جدید  فعالیت های  و  نیاز  برای  صرفًا  را  مکان ها  تا   )2004 )ترنر،  رفته  فراتر  مکان ها  مجدد  خلق 
بسازند یعنی راهی جدید برای استفاده و تجربه از این مکان ها )تامپسون، 2004(. بنابراین یک 
فضای عمومی با استفاده از استدالل و پویایی خود باید بتواند با تغییرات به وجود آمده مواجه 
توسعه  حال  در  فناورانه  پیشرفت های  شک  بدون  دهد.  درست  پاسخ  تغییرات  این  به  و  شده 
راه ها، جنبه ها و  از  و  پاسخگویی خود مکان است  و  زمان حال  امکان پذیری های  طیف وسیع 
از  تا  است  مدیران  و  طراحان  باز،  فضای  پروژه های  کردن  امتحان  حال  در  متفاوت  مقدارهای 

کند. طریق فرایندهای تجدید ساخت و راه حل های طراحی از آن ها استفاده 

فیزیکی  عناصر  از  ترکیبی  و  وجهی؛  چند  و  پیچیده  دیدگاهی  سایبرپارک   عمومی  فضاهای  درک 
موجود در فضا را با ارزش ها، حافظه ها و داستان های وابسته به آن ها مشخص می کند. افزایش 
چنین عناصر وابسته ای چه به تنهایی چه به صورت مجموعه، قادر به تبدیل یک فضا به یک 
که فضا به چیزهای انتزاعی ربط دارد و عاری از یک مفهوم  مکان است )تحول ذکرشده(. در حالی 
کرده و تکه ای خاص از فضا را جذاب می سازد.  گاهی مردم اشاره  ذاتی است، مکان به چگونگی آ
کشمکش میان تجربیات و  که  بنابراین یک مکان، نتیجه فرایند تشخیص میان مردم و فضاست 

گاهی های مهم را دربر می گیرد. آ

بهم،  وابسته  و  شده  انباشته  یکجا  منبعی  عنوان  به  عمومی  باز  فضای  از  عمیقی  درک  چنین 
کنون  زمینه ای بسیار مهم جهت برنامه ریزی راهبردی، طراحی و مدیریت را فراهم می سازد و ا
که  کار و ساده بودن آن، و به دلیل این  نیز توسط فناوری  ارتقاء داده می شوند. به دلیل تمیزی 
که برای مردم حائز اهمیت است را دربردارد، سایبرپارک  را به عنوان عاملی  به بهترین نحو آن چه 
که این عامل برای تشخیص بهتر ساختارهای اجتماعی مانند  جذاب برای مردم تلقی می کنند 
گونه شناسی  کارهای اجتماعی- فضایی است. بنابراین  محیط مجازی و تأثیرات آن ها بر روش 
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فضاهای عمومی مورد اشاره در سایبرپارک،  آن را هم به صورت فضای فیزیکی و هم مکان های 
و  نگرانی  جزء  هردویشان  که  می دهند،  نشان  اجتماعی  رسانه های  قالب  در  مجازی  مالقات 

دغدغه های فضاهای عمومی محسوب می شوند.

3- ارتقاءی پتانسیل فضاهای عمومی از نظر دیجیتالی: ارزش افزوده سایبرپارک ها 

در یک فضای عمومی ارتباطی- مانند سایبرپارک- فناوری  در همان زمان بسان سوختی است 
از پیش ذکر شده است. در این جا  با تهدیدات  برای مقابله  الگوها  تغییر  که محرک و هدایت گر 
اتفاق  باهم  همزمان  که  است  چالش هایی  جزء  آن ها  از  یک  کدام  که:  می شود  ح  مطر سؤالی 
می افتند؟ منافع حاصل از توسعه فضاهای عمومی چیست؟ چه فرقی میان سایبرپارک  با یک 
پاسخ  جذاب  و  هوشمند  خالقانه،  راه حل های  به  چگونه  است؟  غیررسانه ای  عمومی  فضای 
آیا  کمک می کنیم تا یک سبک زندگی فعال و سالم داشته باشند؟  که به مردم  دهیم در حالی 
این  به  پاسخ  کنیم؟  اضافه  فضاها  این  به  را  جدید  طراحی های  و  تجهیزات  عناصر،  است  الزم 
که بسیار  از برنامه ریزی های علمی می شود  کردن ساخت فضاهای عمومی  سؤال ها باعث جدا 
کوشش  که بتوان از  ساده هستند و تبدیل آن ها به حوزه میان رشته ای امکان پذیر است، جایی 
گفته شده بود استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به  که قباًل هم  هم سود برد. همان طور 
عنوان بخشی از توسعه فضاهای عمومی باز، برای دوباره ساختن، آزمایش، تخمین میزان قطعی 
کاربردهای آن ها و تعامالت اجتماعی در میان فضاهای عمومی چالش  بودن فرایندها، برنامه ها، 
گیری در چنین موقعیت هایی در فصل های بعدی بررسی خواهد شد. که قرار  محسوب می شود 

افزوده  )رسانه ای(  ارتباطی  عمومی  فضاهای  به  عملکرد  و  ک  ادرا کاربرد،  از  جدیدی  الیه های   
که آن ها را توسعه داده و به مکان استقرار تبدیل می سازد. فضاهای عمومی واقعی  خواهد شد 
و محدود شده توسط شبکه های جغرافیایی و ارتباطی در حال زیاد شدن هستند. نفوذ فناوری 
درواقع  می شود.  مجازی  دنیای  به  نسبت  فیزیکی  دنیای  برتری  باعث  ارتباطات  و  اطالعات 
فناوری اطالعات و ارتباطات باعث تغییر شکل فضای عمومی در قالب دوگانگی ها می شود مانند 
فردی،  و  مجموعه ای  هم،  از  جدا  و  کنارهم  فردی،  و  بین المللی  سربسته،  و  سرباز  مکان های 
ارتباطات  که  است  این  نکته   .)2017 )پاتریسیو  شده  دگرگون  مکان های  و  دوبعدی ها  افزایش 
فناوری   دیدگاه های  دربارۀ  صحبتشان  بیشترین  شهرها  و  دیجیتالی  فناوری های  میان  داخلی 
کید خاص روی زیرساخت های دیجیتالی، آمارهای  هدایت شده، سیاست شهرهای هوشمند، تأ
گرچه بیشتر نویسندگان  که نقش بسزایی را ایفا می کنند.  شهری، مسائل انرژی و رفت وآمد است 


