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  چکیده

، شهر خالق، و شهر هوشمند تمرکز نموده و آور تابمطالعات متعددي بر روي شهر جهانی، شهر پایدار، شهر 

اند. با این حال، ادبیات موضوع فاقد تحلیل سیاست، ایدئولوژي و پیامدهاي اجتماعی این شهرها را تحلیل کرده

ها  هاي آنها و تفاوتها و بررسی شباهت به این مفاهیم از طریق کنار هم گذاشتن آنمندي است که قاعده

کند، که در ادامه آن، بحث رقابت این مفاهیم و منطق مکمل مندي را ارائه میبپردازد. این مقاله تحلیل قاعده

هاي عنوان ایده هیم بهگیري به اهمیت در نظر گرفتن این مفاحاکمیت و شهروندي ارائه شده است. بخش نتیجه

کند که چگونه این مفاهیم به یک ترکیب تجویزي تبدیل شده که سیاسی پرداخته و در مورد این امر بحث می

  شوند. دهندگان خصوصی ترویج میتوسط مقامات عمومی و توسعه
  

  فضایی، نئولیبرالیسم.اندازهاي اجتماعی و سیاسی، اشکال هاي سیاسی و هنجاري، چشمشهر، ایده ها: کلیدواژه

                                                             
1. Hatuka, T., Rosen-Zvi, I., Birnhack, M., Toch, E. & Zur, H. (2018). The Political Premises of Contemporary Urban 
Concepts: The Global City, the Sustainable City, the Resilient City, the Creative City, and the Smart City. Planning Theory & 
Practice, DOI: 10.1080/14649357.2018.1455216. 
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  مقدمه. 1

ها را براي یافتن جایگاه بهتر خود در هستند که آن در سرتاسر دنیا، شهرها مدام در حال رقابت براي منابع انسانی و مالی

ریزي مدیریت شهري خود در قالب مفاهیم شهري نوظهور گیرند. برخی از شهرها با طرحاقتصاد جهانی و ملی ضروري در نظر می

بهتر کردن موقعیت  هاي مرتبط با قدرت، نوآوري، موفقیت و شکوفایی در تصورات عمومی به دنبالو از طریق پیاده کردن دیدگاه

اند و خود در این محیط رقابتی هستند. در میان مفاهیم گوناگون، برخی نسبت به دیگر مفاهیم توجه بیشتري را به خود جلب کرده

، شهر خالق، آور تابریزي شهري راهبردي استفاده شده است؛ این مفاهیم شامل شهر جهانی، شهر پایدار، شهر ها در برنامه از آن

  باشند.هوشمند میو شهر 

شود. این چهارچوب ادعا عنوان یک ابزار تحلیلی ظاهر می طور کلی، چهارچوب مفهومی شهر جهانی در آثار دانشگاهی بهبه

شهري موجود بوده که فراتر از روابط کشورهاي  کند یک شکل اقتصادي جهانی جدید را اتخاذ کرده که در شهرها و روابط بینمی

منظور ایجاد یک  زیست به وم شهر پایدار بر روي جستجو براي تعادل و توازن بین فعالیت انسانی و محیطملیتی است. مفهتک

). Jabareen, 2006; Wheeler & Beatley, 2008تر باشد (کند که از نظر اکولوژیک مسئولشکل حیات انسانی تمرکز می

تر پرداخته  هاي اقتصادي، اجتماعی، و فضایی وسیع مانههاي شهري در داخل ساعنوان اکوسیستم این مفهوم به شهرها، به

)Haughton, 1999; Newman, 2008محیطی شهرها پیوندي ناگسستنی با کیفیت  کند که کیفیت زیست ) و تأکید می

، یک چهارچوب آور تاب). مفهوم شهر Agyeman, Bullard, & Evans, 2002; Haughton, 1999اجتماعی دارد (

در اوایل قرن بیست و یکم، بر  1سط نهادهاي فراملی از قبیل دفتر سازمان ملل براي کاهش ریسک بالیاي طبیعییافته تو توسعه

کند که قادر به  عنوان نهادي تصور می ). این مفهوم شهر را بهBeck, 1992پذیر استوار است (اساس ایده یک جامعه ریسک

گیر، یا  هاي اقتصادي، بیماري همه کننده، از قبیل بحران طبیعی و انسانی مختلهاي  شدن از تهدیدها و چالش آوردن و احیاء تاب

). مفهوم شهر خالق بر اساس این ایده استوار است که رقابتی بودن اقتصادي دیگر Coaffee, 2013حمالت تروریستی، است (

هاي خالق قرار دارد.  ش، و بسیج کردن داراییدر مواهب بزرگ مواد خام یا منابع طبیعی قرار ندارد، بلکه در توانایی جذب، پرور

هاي توسعه و سیاست شهري کسب کرده است  اي در راهبرد ) نفوذ قابل مالحظهFlorida, 2002a» (سرمایه خالق«لذا، 

)Brown, 2010; Lewis & Donald, 2010از آن است که فناوري یک ویژگی اصلی در  ). نهایتاً، مفهوم شهر هوشمند حاکی

همچنین معروف به شهر  - تواند بازآفرینی شهري و افزایش کارآیی شهري را موجب شود. شهر هوشمند ست که میشهرها ا

هاي اطالعاتی و  شود که از فناوري عنوان شهري درك می طور عمومی به به -)Batty, 2013باهوش، اطالعات، یا مجازي (

اي سایبري براي متصل کردن ساکنان خود به شکل دیجیتالی به ه هاي بزرگ، و سامانه هاي داده ارتباطات پیشرفته، تحلیل

  کند. هاي شهري و خدمات شهري استفاده می زیرساخت

هم پیوسته هاي به عنوان چهارچوب ها اغلب به با وجودي که این مفاهیم در ادبیات موضوع نسبتاً انتزاعی هستند، در عمل، آن

هاي این مفاهیم توجه بیشتري  یک از ویژگی آیند قابل تبدیل، از نظریه به عمل، کدامشوند. در این فر براي اقدام و عمل ارائه می

ها، استدالل این مقاله سه جنبه دارد.  شوند؟ در پاسخ دادن به این پرسش ها کنار گذاشته می کنند؟ کدام ویژگی را به خود جلب می

هاي اجتماعی، طراحی خدمات شهري، و  به هنگام خلق سیاستهاي مهم بین این مفاهیم، شهرها اغلب  نظر از تفاوت اوالً، صرف

کنند. ثانیاً، با وجودي که متخصصان سیاست،  زمان اتخاذ می طور هم هاي موضوعی چندین مفهوم را به آغاز کردن پروژه

سازي این امر است که  آل ها اغلب ایده کنند، استفاده آن ها به تکرار استفاده می مداران، و صاحبان کسب و کار از این واژه سیاست

                                                             
1. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 
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 آور، شهر خالق و شهر هوشمندشهر جهانی، شهر پایدار، شهر تاب هاي سیاسی مفاهیم شهري معاصر:پایه

هر یک دوست دارند چه نظري درباره یک شهر داشته باشند یا چه برچسبی به یک شهر بدهند. شهرها در سرتاسر دنیا از این 

هاي ملی خود و رقابت با  عنوان ابزارهاي تبلیغاتی در تالش خود براي کسب قدرت مادي و سمبولیک در مقابل دولت مفاهیم به

عنوان  ها را به کنند که شهرها آن وکارهاي خصوصی و افرادي استفاده می اي براي جذب کسب عنوان وسیله و به سایر شهرها،

گذاران در شهرها اغلب براي منطبق  ریزها و سیاست گیرند. ثالثاً، استفاده از این مفاهیم توسط برنامه ساکنان مطلوب در نظر می

شود. این تعدیل اغلب از طریق تمرکز بر روي ابعاد تجویزي مفاهیم  ها تعدیل میشدن با اقتصاد و سیاست نئولیبرال در شهر

ها نیست، بلکه با  هاي هنجاري آن ها یا ایده شود. در نتیجه، استفاده از مفاهیم در عمل همیشه حاوي معنی اصلی آن حاصل می

علت موفقیت این مفاهیم و عدم موفقیت درك  اي، شود. این سازوکار، تا اندازه فضاي اقتصادي و سیاسی یک شهر سازگار می

هاي هنجاري آن یکی از شروط اجراي آن است.  سازي ایده عنوان مثال، پیاده دهد که به شده مفهوم شهر عدالت را شرح می

ن سیاست یک تغییر در بالغت پیرامو«اي است که  گونه سازي مفهوم نیازمند یک دگرگونی ساختاري به بنابراین، استفاده یا پیاده

» تواند کیفیت زندگی را براي ساکنان شهري بهتر کند شهري از یک تمرکز بر روي رقابتی بودن به یک گفتمان درباره عدالت می

)Fainstein, 2014: 1.(  

 ها، هدف از این مقاله ارائه یک بررسی اجمالی تاریخی پیدایش و توسعه این مفاهیم، و ارزیابی القاء در بررسی این استدالل

شده در  ها به نحو تعریف هاي آن هاي ارزش ها در عمل نیست، بلکه هدف از این مقاله شناسایی فرضیات مختلف و مجموعه آن

نظریه است. براي انجام دادن این کار، سه جنبه باید مورد تأکید قرار بگیرند. اوالً، این پنج مفهوم در کل از نظر هدفی که هر یک 

عنوان  اند قابل مقایسه نیستند. به یا هدفی که در آثار مطالعات شهري به آن اعمال شده اند و/ دي شدهبن ها براي آن صورت از آن

هاي هنجاري  که مفهوم شهر پایدار بر اساس ایده تر هستند، درحالی آور، خالق و هوشمند اغلب تجویزيمثال، مفاهیم شهر تاب

ها توسط متخصصان در  ت. ثانیاً، ظهور این مفاهیم در آثار و استفاده آناستوار است، و مفهوم شهر جهانی یک نظریه توصیفی اس

شده  که از دیگر موارد بیشتر در آمریکاي شمالی یا آسیا استفاده تر هستند، درحالی تمام دنیا یکدست نیست؛ برخی در اروپا معروف

، و 2، شهر عادالنه1کرد، از قبیل شهر چند فرهنگی توان مفاهیم دیگري را نیز پیدا است. ثالثاً، این لیست انحصاري نیست، و می

هایی براي سازوکار اجتماعی و  توانند از جایگزین. موارد اخیر مفاهیم انتقادي دیگري هستند که می3این اواخر، شهر عدالت

  اقتصادي در شهرها باشند.

سازي این مفاهیم و و بین ایده آل اي، شکاف بین نظریه و عمل الذکر، تااندازه شناختی فوق مالحظات تحلیلی و روش

مالحظه  دهد، و همچنین این واقعیت که برخالف آمیزه این مفاهیم در عمل و تأثیر قابل ها در عمل را توضیح می سازي آن پیاده

ها بین چند مفهوم بر  زمان بر روي یک مفهوم یا مقایسه ها بر روي توسعه شهرهاي معاصر، ادبیات موضوع اغلب در یک آن

 ;Ahvenniemi, Huovila, Pinto-Seppä & Airaksinen, 2017اساس یک محل یا بستر خاص تمرکز کرده است (

Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs & Meléndez-Frigola, 2015حال، ایراد تقسیم کردن این مسئله به اجزاء  ). بااین

 :Campbell, 2012کمتر درباره این موضوعات اطالع داریم ( کوچک مجزا این است که ما بیشتر و بیشتر و اما در واقع کمتر و

طور همزنان جامع، روشن،  ). اگر تحلیل به معنی کاهش، خصوصیت، و قطعیت است، سنتز نقطه مقابل آن است؛ سنتز به140

بنابراین، در ). Campbell, 2012: 144رو، کمتر به خصوصیات استوار منطقی بودن وابسته است ( جهانی، و خاص است. ازاین

تر بر مفاهیم شهري  انداز وسیع مند، یک چشم پاسخ به کنار هم گذاشتن و اتخاذ مفاهیم گوناگون در عمل، به تحلیل قاعده

  گوناگون، نیاز است.

                                                             
1. The multicultural city 
2. The equitable city 
3. The just city 
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عنوان یک نقطه انقطاع براي بررسی مفاهیم شهري، این مقاله شامل سه بخش است. بخش اول  با استفاده از این امر به

هاي  هایی از برنامه قول کند. در نشان دادن تحلیل نظري، هر شرح مفهوم با نقل اصلی این پنج مفهوم را ارائه میهاي  ایده

فرانسیسکو، سیاتل،  شود. دوازده شهر در اطراف دنیا مورد بررسی قرار گرفتند، از جمله نیویورك، سان راهبردي معاصر شروع می

عنوان مراکز مالی و گردشگري در  . تمام این شهرها به1آویو، دولرا، و دبیملبورن، ونکوور، تلشیکاگو، ریودوژانیرو، لندن، بارسلونا، 

هاي  ها و برنامه کنند، و تمام این شهرها سیاست ها نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ برخی از آن صحنه ملی عمل می

پردازد. بخش دوم به سازوکار شهر،  شده می ین این پنج مفهوم بررسیکم به چهار مفهوم از ب راهبردي را ایجاد کردند که دست

ها بین این مفاهیم اصالً ماهیت جزئی یا فنی  ) تفاوت1دهد: ( پردازد. این بخش نشان می دولت و ساکنین در درون هر مفهوم می

عنوان  ها را باید به ها هستند؛ بنابراین، آن ها و دیدگاه هاي بارز از ارزش ها بر اساس فرضیات مختلف و مجموعه ندارند. این تفاوت

کند  ) مفهوم (مفاهیمی) که یک شهر اتخاذ می2هنجاري و سیاسی درك کرد، یعنی تأثیرگذاري روابط قدرت در داخل یک شهر. (

ت در نظر گیري به اهمی گذارد. سومین بخش و بخش نتیجه بر روي سازوکار پیچیده بین دولت ملی، شهر و ساکنان آن تأثیر می

زیست شهر و زندگی ساکنان در سرتاسر دنیا  پردازد که محیط هاي سیاسی و اقتصادي می عنوان ایده گرفتن این مفاهیم متنوع به

شده که یک مجموعه التقاطی از  عنوان یک مفهوم در نظر گرفته ها به کند که این ایده دهند. این بخش پیشنهاد می را شکل می

  کند. توسعه شهر نئولیبرال ارائه می ابزارها را در فرآیند

  از جهانی تا هوشمند: ارائه پنج مفهوم شهري. 2

یافته،  ، شهر خالق، و شهر هوشمند اختصاصآور تابسازي شهر جهانی، شهر پایدار، شهر  مطالعات نظري متعددي به مفهوم

هاي راهبردي  اند. همچنین، در عمل، برنامه کردهها را تحلیل  محیطی، و سیاسی آن پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، فضایی، زیست

کنند. آیا این  زمان از مفاهیم مختلفی استفاده می اند این مفاهیم را در عمل پیاده کنند، درحالیکه شهرها هم متعددي تالش کرده

این مفاهیم باید چه مواردي را در ریزان در زمان استفاده از  ها در کجا قرار دارند؟ برنامه مفاهیم سازگار هستند؟ اگر نیستند، شکاف

) که بر روي تحلیل روابط یا کنار Campbell, 2012ها، به یک چهارچوب همگام ( نظر بگیرند؟ براي پاسخ دادن به این پرسش

هاي سیاسی اصلی پشت هر مفهوم  ها میان این مفاهیم تمرکز کند نیاز است، با توجه ویژه به این سه سؤال: ایده گذاري هم

ها،  بندي فضایی (واقعی یا مجازي) هر مفهوم چیست؟ پیامدهاي اجتماعی هر مفهوم چیست؟ بر اساس این سؤال اند؟ پیکره کدم

ها را عنوان  هاي اصلی آن ها و تفاوت کند که شباهت اي ترسیم می ها را با یک جدول مقایسه گیري این بخش مفاهیم و نتیجه

  مراجعه کنید). 1کند (به جدول  می

  موضوعات اصلی - . مفاهیم شهري1جدول 

  هوشمند  خالق  آور تاب  پایدار  جهانی  موضوعات

  ایدئولوژیک-هنجاري

  اقتصادي  تمرکز اصلی

  

ــه  ــهر ب ــک   ش ــوان ی عن

  اقتصاد تجمعی جهانی

-محیطـــــی زیســـــت

  اقتصادي-اجتماعی

ــه  ــهر ب ــک   ش ــوان ی عن

اکوسیســــتم: انســــان، 

  زیست غیرانسان و محیط

  پذیري انعطاف

  

تهدیدها شهر سازگار با 

  ها و ریسک

  

  اقتصادي

  

عنــوان یــک  شـهر بــه 

  قطب نوآوري و رشد

  اطالعات

  

عنوان یک شبکه  شهر به

هــاي  پیچیــده از جریــان

  ها اطالعات و داده

                                                             
1. New York, San Francisco, Seattle, Chicago, Rio de Janeiro, London, Barcelona, Melbourne, Vancouver, Tel Aviv, 
Dholera, and Dubai 
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ــاي ارزش ــی)  ه (سیاس

  بنیادین  

نئولیبرال، رشد اقتصادي، 

  جریان آزاد سرمایه

محیطی، پاسخ بـه   زیست

  هاي اکولوژیک بحران

جامعه شهرها در دفاع، 

پــذیر، تعــدیل، ریســک

  پذیري انعطاف

ــد   ــولیبرال، رشــ نئــ

ــابتی   ــادي، رقـ اقتصـ

  بودن

اتوپیــایی، -مفهــوم تکنــو

  نئولیبرال، مفهوم ریسک

ــی،    طرفداران ــش خصوصــ بخــ

  ها ها، شهرداري شرکت

سازمان ملل، طرفـداران  

ــیط ــت،  محــــ زیســــ

ــازمان ــی،  س ــاي مردم ه

نهـاد،  هاي مـردم سازمان

  متخصصان

ــک  ــل، بان ســازمان مل

هـــا،  جهـــانی، دولـــت

  نهادهاي مردمسازمان

ــت ــذاران،  سیاســ گــ

هـا، اعضـاء    شـهرداري 

  طبقه خالق

بخــــش خصوصــــی،  

ــدملیتی،   ــان چن کارآفرین

هـا،   هـا، شـهرداري   دولت

  ها، سازمان ملل رسانه

  هاي فضایی ویژگی

  شهر کالن  شکل شهري

  

ضــد گســترش، شــهر   

  پیشرفته

  

ضــد گســترش، شــهر  

  پیشرفته

  

  شهر پیشرفته

  

هاي مبتنی بـر   زیرساخت

  فناوري اطالعات کارآمد

اي مقیــاس  شــهر هســته  تبلور فیزیکی

بزرگ، یکپارچـه؛ مراکـز   

ــراي  ــدهی بـــ فرمانـــ

ــین ــداري ب ــی؛  بانک الملل

مراکز تفریحـی غنـی از   

امکانات؛ مراکز تجـاري  

ونقـل   المللـی (حمـل   بین

ــوایی)؛   ــا ه ــایی و/ی دری

اي سنگین؛  ترافیک جاده

ونقل ریلـی   سامانه حمل

  یکپارچه

فشردگی، تراکم، استفاده 

مختلط از زمـین، تنـوع،   

طراحی اثرپذیر از انرژي 

  خورشیدي و فضاي سبز

ــدي  ســامانه هــاي کالب

هـــا،  (یعنـــی جـــاده 

هــــــا،  ســــــاختمان

ها، تأسیسات  زیرساخت

ــر اســاس   ارتباطــاتی ب

ــوگرافی،   ــاك، توپـ خـ

ــین ــی، و  زمــ شناســ

هــا)، همــراه بــا  آبراهــه

ــه  حساســیت نســبت ب

ــرات  ــزاء و خطــ  اجــ

  محیطی طبیعی زیست

مناطق توسـعه مرکـز   

ــاطق   ــهر، منـــ شـــ

پساصــنعتی در داخــل 

هــاي   شــهر، شــبکه 

هاي  متراکم از شرکت

ــی،   ــل و تخصص مکم

توسعه طراحی شهري 

که حول محـور تولیـد   

  زیباشناختی است

متصل بودن، شبکه 

ها و  هوشمند، زیرساخت

  خدمات فناوري 

  

  بندي اجتماعیپیکره

ــطوح   سرمایه اجتماعی ــذب س ــاالي  ج ب

-نیــروي کــار اجتمــاعی

اقتصـــــادي، شـــــامل 

متخصصان درآمد باال در 

بخش مالی، و همچنـین  

ــد در  کــارگران کــم درآم

  بخش خدمات

ــظ   ــر روي حف ــز ب تمرک

روابـــط جامعـــه، رفـــاه 

ــدالت   ــادي، و عـ اقتصـ

ــه ــاعی بـ عنـــوان  اجتمـ

ضــروري بــراي مســائل 

  محیطی زیست

بهبــــود انتظــــارات  

هـاي محـروم در    گروه

نوان خطر و جامعه به ع

  یک کل

  

ــالق   ــه خ ــذب طبق ج

عنوان منبعی بـراي   به

ــد  ــعه و رشـــ توســـ

  اقتصادي

توسعه سرمایه اجتمـاعی  

اي بـراي   عنوان وسیله به

ــام   ــردن تمـ ــر کـ درگیـ

ذینفعان جهت مشـارکت  

  در شهر هوشمند

ــدن     ها پذیري آسیب ــی ش ــاد و قطب تض

ــاعی ــادي، -اجتمـ اقتصـ

  سازي شیوع فقر، اعیان

وابسته به توسعه و 

  گذاري دولتی  سرمایه

  

وابسته به توسعه و 

  گذاري دولتی سرمایه

  

ــاعی  ــابرابري اجتم -ن

گرایـی   اقتصادي، نخبه

ــاهاي   ــاعی، فض اجتم

، »شـده  پاك«عمومی 

فضــاهاي انحصــاري، 

ي، اخــراج ســاز اعیــان

ساکنان طبقه میانی یا 

  پایین

ازحد، حـریم   نظارت بیش

خصوص کمتر، تقسیمات 

رو به افـزایش،   دیجیتالی

یعنـــی افـــرادي کـــه از 

فنــاوري متصــل نیســتند 

یک مزایا را دریافـت   هیچ

کننــد امــا مشــمول  نمــی

ها و نظـارت   پذیري آسیب

  مربوطه هستند.
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  شهر جهانی. 2-1

 1»برقراري ارتباط تجاري میان سانفرانسیسکو و چین« فرانسیسکو یک شهر واقعاً جهانی است، ما از موفقیت که سان به دلیل این«

وکارها  تنها براي جذب کسب نه - دهیم بهره خواهیم برد و توسعه خود را به سمت بازارهاي آمریکاي التین و آسیا گسترش می

 Mayor’s( »به این بازارهاي در حال رشد» فرانسیسکو ساخت سان«جهت استقرار در این شهر بلکه براي معرفی محصوالت 

Office of Publication Policy and Finance’s, 2013 طور  من مفتخرم که ریودوژانیرو اولین شهر جهانی است که به«)؛

به این ابتکار » در جاده به سمت پاریس و فراتر از آن«خواهم  کند، و من از همه شهرها می کامل پیمان شهرداران را رعایت می

ملی را -یافو یک ابتکار عمل شهرداري- آویو، شهرداري تل2010در سال «)؛ Compact of Mayors, 2015» (عمل مهم بپیوندند

المللی پیشگام که تخصص آن نوآوري  وکار بین یک مرکز کسب -  عنوان یک شهر جهانی آویو بهاتخاذ کرد که براي قرار دادن تل

کلیدي در اقتصاد جهانی بدل شده است، و هدف این شهر  دبی به بازیگر«)؛ Tel Aviv-Yafo, 2017a» (شده بود طراحی -است

مرکز برتر براي  5عنوان یک مرکز تجاري جهانی تقویت نماید تا در بین  این است که موقعیت خود را از طریق ارتقاء ساختار خود به

  Government of Dubai, 2014.(2» (تجارت، لجستیک، امور مالی، و گردشگري باشد
  

دهند. مفهوم شهر جهانی، که به  گذاران را نشان می مداران و سیاست استفاده از ایده شهر جهانی توسط سیاستجمالت باال 

تکامل و گسترش یافته است، حاکی از ادغام روز » شهري جهانی-منطقه«، و »شهر جهانی«، »شهر دنیا«ها از قبیل  سایر واژه

 ,Friedmannکنند ( دي است که شهرها در اقتصادهاي ملی ایفا میهاي جدی افزون اقتصاد جهانی در شهرهاي بزرگ و نقش

1986; King, 2015; Pain, Van Hamme, Vinciguerra & David, 2016; Sassen, 1991 صعود شهرها تا یک .(

ند سطح یافته رخ داد که در چ هاي ساختاري عمیقی است که در تمام اقتصادهاي توسعه موقعیت برتري اقتصادي پیامد دگرگونی

اي ایجاد کرد  هاي فراملی تقاضایی را براي انواع جدید از خدمات واسطه بر روي شهرها و کشورها تأثیر گذاشت. ظهور شرکت

نویسی  عنوان مثال، خدمات مالی، از قبیل بانکداري، بیمه و حسابداري؛ خدمات حقوقی؛ روابط عمومی؛ مشاوره؛ و برنامه (به

اند  ). در نتیجه، برخی از شهرها به مراکز مالی اصلی بدل شدهSassen, 2009شود ( ل شهرها ارائه میافزار)، که اغلب در داخ نرم

 ,Sassen, 1991; Taylor & Derudderاند ( مرزي استراتژیک تمرکزیافته هاي برون ها، و شبکه ها، تراکنش ها نقش که در آن

2015; Xuefei & Keil, 2018هاي  ي و انسانی الزم براي پل زدن بر روي شکاف بین شرکت). این شهرها داراي منابع ماد

چندملیتی و خصوصیات ملی هستند. از یک دیدگاه اقتصادي، شهر جهانی طرفدار جریان غیر منقطع سرمایه، آزادي اقتصادي، و 

لت مرکزي کاهش مقررات دولت ملی است، که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد تقویت کرده و شهر جهانی را در مقابل دو

  ).Sassen, 1991شوند ( هاي برتر شهر جهانی در نظر گرفته می عنوان مثال کنند. توکیو، نیویورك، و لندن به نیرومند می

شده براي کمک به درك بهتر  تحلیلی طراحی-عنوان یک ابزار نظري برخالف منابع دانشگاهی مفهوم شهر جهانی به

اي که براي شهرها از طریق  )، مزایاي چندگانهSassen, 1991کنند ( جدید ایفا میهاي جدیدي که شهرها در نظم اقتصادي  نقش

دهند تا  دهد که شهرها در سرتاسر دنیا انجام می هایی را شرح می شود تالش حاصل می» جهانی«عنوان  ها به اطالق به آن

ها با اقتصادي  تب از شهرها بر اساس پیوند آنمرا گونه به رسمیت شناخته شوند. عالوه بر این، مفهوم شهر جهانی یک سلسله این

عنوان یک پروژه سیاسی به چالش کشیده شده در نظر گرفت که توسط نیروهاي  توان آن را به کند و می جهانی را ایجاد می

  ).Smith, 1998شود ( اجتماعی قدرتمند پیش برده می

                                                             
1. ChinaSF 

کنند  وضوح شهرهاي جهانی برتر هستند، اما سایر شهرها این موقعیت را ادعا می نسبتاً مبهم است. برخی از شهرها به» شهر جهانی«. استفاده از واژه 2

هرها جهانی و شبکه پژوهش ش«بندي دقیق توسط  اند. براي طبقه گونه دیده شوند، حتی باوجودي که هنوز موفق به این کار نشده زیرا دوست دارند این

   ./www.Iboro.ac.uk/qawc، به این آدرس مراجعه کنید: »دنیا
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). شهرهایی که نقش Sassen, 1991: xxاست (» اکمشدت شدید و متر یک حلقه اطالعات به«از نظر فضایی، شهر جهانی 

ها باشند که در ارائه و  کنند باید داراي یک حجم مشخصی از عملکردها، تراکم فضایی، و زیرساخت شدن ایفا می کلیدي در جهانی

هم  بر روي یابند، که هاي درگیر در تولید دانش، هماهنگی سیاست، و کنترل تراکنش تخصص می آوري بخش حمایت از یک جمع

اي شهر جهانی متعهد به  هاي خود است. عالوه بر این، دستور کار توسعه تر از مجموع بخش دهند که بزرگ یک کل را تشکیل می

شود که  خصوصی براي ارائه یک زیستگاه شهري ایجاد می-هاي عمومی یک برنامه مدرن سازي جامع است که از طریق شراکت

حال، شهر جهانی یک حالت فضایی پیچیده را  ). بااینBoschken, 2003: 809است (» هانیمتصل بودن ج«تمرکز آن بر روي 

). این جغرافیاي Robinson, 2009دهد ( خانمانی، و تراکم فضایی فقر را افزایش می دهد که در کنار ارتقاء شهر، فقر، بی بروز می

شود  و فقیرنشین تولید کرده، باعث ایجاد چیزي می» قپر زرق و بر«فضایی شهر جهانی یک دوگانگی را بین مناطق -اجتماعی

  ).Robinson, 2009: 17نامد ( می 1»اي سازي فضایی و طبقهجدایی«که رابینسون آن را 

هاي اجتماعی، تضاد، و  مراتب اي، و سطح مصرف منجر به سلسله از نظر اجتماعی، سازمان کار، توزیع ثروت، روابط طبقه

شود که  ). نابرابري نیز قطعاً شامل حال شهرهایی میKnox & Taylor, 1995; Robinson, 2009( شود اي می تقسیمات طبقه

حال، محققان  عنوان یک کل در ارتباط است. بااین شدن به شهرهاي جهانی یا دنیا نیستند، و این سازوکار با فرآیندهاي جهانی

 ,Yeohاي ماهر، مدیریتی، و کارآفرین است که جذب آن شده ( قبول دارند که ویژگی سرمایه اجتماعی شهر جهانی نخبگان حرفه

نیز » سبک زندگی جهانی«). عالوه بر این، Zukin, 2010کند ( )، آن را به یک شهر طبقه باال متوسط نامتناسب تبدیل می1999

)، که به شکل Yeoh, 1999کند ( شمار رو به رشدي از کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر را در اقتصاد خدمات شهري را تقاضا می

). این King, 2015; Xuefei & Keil, 2018دهد ( اقتصادي و تضاد دستمزد را افزایش می-بالقوه نابرابري فضایی و اجتماعی

عنوان مثال، مدارس، امنیت، بازارهاي خرید، گاراژهاي پارکینگ خصوصی، و  سازوکار بر روي خدمات و امکانات در شهر (به

شوند،  صورت خصوصی کنترل می گذارند، که به شکل روز افزون به نی مجتمعی و خانه شهري) تأثیر میهاي مسکو توسعه

  ).Boschken, 2003; Fainstein, 2001کنند ( تر می فضایی بین داراها و ندارها را عمیق- بنابراین، تقسیم اجتماعی

آیند. طرفداران بخش خصوصی شامل  هاي اصلی شهر جهانی از بخش خصوصی و شهرهاي قدرتمند می بدون شک، قهرمان

هاي  شدت از افزایش دادن توانمندي شوند، که همگی به هاي فناوري اطالعات می هاي مالی و شرکت هاي بزرگ، شرکت شرکت

ها هستند  مند افزایش دادن این توانمندي و درنتیجه عالقه -برند  خود در خصوص عملیات و معامالت جهانی منفعت می

)Sassen, 2009خواهند قدرت و مرکزیت خود را  شوند که می ها همچنین توسط شهرهاي اصلی ترویج می حال، این ایده ). بااین

المللی اي بیندر اقتصاد جهانی گسترش دهند و گردشگري گسترده را از طریق جذب مسافرانی تسریع کنند که فضاي شهره

  ).Yeoh, 1999یابند ( ایشان را جالب می موجود در شهرهاي

  شهر پایدار. 2-2

کند، در صنایع نوظهور مشاغلی با حقوق  یک شیکاگوي پایدار شهري است که با گذشت هر سال انرژي کمتري را مصرف می«

کند هر شهروند شیکاگو این  دهد، و تضمین می اء میهاي خود را به شکل مسئوالنه حفظ کرده و ارتق کند، زیرساخت خوب ایجاد می

حرکت به سمت انرژي «)؛ Office of the Mayor, 2015» (فرصت را داشته باشد که سبک زندگی سالم و فعالی داشته باشد

 ,City of Vancouver» (کند تا بهترین شهر جهان شود % تجدید پذیر راه دیگري است که ونکوور بر روي آن کار می100

» تنها براي هند، بلکه براي دنیا خواهیم دولرا الگو باشد و براي زندگی شهر پایدار استاندارهاي جدید ایجاد کند، نه ما می«)؛ 2015

)Sweet, 2016.(  

                                                             
1. Spatial and class apartheid 
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ها و حقوق  ریزي استراتژیک مستلزم ریسک کنند، استفاده از مفهوم شهر پایدار در برنامه طور که جمالت باال آشکار می همان

یافته و تعهد بشریت در اقدام براي کاهش  هاي باالي شیوه زندگی دنیاي توسعه هاي جاري و آینده است که بر روي هزینه نسل

). در Haughton, 1999, Jabareen, 2006کند ( ویژه تهدید تغییر اقلیم جهانی، تأکید می محیطی، به دادن تخریب زیست

). طبق این مفهوم، Haughton, 1999مدت تکامل پویا و سالم این سیاره مربوط است (نهایت، مفهوم توسعه پایدار به بقاي بلند

ها براي  محیطی جهانی هستند؛ از این روي، مراکز شهري باید توانمندي هاي زیست اي از چالش شهرها در خط مقدم مجموعه

آنجلس و  دهند، را توسعه دهند. لس د انجام میهاي ملی خو الملل یا دولت نظر از آنچه جامعه بین ها، صرف رسیدگی به این چالش

ها قبل از تصویب قوانین  محیطی از قبیل آلودگی هوا مدت هایی هستند که با وجود تهدیدهاي زیست هایی از شهرداري توکیو مثال

  ).Sassen, 2010اند ( المللی براي رسیدگی به این مسائل دست به اقدام زده هاي بین ملی یا امضاء شدن معاهده

ونقل، مدیریت  هاي حمل عنوان مثال، سامانه هاي اصلی (به از نظر فضایی، شهر پایدار با دگرگونی و تغییر ساختار زیرساخت

ها، و مناطق سبز مرتبط است.  وساز سبز) و مدیریت منابع شهري، پارك وري انرژي، و ساخت مصرف آب، دفع پسماندها، بهره

هاي  روي و قابلیت دسترسی ارتقاءیافته در شهر و حفظ اکوسیستم سائلی از قبیل قابلیت پیادهمفهوم شهر پایدار همچنین بر روي م

شده و مسکونی  ) و همچنین رشد و بازآفرینی مناطق شهري ساختهBrebbia, 2000; Wheeler & Beatley, 2008شهري (

)Jenks & Jones, 2010هایی در چندین از جمله سطوح محله،  عنی مداخلهکردن این رویکرد به م) تأکید دارد. بنابراین، پیاده

هایی از قبیل کوچک بودن، تراکم، استفاده مختلط از زمین، تنوع،  منطقه و شهرداري است. از نظر کالبدي، رویکرد پایدار از ایده

طبیعی شهر و )، و حفاظت از مناطق Burton, Jenks, & Williams, 2003طراحی اثرپذیر از انرژي خورشیدي و فضاي سبز (

عنوان امري نهفته در ساختار فیزیکی  کند. شرایط خوب اجتماعی به ) حمایت میKenworthy, 2006ظرفیت تولید غذاي شهر (

شود، که به معنی تشویق توسعه فضاهاي عمومی به شکل قابل استفاده، قابل قبول، متنوع، غنی، و مناسب براي  دیده می

  ).Jenks & Dempsey, 2005; Kenworthy, 2006; Newman, 2008نیازهاي انسانی است (

شود بلکه رفاه اقتصادي و عدالت اجتماعی را نیز  محیطی می تنها شامل کیفیت زیست از نظر اجتماعی، اصول اصلی پایداري نه

حال حاضر  شده هاي از نظر اجتماعی به حاشیه رانده هاي آینده و گروه گیرد، همراه با توجه صریح به حقوق نسل در برمی

)Haughton, 1999محیطی و اقتصادي پایدار  عادل احتمال ندارد از نظر زیست که یک جامعه نا ). گفتمان پایداري با ادعاي این

 & Bramley, Brown, Dempsey, Powerکند ( محیطی را با اجتماعی ترکیب می ) مفاهیم زیستHaughton, 1999باشد (

Watkins, 2010; Newman, 2008کند یک عرصه عمومی باکیفیت را  کم در نظریه، شهر پایدار تالش می نابراین، دست). ب

 ,Beatley, 1999, 2014; Wheelerکند ( ایجاد کند و فرهنگ عمومی، جامعه، برابري، اشتغال، و حکومت خوب را ترویج می

هاي  و شرکت -و ابزارهاي مختلف خود با نهادها -هاي جمعی شهر، دولت ملی  ). احتمال دستیابی به پایداري به تالش2013

  ). Low, 2005خصوصی بستگی دارد، که باید براي اثربخشی به تغییرات باهم اقدام کنند (

محیطی، و عدالت اجتماعی؛  هاي عمومی نهفته است، از قبیل مشارکت دموکراتیک، پایداري زیست شهر پایدار در ارزش

)، Rio 1992; Kyoto 1997; Paris 2015فراملی از قبیل سازمان ملل متحد (هاي  بنابراین، طرفداران اصلی آن سازمان

اي، از قبیل  هاي حرفه هاي اجتماعی، و گروه المللی، جنبش نهاد بینهاي مردممحیطی، سازمان نهاد زیستهاي مردمسازمان

  طراحان، هستند. و شهري، معماران ریزان برنامه
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  آور تابشهر . 2-3

» گیرد هاي ساحلی قرار می اي از دفاع پذیر پشت مجموعه هاي آسیب تر، بسیاري از محله تر و منعطف از یک شهر قويدر دیدگاه ما «

)The City of New York, 2013 راستاتر  تر، پایدارتر، و هم هاي بازیابی از بالیاي طبیعی جهت منعطف با استفاده از تالش«... )؛

ها  ه. این کار با وارد کردن و بهره بردن کامل از تمام جامعه خود و هماهنگی در بین تام بخشها و آمال جامع کردن سیاتل با ایده

مأموریت ما این است تضمین کنیم لندن آماده «)؛ Seattle Ofce of Emergency Management, 2015» (شود. میسر می

را تقویت  آور تابعنوان یک شهر  وقعیت لندن بههاي اضطراري است، که این امر م واکنش نشان دادن به و بازیابی از وضعیت

آوري ساختمانی از طریق پیشگیري و تقلیل، همکاري جهت آماده  آوري لندن، تاب هاي مربوط به تاب کند. ما با ارزیابی ریسک می

  ).Mayor of London, 2013» (شدن، واکنش و بازیابی، کمک به ساکنان لندن براي آماده بودن این کار را انجام خواهیم داد
  

جامعه «در مفهوم دفاعی  آور تابدهند، مفهوم شهر  ها نشان می گذاران در شهرداري این جمالت از سوي سیاست

 ) نهفته است.Davoudi et al., 2012; Wilkinson, 2012محیطی شهري ( آوري زیست ) و تابBeck, 1992» (پذیر ریسک

پذیري برخی از  ). این مفهوم آسیبDavoudi et al., 2012آوري باید هم از نظر نظري و هم از نظر عملی درك شود ( تاب

هایی را آشکار  هاي جهانی با مقیاس بزرگ، از قبیل تغییر اقلیم، تروریسم، و اقتصاد جهانی شده، و استرس جوامع در برابر چالش

ویژه برخی جوامع محروم در شهرهاي خاص  ر روي جوامع جهانی بلکه بر روي جوامع محلی، بهتنها ب ها نه کند که این چالش می

ها پس از حمالت  ). این ایدهJabareen, 2013; Pelling, 2003; UN-HABITAT, 2011; Vale, 2014گذارند ( جا می به

منیت ملی و آمادگی اورژانسی بر روي ظهور کردند، که از طریق بسط دادن چهارچوب نهادي ا 2001سپتامبر  11تروریستی 

هاي  ). بحرانCoaffee, 2013; Godschalk, 2002گذاري (هم در سطح محلی و هم در سطح ملی) تأثیر گذاشت ( سیاست

 Adger, 2000; Godschalk, 2002; Martin-Breen) و بالیاي طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم (Chernick, 2005اقتصادي (

& Anderies, 2011; Pitrenaite-Zleniene & Torresi, 2014پذیري و توانایی یک سامانه) نیز بر روي مفهوم ریسک - 

 ,Martin-Breen & Anderiesدر سازگاري پیدا کردن با فرآیندهاي داخلی یا خارجی در حال تغییر تأثیر گذاشتند ( -یک شهر

یافته، شدت روز افزون تهدیدهاي  به ناامنی اقتصادي افزایشروي، این مفهوم توسعه ابزارهایی براي پرداختن  ). ازاین2011

هایی از شهرهایی هستند که  کند. نیویورك، سیاتل، و ریودوژانیرو مثال تروریستی، و افزایش تأثیر تغییر اقلیم را تشویق می

  اند.  شدن ایجاد کرده آور تابهایی را براي  برنامه

شده از طریق مدیریت استفاده از زمین و  زیست ساخته دهی به محیط شکل ریزي شهري از طریق از نظر فضایی، برنامه

 ,Jabareenکند ( آورتر کردن شهرها ایفا میاي را در تاب هاي مقابله، نقش محوري ها و روش ها، عدم قطعیت بینی ریسک پیش

2013; Zhang, 2010بی از بالیاي طبیعی یا اقدامات فجیع ). این مفهوم مستلزم پرداختن به تهدیدها و کمک به شهرها در بازیا

است که از طریق آن  1رسانی وضعیت اورژانسی افرادهاي فنّاورانه اطالع اي و سامانه انسانی از طریق ایجاد جوامع اجتماعی شبکه

 & Grove, 2014; Pelling, 2003; Valeپذیر باشد ( سازگاري با و برگشت به سطوح جدیدي از پایداري امکان

Campanella, 2005توان اعمال کرد، از جمله سطوح محله، منطقه و سطوح مدیریت شهري  ). این رویکرد را در چند سطح می

)Godschalk, 2002; Pickett, Cadenasso & Grove, 2004; Vale, 2014 نیز  آور تاب). مشابه مفهوم شهر پایدار، شهر

). از نظر Duany, 2000کند ( اري براي مقابله با گسترش شهري ترویج میعنوان ابز رشد هوشمندانه، فشردگی، و تراکم باال را به

پذیري و سازگاري را ترویج  شوند که انعطاف هاي ناهمگون در نظر گرفته می عنوان اکوسیستم آور بهفیزیکی، شهرهاي تاب

  ها و ساختمان ها، جاده قبیل از اه زیرساخت و فیزیکی هاي سامانه توسعه زمان در باید رو، ). ازاینPickett et al., 2004کنند ( می

                                                             
1. Lifeline systems 
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  ).Godschalk, 2002تأسیسات ارتباطی به خطرات طبیعی و ساخته دست انسان توجه شود (

آوري نماینده یک تغییر در افرادي است که مسئول مدیریت بحران از دولت گرفته تا جامعه، و  از نظر اجتماعی، مفهوم تاب

در   ریزي هاي برنامه آفرینان اصلی در پروژه عنوان نقش هاي مرکزي و محلی همچنان به دولت حتی افراد، هستند. باوجودي که

)، این رویکرد از Godschalk, 2002است ( آور تابها تقلیل خطرات ممکن و ساختن جوامع  شوند که هدف از آن نظر گرفته می

پذیري اجتماعی در این مفهوم محوریت دارد  ر نتیجه، آسیبکند. د تمرکززدایی مسئولیت حمایت کرده و خوداتکایی را مطالبه می

)Pickett et al., 2004ها و بالیا از طریق خوداتکایی،  کنند که توانایی مقابله با ریسک که محققان استدالل می )، همراه با این

تر و  عیت اقتصادي پاییناقتصادي به دلیل وض-هاي اجتماعی یک منبع با توزیع نابرابر است، عالوه براینکه برخی گروه

  ).Vale, 2014تنیده هستند، در معرض ریسک بیشتري قرار دارند ( هاي جغرافیایی نامناسب خود، که اغلب درهم موقعیت

عنوان مثال، سازمان ملل  هاي بنیادهاي اصلی (به ها، و ابتکار عمل طرفداران این مفهوم، از آنجایی از نشریات متعدد، اجالس

المللی هستند و هم  هاي بین )، هم سازمانVale, 2014آوري مشهود است ( اختصاص یافته به مفهوم تاب و بانک جهانی)

). دانشگاهیان و محققان از چند رشته به این بحث ملحق UN-HABITAT, 2001; UNISDR, 2012مؤسسات دولتی (

ملی مسئول امنیت داخلی و آمادگی فاجعه اضطراري ها اغلب از سوي نهادهاي آوري را ترویج دهند، و آن اند تا مفهوم تاب شده

  ).Godschalk, 2002شوند ( متحده) و همچنین سایر نهادهاي مشابه حمایت می در ایاالت FEMAعنوان مثال،  (به

  شهر خالق. 2-4

ترویج شبکه را در چهارچوب گروه اقتصاد و فناوري شهرداري تأسیس کرد، [...] که مسئول » شهر خالق یونسکو«شانگهاي «

یکی  1هوتسون«)؛ Unesco, 2010» (هاي مربوطه است ارتقاء صنایع از طریق بسیج کردن تمام بخش] و[ فرعی شهرهاي طراحی

ور کردن قدرت هنرها در بین  ها در دنیا براي هنر و فرهنگ است، و شما از هوتسون مکان بهتري را براي شعله از بهترین مکان

را  -شهر خالق: یک پیش نمونه - شورا سند کاري مقدماتی«)؛ City of Houston, 2016» (یابید نمیهاي مختلف، بخش

عنوان  هاي میراثی براي قرار دادن خود به عنوان چهارچوب بحث دریافت کرد. این سند از تورنتو خواست از هنر، فرهنگ و دارایی به

  ).City of Toronto, 2003( »یک شهر خالق، یک پایتخت فرهنگی جهانی، استفاده کند

  

عنوان ابزاري براي  هاي استراتژیک مختلف، بر روي مفهوم شهر خالق تمرکز دارند، که به جمالت باال، برگرفته از برنامه

شود که نقش  شود، که چنین در نظر گرفته می استفاده می» طبقه خالق«گذاري و استعداد قابل تحرك  جذب سرمایه

). Bayliss, 2007; Florida, 2002aکند ( الملل ایفا می رویج رشد اقتصادي یک شهر در سطح بیناي در ت مالحظه قابل

هاي بین  اند که مشخصه اصلی آن شبکه دهی شده هاي تولید سازمان شهرهاي خالق در دنیاي مدرن معموالً در اطراف سامانه

هاي خالق شامل صنایع مد، طراحی، بازي،  نگی یا بخش). صنایع فرهScott, 2006شرکتی متغیر و بازارهاي کار منعطف است (

اي براي  مالحظه هاي قابل عنوان شبکه شوند، که همگی به و فیلم و همچنین میکروالکترونیک، بیوتکنولوژي و خدمات تجاري می

 & Lewisکنند ( یها هستند، عمل م مند به کار در این بخشبسیار بااستعدادي که اغلب عالقه» کارکنان خالق«جذب جوانان، 

Donald, 2010; Scott, 2006کند بلکه در بازآفرینی شهري، امکانات فرهنگی، سرگرمی،  تنها درآمد تولید می ). طبقه خالق نه

شود. با  گذاري، و یک نیروي کار ماهر غیرثابت می کند، که باعث جذب گردشگري، سرمایه و سبک زندگی یک شهر نقش ایفا می

» آوريفناوري، استعداد، و تاب«گردد،  که حول سه مورد می» فرمول مقدماتی براي توسعه اقتصادي«تمرکز بر روي یک 

)Bayliss, 2007کنند  عنوان یک ویژگی اصلی یک دستور کار رویه شهري استفاده می گذاران اغلب از این مدل به )، سیاست

                                                             
1. Houston 
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)Brown, 2010; Peck, 2005; Scott, 2006 که »خالقیت سرزنده شهري«تالش جهت تولید ). این تمرکز از طریق ،

شود. محققان درباره توانایی سیاست جهت شود، از طریق سیاستی از باال درك می عنوان یک فرآیند طبیعی در نظر گرفته می به

کم  دهی کند، اما دست هاي خالق را سازمان سیاست عمومی ممکن است نتواند محیط«پرورش شهر خالق تردید دارند: 

  ).Bayliss, 2007: 894» (ریزي بتواند امیدوار باشد براي خالقیت شرایط چهارچوب مطلوب ارائه کند پذیر است که برنامه کانام

 1فرهنگی است. واژه مرکز شهر-از نظر فضایی، تمرکز بر روي توسعه مناطق مرکز شهر است که اغلب نشانه تراکم قومی

) و تمرکز بر Lewis & Donald, 2010حضور طبقات متوسط و پایین جامعه ( هاي شهري پساصنعتی با اغلب به معدود بلوك

سبک «از طریق توسعه امکانات براي ارتقاء » خالقیت شهري«شود. راهبردها جهت کاتالیز کردن  گرایی اطالق میروي مصرف

تحقق  –شیک -ي صنعتیساز اناعیاز قبیل رویدادهاي فرهنگی خیابانی، نقاط خرید مد روز، مسیرهاي دوچرخه، و  -» زندگی

شهري اغلب  هاي توسعه در مناطق درون ). درواقع، گرایش طبقه خالق جهت طرفداري کردن از خوشهPeck, 2005یابند ( می

براي راهبردهاي نوگرایانه به بازار «کند. شهرهاي پساصنعتی مشتاق هستند  براي بازآفرینی و احیاء این مناطق محرکی فراهم می

آفرینان محلی با وعده دروغین یک  دست یابند. نقش» تحول خالقیت«) تا به یک Peck, 2005: 747» (شوند جدید ملحق

  ).Peck, 2007: 45توانند پیروز جنگ بر سر استعدادها باشند ( همه شهرها می اند که در آن  متقاعد شده» ثبات خالقیت«

المللی  دیده، از نظر اجتماعی آزاد و بین استعداد، بسیار آموزشکنند متخصصان جوان با از نظر اجتماعی، شهر خالق تالش می

ها در اخالق مشترکی شریک هستند که براي خالقیت، تفاوت  آن«کند،  ها را توصیف می که فلوریدا آن نحوي را جذب کند. به

. به این طبقه سابقاً ). در واقع، طبقه خالق چیز جدیدي نیستFlorida, 2002b: 17» (فردي، و شایستگی ارزش قائل است

ها بر  ساالر متشکل از افرادي است که تعامالت آن شد، که به معنی روشنفکران فن یا طبقه اشتغال باال گفته می» طبقه جدید«

حال، مدل  ). بااینScott, 2006ها در کار و زندگی حاکم است ( هاي عملی آن اساس نوعی عقالنیت انتقادي است که بر مشارکت

بخشد: طبقه باالي خالقان  گرا در درون شهر را مجدداً مشروعیت می هاي مجدد اجتماعی واپس چنین به توزیعخالقیت هم

). این مدل توسط شهرهاي Peck, 2007اند ( دست آورده شود که موقعیت برتر خود را در شهر خالق به شده چنین تلقی می تعیین

میشیگان)، و تورنتو (اونتاریو) اتخاذ شده است اما براي ترویج نابرابري، آمریکاي شمالی از قبیل آستین (تگزاس)، آن آربور (

شدت مورد  ي، جابجا کردن ساکنان طبقه متوسط یا پایین بهساز اعیانگذاري ضعیف،  گرایی اجتماعی، تصمیمات سرمایه نخبه

دهی  تواند با سازمان ن رویکرد می). ایPeck, 2005, 2007; Sands & Reese, 2008; Scott, 2006انتقاد قرار گرفته است (

هایی دسترسی پیدا  پذیري اجتماعی در یک شهر را افزایش دهد. یعنی، اعضاء طبقه خالق به مزیت مجدد توزیع قدرت آسیب

هاي مذکور  هاي اجتماعی در دسته تر فراهم نیست. در ساختن شهر خالق، گروه کنند که براي ساکنین طبقه متوسط یا پایین می

  ).Lewis & Donald, 2010شوند ( جابجا میاغلب 

خواهی فرهنگی و اصول طراحی شهري  اي از اصول که آزادي ) و بر پایه مجموعهPeck, 2007» (تخیل اقتصادي«براساس 

هایی  گذاران، متخصصان، و شهرداري کند، طرفداران اصلی این مفهوم شامل سیاست را با ضروریات اقتصادي نئولیبرال ترکیب می

هستند، که به برتري خود اعتقاد » طبقه خالق«کنند. طرفداران گاهی از خود  هاي شهر خالق اعتماد می شود که به وعده می

  دارند. 

  شهر هوشمند. 2-5

  جدید از هاي نیویورکی براي تمام هاي بیشتر فرصت خدمات و ایجاد ارتقاء و براي بدهد نشان واکنش تغییرات این به باید شهر«

                                                             
1. Downtown 
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ترین یکی از سمبلیک«)؛ Mayor’s Ofce of Technology and Innovation’s, 2015» (دیجیتال جدید استفاده کندابزارهاي 

هدف ما براي ملبورن «)؛ Schreiner, 2016» (است 1هاي یک شهر هوشمند شهر ریودوژانیرو، برزیل، با مرکز عملیات ریو مثال

کند و ما را هوشمندانه براي  هایی از شهر خود ما را منحصراً ملبورنی می بهعنوان یک شهر هوشمند ساده است: ارتقاءدادن جن به

یافا این است که مدام -آویوهدف تل«)؛ City of Melbourne, 2017» (کند زیست و اقتصاد آماده می نیازهاي متغیر جامعه، محیط

تأسیس دولت دبی هوشمند بازوي «)؛ Tel Aviv-Yafo, 2017b» (تر، شهر بهتري باشد یا به بیان ساده -  شهر هوشمندتري

 Government» (فناوري دبی هوشمند است، یک ابتکار عمل شهري براي تبدیل کردن دبی به هوشمندترین و شادترین شهر دنیا

of Dubai, 2017.(  

  

آرمانشهر اي بر اساس یک باور  مقامات شهري، چنانچه از جمالت باال مشهود است، مجذوب مفهوم شهر هوشمند، ایده

 Buckاند ( هاي شهري شدن و توسعه پایدار ضرورت دارد، شده فناورانه که در آن استفاده از فناوري اطالعات در مقابله با چالش

& While, 2015; Gabrys, 2014; Townsend, 2014; Watson, 2015اي  هاي سایبري ). در قلب شهر هوشمند سامانه

ریزي، ارتقاءدادن  ها براي ارتقاء برنامه آوري کرده و از آن از اطالعات از منابع مختلف را جمعقرار دارند که مقادیر رو به رشدي 

 ,Asensioکند ( تر استفاده می هاي پایین ها جهت ارائه خدمات بهتر با هزینه ها، و دنبال کردن و بهبود عملکرد آن زیرساخت

Blanco, Blasco, Marco, & Casas, 2015; Bakıcı, Almirall, & Wareham, 2013; Luque-Ayala & Marvin, 

2015; Shelton, Zook, & Wiig, 2015; Vanolo, 2013عنوان ابزاري براي درگیر کردن  ). شهر هوشمند همچنین به

(اسپانیا)، شود. ریودوژانیرو، سانتاندر  هاي ارتباطی دو جهته در نظر گرفته میگیري از طریق راه ساکنین در زندگی شهري و تصمیم

 2016آویو (اسرائیل) (براي تمام مطالعات موردي، به بوسکال، کاسب، باسی، دي لوکا، و فاشینا، سنگاپور، سانگدو (کره)، و تل

هاي مدیریت مربوطه  ها و استراتژي اند و فناوري هایی از شهرهایی هستند که ایده شهر هوشمند را اتخاذ کرده مراجعه کنید) مثال

و » گرایانهمدیریتی و عمل«عنوان مفهومی  اند. باوجودي که بیشتر آثار مربوط به شهر هوشمند این مفهوم را به دهرا ایجاد کر

)، شهر هوشمند عمیقاً Kitchin, 2014کند ( بندي می طبقه» جستجویی براي این امر که غیر ایدئولوژیک به نظر برسد«عنوان  به

هاي موسوم به هوشمند را اتخاذ کرده و  وکار تجاري است. شهرها سیاست ار کسبدر ایدئولوژي نئولیبرال و یک موضع طرفد

دهد، و منجر به  )، کارآیی و بازده را ارتقاء میWiig, 2015کند ( وکارها را جذب می کنند که هوشمند بودن کسب فرض می

  ).McFarlane, 2011: 140 in Wiig, 2015کم از نظر اقتصادي ( دست -شود  می» مفیدتر«تر و، به نوبه خود،  ساکنان آگاه

کند. این مفهوم به شهر از نظر موضوعی تا از نظر فضایی بیشتر  مفهوم شهر هوشمند یک دیدگاه فضایی روشن را ارائه نمی

 زیست، ایمنی پردازد. این مفهوم مسائل گوناگون از قبیل اداره، مدیریت شهروند، توسعه اقتصادي، آموزش، نیروي کار، محیط می

 ,Mitchell, Villa, Stewart-Weeks & Langeگیرد ( برمی ریزي شهري را در ونقل، و برنامه عمومی، خدمات اجتماعی، حمل

). شهرهاي هوشمند Wiig, 2015هاي فضایی شهر هوشمند نیز کامالً مبهم هستند ( رو، تبلورهاي کالبدي و ویژگی ). ازاین2013

عنوان شهرهاي پایدار نیز  ده عربی؛ سنگاپور و سونگدو (کره شمالی)، که هر دو خود را بهاز قبیل مصدر در امارات متح - سمبلیک

هاي هوشمند فراگیر  از همان ابتدا با زیرساخت -)Carvalho, 2014در پرتغال ( 2اند؛ و دره زندگی فناوري اطالعاتی معرفی کرده

هاي  ابتکار عمل«هستند. در شهرهاي بزرگ و مناطق شهري،  اند. این شهرها همچنین از نظر اندازه کامالً محدود شده ساخته

دهند که  عنوان یک دغدغه سیاست شهري فراگیر اغلب تمرکز خود را بر روي موارد بسیار کوچکی قرار می شهر هوشمند به

  ).Shelton et al., 2015: 21» (ممکن است تأثیر حداقلی داشته باشند

                                                             
1. Rio Operations Center 
2. Living PlanIT Valley 
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 آور، شهر خالق و شهر هوشمندشهر جهانی، شهر پایدار، شهر تاب هاي سیاسی مفاهیم شهري معاصر:پایه

کنند، محققان بر توسعه  هوشمند بر روي نوآوري فناوري و رشد اقتصادي تمرکز میاز نظر اجتماعی، باوجودي که شهرهاي 

دهند،  جوامع هوشمند، شهروندان هوشمند، و سرمایه اجتماعی، که توانایی شهرها براي یادگیري، سازگاري و نوآوري را ارتقاء می

رگیر کردن تمام ذینفعان در شهر هوشمند ). جوامع هوشمند براي دCaragliu, Del Bo & Nijkamp, 2011تأکید دارند (

هاي الزم براي  شوند، زیرا جامعه باید بتواند فناوري را درك کرده و از آن استفاده کند و از مهارت ضروري در نظر گرفته می

هاي  وژه). بنابراین، با وجودي که بسیاري از پرEvans, 2002 in Hollands, 2008استفاده فناوري اطالعات برخوردار باشد (

پردازند، انتقاد روزافزون با این استدالل که شهر هوشمند  محیطی می کنند به مسائل اجتماعی، اقتصادي و زیست شهري ادعا می

کند که خود را بفروشد، در جایی که فناوري مبتنی بر  اي براي یک شهر عمل میعنوان عرصه به«پوشاند و اساساً  نابرابري را می

اي نسبت به  گونه تفسیر کرد که به معنی این است که این شکل شهري نسبتاً دغدغه توان این ي را میساز اعیانوکار و  کسب

). به بیان دیگر، شهر Hollands, 2008: 303لفاظی شهر هوشمند را مورد هدف قرار داده است (» نابرابري طبقاتی ندارد

). شهر هوشمند Datta, 2015» (تا یک مدل عدالت اجتماعیدهد  عنوان یک مدل تجاري اولویت می به شهرسازي به«هوشمند 

کنند،  ها و سایر دشمنان را جذب می )، تروریستKitchin, 2014هاي سایبري، که هکرها ( همچنین با استفاده از سامانه

ومی را هاي عم اصطالح هوشمند همچنین کنترل گسترده فعالیت هاي به کند. سامانه هاي جدید را معرفی می پذیري آسیب

تواند حرکات ساکنین و سایر بازدیدکنندگان را دنبال کرده و از اقدامات و مشارکت مدنی  کنند؛ دولت محلی می پذیر می امکان

پذیر کردن نظارت و کنترل سیاسی به شهر کنترل بسیار بیشتري بر روي حریم  جلوگیري کند. بنابراین، شهر هوشمند با امکان

  ).Martinez-Balleste, Perez-Martinez & Solanas, 2013; Seto, 2015خصوصی ساکنان خود دارد (

هاي فناوري اطالعات چندملیتی و بخش خصوصی، از قبیل آي بی ام، سیسکو، و  اند از شرکت طرفداران شهر هوشمند عبارت

 & Buckکنند (نیز عمل می عنوان مشاوران در مورد سیاست شهر کنندگان خدمات بلکه به عنوان ارائه تنها به ، که نه1زیمنس

While, 2015; Hollands, 2008; Luque-Ayala & Marvin, 2015; Viitanen & Kingston, 2014 سایر طرفداران .(

عنوان  المللی (به هاي بین )، مقامات شهر، جامعه شهر، نهادهاي فراملی، و سازمانDatta, 2015هاي مرکزي ( اند از دولت عبارت

هاي فراملی، از قبیل اتحادیه اروپا، به شکل مثبت از مفهوم شهر  هاي شهري و ملی، در کنار دولت دولت): «مثال، سازمان ملل

کنند که علمی،  هایی تصور می اندازها و چشمها، روش عنوان ایجادکننده فناوري کنند [...] طرفداران خود را به هوشمند حمایت می

  ).Kitchin, 2014» (عینی، معقول و غیرسیاسی هستند

مراجعه کنید) مشترکاتی با هم دارند و با قابل سکونت بودن، رقابتی  1این مفاهیم در خصوص توسعه شهرها (به جدول 

وکار، و کیفیت سرمایه انسانی مرتبط هستند. این مفاهیم همچنین در برخی از اصول  بودن، رشد اقتصادي، انگیزه ترویج کسب

ها. درواقع، به این اصول فضایی در هر  کم، فشردگی، استفاده مختلط، و توسعه زیرساختفضایی مشترك هستند، از قبیل: ترا

اي، شهر، یا محله) و هم از نظر  شود، هم از نظر حیطه توسعه شهري (یعنی، سطح منطقه صورت متفاوت رسیدگی می مفهوم به

محیطی و  به تغییرات زیست آور تاب). مفاهیم پایدار و آفرینانی که مسئول توسعه فضایی هستند (یعنی، دولت، بازار، و ساکنین نقش

کنند که کارآیی و رشد  که مفاهیم جهانی، خالق و هوشمند بر روي توسعه تمرکز می کنند، درحالی سازوکار اجتماعی رسیدگی می

د، با تمرکز بر روي کن ها بین این مفاهیم بحث می ها و تفاوت دهد. بخش بعدي بیشتر در مورد شباهت سرمایه را ارتقاء می

  گذارند. ها بر روي روابط قدرت در شهر و روابط قدرت بین شهر و دولت ملی تأثیر می هایی آن روش

  

                                                             
1. IBM, CISCO, and Siemens 
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  سازوکار شهر، دولت و ساکنین: مفاهیم سیاسی رقابت کننده یا مکمل؟. 3

بازسازي نئولیبرالیسم محوریت دارند اند، زیرا شهرها براي تولید و  شده در بافت نئولیبرالیسم ادغام شده تمام مفاهیم ارائه

)Brenner & Theodore, 2002: 375باوجودي که نئولیبرالیسم براي ایجاد «اند،  حال، و چنانچه برنر و تئودور ذکر کرده ). بااین

اشکال  کند، در عمل شامل یک تشدید چشمگیر از بازار آزاد شده از تمام اشکال دخالت دولتی انگیزه ایجاد می» اتوپیاي«یک 

). Ibid: 352» (هاي زندگی اجتماعی است منظور اعمال کردن قانون بازار بر روي تمام جنبه انضباطی اجباري مداخله دولت به

ها نسبت به دولت، ساکنین، و نظم سیاسی  کند و به گرایش آن هاي سیاسی پنج مفهوم تمرکز می بحث زیر بر روي وعده

  ).2پردازد (جدول  می

  ها و شهروندان آن ار بین شهر، دولت. سازوک2جدول 

  شهر هوشمند  شهر خالق  آور شهر تاب  شهر پایدار  شهر جهانی  

ت
حلی

ت و م
ت به دول

سب
ش ن

گرای
  

عنــوان یــک  شــهر بــه

واحد اقتصادي مستقل 

ــی   ــت مل ــا دول ــه ب ک

کنـد؛ رو بـه    رقابت می

خارج، فراتـر از دولـت   

  ملت

عنــوان یــک  شــهر بــه

مالحظه که  واحد قابل

هـاي محلـی    چالشبا 

خاصی روبرو است؛ رو 

به داخل، رسیدگی بـه  

ــاي  نیازهــــــــــــ

  محیطی خاص زیست

عنــوان یــک  شــهر بــه

پذیر که بـا   واحد آسیب

-هــاي محلــی چـالش 

ملی روبـرو اسـت؛ رو   

بــه داخــل؛ تقویــت   

هـاي   اجتماع و سامانه

  شهر

عنــوان یــک  شــهر بــه

واحد اقتصادي کـه بـا   

سایر شـهرها بـر سـر    

ــالق و   ــنایع خــ صــ

ــرمایه ا ــادي سـ قتصـ

  کند. رقابت می

عنــوان یــک  شــهر بــه

ــی  ــاد دولتــــ نهــــ

مالحظه در داخل  قابل

دولت کـه همـاهنگی   

اطالعاتی و نهـادي را  

بخشد؛ رو به  ارتقاء می

داخـــل، بـــه ســـمت 

ساکنان شهر و تـأمین  

  خدمات

ن
ساکنا

ت به 
سب

ش ن
گرای

  

نگــرش نئــولیبرال و   

بندي مجدد ایده  پیکره

ــان  ــهروندي (جه -ش

  شهرگرایی)

محور بـر  جامعهتمرکز 

ــا و  روي نیازهـــــــ

ــانی؛   ارزش هــاي انس

مرجع قـدرت مسـئول   

ارتقاءدادن شهر همراه 

با مشارکت شهروندان 

  و جامعه 

محــور؛  تمرکــز جامعــه

مرجع قـدرت مسـئول   

ــاب ــاء تـ آوري و  ارتقـ

ثبات شهر با مشارکت 

  شهروندان و جامعه 

نگرش نئولیبرال که بر 

روي گروه کوچکی از 

ساکنان مرتبط با یـک  

وکارها  بخش از کسب

و فضــاهاي شــهري  

  کند. تمرکز می

ــر روي   ــز بــ تمرکــ

ــتقیم  ــات مسـ ارتباطـ

(حاکمیت الکترونیکی) 

بــین مرجــع قــدرت و 

ــاء   ــهروندان؛ ارتقـ شـ

کنتـــرل شـــهروندان؛ 

تمرکـز بـر روي ارائــه   

مــؤثر خــدمات شــهر؛ 

ــی ــازي  خصوصــ ســ

خدمات شهر؛ نظـارت  

  آوري اطالعات و جمع

 

  گرایش نسبت به دولت و محلیت. از نظر گرایش، باوجودي که پنج مفهوم مستدل بوده و در بافت اقتصادي نئولیبرال

هاي  ها در چگونه عمل کردن دولت و محالت متفاوت هستند. شهر جهانی قدرت و اهمیت را از شبکه کنند، آن عمل می

کردن  شود؛ شهر جهانی از این تغییر براي جمع اد ملی جدا میکند، و بنابراین به شکل فزاینده از اقتص فراملی کسب می

کند. شهرهاي جهانی اغلب در مسائل  کند، و (گاهی) مستقل از دولت عمل می قدرت سیاسی و قانونی بیشتر استفاده می

اتخاذ هایی را  ونقل، و توسعه اقتصادي، سیاست زیست، مصرف انرژي، حمل مختلف، از قبیل مهاجرت، حفاظت از محیط
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هاي اتخاذشده توسط دولت  ها و برنامه سیاست -و گاهی مغایر با - نظر از کنند، صرف هایی را اجرا می کرده و برنامه

عنوان یک واحد اقتصادي رقابتی در یک بافت جهانی با منطق شهر جهانی  مرکزي. شهر خالق با در نظر گرفتن شهر به

سمت داخل گرایش دارد مقید به قدرت دولت و دستگاه سیاسی آن است.  شود. از سوي دیگر، شهر هوشمند به مرتبط می

هایی است که در هسته شهر هوشمند قرار دارد یک پروژه  عالوه بر این، فناوري اطالعات ابتکاري که شالوده تمام شبکه

شهر بهره ببرد و از این هاي داده  کند از پایگاه دولت مبتنی بر همکاري است که این امکان را براي دولت فراهم می-شهر

کند. بین این دو  ها براي مقاصد خود استفاده کند. در کل، شهر هوشمند هماهنگی اطالعاتی و نهادي را ترویج می داده

در بافت سیاسی و اقتصادي دولت ملت، همراه با یک تمرکز مشترك  آور تابقطب مفهومی، شهرهاي پایدار و 

ر روي نقش محلیت و جامعه، نهفته هستند. شهر پایدار مفهومی است که طرفدار توسعه اي متفاوت) ب حال تااندازه (درعین

تالش براي ایجاد یک شهر پایدار جداي از منطقه «پایدار در کنار دولت ملت است. چنانچه هاگتون استدالل کرده است، 

 آور تابسازي شهر  ). همچنین، مفهومHaughton, 1999: 234» (معنی است تر آن کار بیهوده و در عمل بی داخلی وسیع

دولت مبتنی بر همکاري -نیز مبتنی بر بستر است، اما با نیروي محرکه سیاسی بیشتر، زیرا طبق یک دستور کار شهر

هاي یک شهر (و  یک از بخش کنند از نظر رهبري کدام ها آشکار می این اولویت«دهد:  گذاري را در اولویت قرار می سرمایه

آوري  حال، تاب ). بااینVale, 2014: 194» (یک از ساکنان) در زمان بحران به بیشترین توجه نیاز دارند دامبنابراین ک

یک جریان ثابت از راهنمایی  فضایی و تمرکز قدرت مربوط است که در آن -همچنین به تحقق اهداف اجتماعی

). با وجودي که بسیار دشوار است، مفاهیم Godschalk, 2002دهد ( صورت ملی دستور کار را تشکیل می گرفته به شکل

صورت اقتصادي، فضایی،  به -در ساختار موجود دولت نهفته هستند و به همکاري آن  آور تابشهر هوشمند، پایدار و 

 اتکا دارند. -نهادي، و سیاسی

 هانی و شهر خالق، که کند. شهر ج هاي اصلی در بین این مفاهیم را آشکار می گرایش به سمت ساکنان. این جنبه تفاوت

باشند، به ساکنان از منظر موقعیت  هر دو سود، پیشرفت، قدرت اقتصادي، و سرمایه را ترویج کرده و به آن متعهد می

باالتر در شهر جهانی (و -کنند، همراه با یک گرایش به سمت طبقات باالتر و متوسط ها نگاه می سیاسی آن-اجتماعی

 ,Robinsonگذارند ( تر تأثیر می شهر خالق)، به شکل منفی بر روي طبقات پایینگاهی همچنین به غیرنخبگان در 

عنوان نمایندگان مهم در توسعه شهر و حوزه عمومی آن نگاه  به ساکنان به آور تاب). در مقابل، شهرهاي پایدار و 2009

اجتماع و اکولوژیک تمرکز  هاي کم در نظریه، یک مفهوم هنجاري است که بر روي ارزش کنند. شهر پایدار، دست می

ها هستند. عالوه بر این، مفهوم شهر  کند. مقامات شهر مسئول ارتقاء شهر براي تمام ساکنان آن از طریق مشارکت آن می

). همچنین، شهر Low, 2005دهد ( ها به افراد مسئولیت می زمان در تالش براي تغییر دادن رفتار آن طور هم پایدار به

منظور حفاظت از و آماده کردن  کند. این شهر به یت مشترك دولت و شهر براي ساکنان آن تأکید میبر مسئول آور تاب

). این Vale, 2014کند ( شده و اجتماع، یک رویکرد فعال و پیشگیرانه را براي تهدیدهاي گوناگون اتخاذ می ساخته  محیط

أکید کرده، همراه بااینکه مقامات شهر مسئول ارتقاء پذیرترین اجتماعات خود ت شهر بر تعهد خود براي مراقبت از آسیب

توان استدالل کرد که شهر هوشمند هم  حال، می آوري و ثبات همراه با مشارکت شهروندان و اجتماع هستند. بااین تاب

هاي مخالف عمل  زمان در جهت که هم 1عنوان یک شهر براي همه ساکنان عنوان یک شهر طبقه محور و هم به به

سو، فناوري اطالعات که ستون فقرات شهر سایبري است براي حاکمیت داخلی داراي  ، گیر افتاده است. از یککند می

هاي امتیازدهی جمعیتی، )، همراه بااینکه شهروندان با استفاده از عرصهShkabatur, 2011باشند ( پذیر می پتانسیل تحول

                                                             
1. All-residents city 
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)، یکدیگر VKnotakte، و 2، فیسبوك1عنوان مثال، توئیتر نالین (بههاي عمومی آ افزارهاي مبتنی بر بازخورد، و انجمننرم

انداز کنند. از سوي دیگر، ایدئولوژي نئولیبرال که شالوده شهر هوشمند بوده و چشم یا عامه مردم را درگیر می

لتزام محور و خصوصی شده شهر، به این معنی هستند که وجود فناوري اطالعات همیشه به مشارکت و اکننده مصرف

 ).Shkabatur, 2011شود ( مدنی معنادار در سامانه دموکراتیک محلی تبدیل نمی

  گرایش نسبت به نظم سیاسی و مشارکت. تمام مفاهیم در درون نیروهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی موجود فعالیت

) (یک گرایش معروف در Brenner, 1998; Isin, 2013کنند ( گرایی اجتناب می کنند. این ایده که شهرها از ملی می

با ظهور مفهوم شهر جهانی) در حال حاضر با این مفاهیم، که بر اساس ایجاد اتحادهاي قوي بین شهر و  1990دهه 

- دولت مرکزي هستند، به چالش کشیده شده است. عالوه بر این، نقش بخش خصوصی در شکل دادن به ساختار شهر

ها  کنند تا به ساکنین و (گاهی) اطالعات محرمانه آن ی با شهرها همکاري میهاي خصوص زمان بااینکه شرکت دولت، هم

داشتن نظم  عنوان ابزاري براي نگه شده و از آن به دسترسی پیدا کنند، در تمام مفاهیم رو به افزایش است. مشارکت ترویج

کند. شهر  ر مفهوم متبلور میشود و یک ابزار سیاسی منعطف شده است که خود را مستقیماً در ه موجود استفاده می

دهد که مشارکت  هایی اهمیت می که شهر هوشمند به زیرساخت کند درحالی جهانی بر روي مشارکت اقتصادي تمرکز می

ها براي ایفاي نقش در  عنوان بخشی از مسئولیت آن ، مشارکت افراد بهآور تابکنند. در مفاهیم پایدار و  پذیر می را امکان

اند که در تمام مفاهیم،  ها، محققان استدالل کرده نظر از این تفاوت شود. صرف ه شهر در نظر گرفته میسازي و رفا مکان

تواند توسط دولت ملی یا محلی براي اعمال کنترل بیشتر بر روي ساکنین مورد سوءاستفاده قرار بگیرد  مشارکت می

)Datta, 2015; Isin, 2013; Kitchin, 2013, 2014.( 

عنوان مفاهیمی در نظر گرفت که از نظر اقتصادي و  توان به رسد که این موارد را می باال، چنین به نظر می بر اساس بحث

دهد و بنابراین  سیاسی مکمل هستند و نه در رقابت با یکدیگر. از نظر اقتصادي، رقابتی بودن شالوده اکثر مفاهیم را تشکیل می

یابند، که  آن شهرها براي قرار دادن خود در موقعیت بهتر در رقابت جهانی توسعه میکند که از طریق  یک اصل فراگیر را ارائه می

هاي مرتبط با مفاهیم متنوع را جهت ارتقاء وجهه و رشد اقتصادي خود بکار  زمان از ایده به همین دلیل است که شهرها هم

پیش روابطی را از طریق توسعه فضا، سرمایه،  ). از نظر سیاسی، اکثریت مفاهیم بیش ازLombardi & Vanolo, 2015برند ( می

شده در این مقاله همراه با  هاي مربوط به مفاهیم شهري ارائه کنند. بسیاري از استراتژي و فناوري بین شهر و دولت ایجاد می

لب در درون اند و به نهادها و منابع آن وابسته هستند. عالوه بر این، نیازهاي سیاسی دولت ملی اغ شده دولت ملی تشکیل

دهد. به بیان  کنند را توضیح می ها در عمل دریافت می گیرد، که همچنین تمرکزي که آن چهارچوب اقتصادي موجود جاي می

گذارند، بلکه از اقتصاد سیاسی و توزیع تنها بر روي کیفیت فضایی شهر تاثیر می نه هایی هستند که دیگر، این مفاهیم ایدئولوژي

  کنند.یت میمنابع موجود نیز حما

  میان تجویز و هنجار: مقدمات سیاسی مفاهیم شهري معاصر. 4

هاي استراتژیک استفاده کرده و  ، پایدار، خالق و هوشمند از برنامهآور تابشهرها در تمام دنیا بر اساس مفاهیم شهر جهانی، 

گیرد، و  دهند؟ چه چیزي مدنظر قرار می شکل میهاي موازي چگونه شهر را  کنند. تمام این ابتکار عمل ها را ایجاد می این برنامه

ها ممکن است از یک بافت تا بافت دیگر فرق  ها آسان نیست، و پاسخ شود؟ پاسخ دادن به این سؤال به چه چیزي توجه نمی

  داشته باشند، اما با توجه به تحلیل در این مطالعه، چند نکته باید مورد تأکید قرار گیرند.
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  فرد بودن مفاهیم مختلف در نظریه  هاي اصلی به مطالعه منحصربه که تالش عمل. درحالیشکاف بین نظریه و

اي از ابزارها یا  عنوان مجموعه توجهی کرده و به این مفاهیم به ها بی اند، بسیاري از شهرها اغلب به تفاوت یافته اختصاص

مستقل از ابتکارات » هوشمند«ست که مفهوم گونه نی کنند. این هاي تجویزي براي شکل دادن به شهرها نگاه می ایده

سازي نئولیبرالیسم ایفاي نقش دهند و هر دو در شهري ها یکدیگر را تشکیل می کند؛ درواقع، آن عمل می» آور تاب«عمل 

د کنن ها را بررسی می ها بین این مفاهیم را حفظ کرده و آن حال، متأسفانه، مطالعات نظري همچنان تفاوت کنند. بااین می

که  کنند، درحالی زمان، یا بخشی از یک مفهوم خاص در یک محل خاص تمرکز می یا بر روي بررسی یک برنامه در یک

دهند. در عمل، خلوص این مفاهیم حفظ نشده است. این مفاهیم باید در شهرها از نظر  تصویر بزرگ را از دست می

 رزیابی شوند.اي و نه تحلیلی بررسی و ا چندگانگی نه تکینگی، و سامانه

 اند و براي تناسب یافتن با اقتصادهاي  مرور زمان شکل گرفته مفاهیم به ساختارهاي مشابه همیشه بد نیستند. تمام این

دهد که شهرها از  هایی را شرح می از یک نظریه که روش» جهانی«عنوان مثال، مفهوم  اند. به شده سیاسی شهرها تعدیل

از بسیاري از » پایدار«یکپارچه هستند به رقابتی بودن جهانی تغییر کرده است. ایده  نظر اقتصادي در یک مقیاس جهانی

هاي خوداتکایی تغییر  هاي تقلیل خطرات به برنامه از برنامه» آوري تاب«جوهر اکولوژیک و اجتماعی خود تهی شده است. 

شده است. مفهوم  وآوري تبدیلاز داللت بر فرصت خودشکوفایی به رشد اقتصادي از طریق ن» خالق«کرده است. 

ها، تغییر  هاي دیجیتال افراد به پایش و مدیریت کردن افراد، با استفاده از فناوري از تمرکز بر روي توانمندي» هوشمند«

 -  لآ هدهند. مطمئناً، ماهیت عمل یک تحریف اید هاي نظري موجود را تغییر می سازي کرده است. این سازوکارها مفهوم

صورت  کند. بنابراین، نقش نظریه پاسخ دادن به این تغییرات ساختاري به را ارائه می -یر کرده از دیدگاهیک نسخه تغی

 ها است. ها و دیدگاه در رویه» ها بازنگري«صورت سازنده است، که حاکی از  انتقادي بلکه همچنین به

  هاي سیاسی و ایدئولوژیک  از استراتژي محل پرورش براي بسیاري«مفاهیم فراگیر در خدمت نئولیبرالیسم. شهرها به

). مفاهیم Brenner & Theodore, 2002: 376» (شود اند که از طریق آن برتري نئولیبرالیسم حفظ می تبدیل شده

گیرند.  ها را در حوزه شهري پیاده کرد موردتوجه قرار می توان آن توانند با این منطق سازگار شوند و می شهري که می

اند و در نتیجه در توانایی  بازاریابی تبدیل شده-هاي مکان ، خالق، و هوشمند به سیاستآور تابپایدار،  شهرهاي جهانی،

دهند. یک راه ممکن  کنند این کار را انجام می شدت محدود هستند، حتی زمانی که ادعا می خود براي مبارزه با نابرابري به

عنوان یک مفهوم  ها از طریق در نظر گرفتن تمام پنج مفهوم به ایشو سازنده براي پرداختن به شکل منتقدانه به این گر

هاي  هاي نهادي، و پروژه اي از تجربیات سیاست نئولیبرال، ابتکار عمل ابزار التقاطی که دامنه مثل یک جعبه -است 

ی دارد. اوالً، این کار عنوان یک مفهوم تجویزي دو ارزش در پ ها به کند. در نظر گرفتن تمام این ایده سیاسی را عرضه می

تنها از نظر موضوعی (از طریق مفاهیم)، بلکه از طریق ارزیابی انتقادي تنش  به پرداختن به توسعه شهرهاي معاصر، نه

). Campbell, 2012کند ( شود؟) و هنجاري (چه چیزي باید انجام شود؟) کمک می بین تجویزي (چه چیزي انجام می

کند که در آن جزء هنجاري مجدداً در بافت یک اقتصاد نئولیبرال  چهارچوب انتقادي کمک می ثانیاً، این کار به ایجاد یک

 شود. گذاري می ارزیابی و ارزش

اي، فقدان استفاده از سایر مفاهیم شهري  کم تا اندازه تواند، دست توجه بهتر به تنش میان تجویزي و هنجاري در عمل می

گسترش دادن «و » رونده شهري پیشاندازهاي آرمانچشم«دهد، که در پی توسعه دادن دیگر از قبیل شهر عدالت را توضیح 

 Marcuse etاست (» حیطه تصور شهري و کمک به احیاء، متحد، و تقویت کردن تمایالت مشترك براي نتایج شهري عادالنه
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al., 2009: 11ها ( ها درباره عدالت در بین سازمان ). ایدهRight to the City Alliance، the European Urban Charter (

) به 2006)، و کمپبل (2010)، هاروي (2010)، فاینشتاین (2010)، سوجا (2009و متفکران از قبیل مارکوس و همکاران (

اد؛ درواقع، هاي تجویزي تقلیل د اي از ابزارها یا ایده توان به مجموعه حال، دیدگاه شهر عدالت را نمی اند. بااین شده رسمیت شناخته

یک ) «1این کار مستلزم یک تبدیل ساختاري است که امکان دست یافتن به آن در سطح شهرداري وجود ندارد، و بلکه نیازمند (

)؛ Fainstein, 2014» (تغییر در لفاظی در مورد سیاست شهري از یک تمرکز بر روي رقابتی بودن به یک گفتمان درباره عدالت

) و Fainstein, 2009اندازي داشته باشند (ست، یعنی افرادي که در مورد چیزي که باید انجام شود چشم) یک جامعه متعهد ا2و (

  ).Marcuse et al., 2009ها تجسم آن هستند ( اندازي نزدیک کند که آنیک جنش اجتماعی که بتواند ما را چند قدم به چشم

ابزار التقاطی  هاي تجویزي، یک جعبه د که مفاهیم مختلف ایدهماند: حال چه؟ اگر بتوان توافق کر یک سؤال اصلی باقی می

کنند، هستند، در این صورت اولین قدم ارتقاءدادن یک رویکرد انتقادي در عمل از  که نهادهاي دولتی از آن استفاده و حمایت می

اد اجراشده در ارتباط با مفاهیم ریزها به ایجاد یک برنامه مصنوعی استراتژیک است که ابع طریق تشویق کردن شهرها و برنامه

ها، و  ها و برنامه کند. این سند واحد در ارزیابی پیوندها بین ایده شده در این مقاله را توصیف و ارزیابی می شهري توضیح داده

اي  مصنوعی پردازان. چنین برنامه استراتژیک کند و هم به نظریه ریزها کمک می ها بر روي افراد هم به برنامه همچنین تأثیر آن

  کاري نیاز است انجام شود. شده است و چه کاري انجام کند که چه همچنین به تعیین این مسئله کمک می

آفرینان متعددي در مشارکت در منابع و سرمایه شهر عالقه  کند و نقش در عصري که هر دهه یک مفهوم جدید ظهور می

هاي خاص مرتبط با یک مفهوم شهري یک تصمیم  د. استفاده از ایدهشون ریزها بازیکنان و محافظان مهمی می دارند، برنامه

آگاهانه هنجاري است تا یک فرآیند طبیعی. الحاق یک بعد قدرت و ایدئولوژي سیاسی به مفاهیم شهري بخش فراوانی از گرفتن 

د بپرسد اتخاذ یک مفهوم ریز و متخصص باید از خو تر در توسعه شهرهاست. بنابراین، هر برنامه تصمیمات هنجاري آگاهانه

برد؟ لذا،  اي دارد، و چه کسی در شهر از آن نفع می شهري چه تأثیري بر روي زندگی افراد دارد. اتخاذ مفهوم شهري چه هزینه

طلب باشد، در  کند، یا کمتر فرصت ) بیان می19 :2009، چنانچه فاینشتاین (»معتدل«ریزي قصد دارد کمتر  اگر یک رویه برنامه

صورت محققان و متخصصان مسئول مواجهه با اهداف هنجاري و ایدئولوژیک مفاهیم شهري خواهند بود. تنها پس از آن این 

  گرها بین دولت ملی، شهر و ساکنان آن را ایفا خواهند کرد. عنوان میانجی ها نقش مهم خود به آن
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  چکیده

، »هوشمند يشهرها« در مورد اتیادب عیرشد سر مبنی بر بحث دربارهژورنال  نیا از هاي متعدددرخواستبا وجود 

 توسعه يبرا داریپا یروش عنوان به هوشمند غالباً يشهرها .است صورت نگرفتهگسترده  طور به یبحث نیچن

تر  دهیچیپ نترنتیا از طریقکه شهرها با اتصال  یهنگام شوند.یم ياندازراه نقدناپذیريصورت  به ،شهرها

فناوري با  ایاز افراد و اش يشتریشود تعداد بیم ینیبشیاز آنجا که پ ماند.ها از درك آنها عقب میتئوريشوند،  یم

 نشیبخواهد یافت.  شیبه مرور زمان افزا يشهر يهاستمیس یدگیچیمتصل شوند، پ اطالعات و کامپیوتر به هم

ه، ما قالم نیدر ا .نیز افزایش خواهد یافت يدر جوامع، مصرف انرژ یدگیچیپ شیدهد که با افزاینشان م یخیتار

ها در ثمر کردن تالشافزایش مصرف انرژي (بیتواند منجر به یاز حد م شیب یدگیچیپ ایکه آ میکنیث محب

 نیاز آغاز چن یبخش عنوان به شود. يشهر مدیریت قابلریغ يهاستمیس جادیو ا زمینه کاهش مصرف انرژي)

 تیدارد که جامعه ظرف مسئله نیدر ا يتأثیرهوشمند  يتوسعه شهرها ایکه آ کند یال مؤگزارش س نیا ،یبحث

داند که یکس نم چیکه در واقع ه میکنیمطرح م نهیزمرا در پس سؤال نیما ا نه؟ ایببرد  نیخود را از بپایداري 

  خواهد کرد. جادیا ياچه نوع جامعه انیدر پا شهر هوشمندمدل 
  

  .هوشمند يشهرها ،يداریشهرها، پا ها: کلیدواژه

                                                             
1. Colding, J., Colding, M. & Barthel, S. (2018). The smart city model: A new panacea for urban sustainability or 
unmanageable complexity? Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 0(0): 1–9. 
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  مقدمه. 1

 استفادهمورد  يشتریب اتئیبا جز ندهیآ باشد که در دهه یموضوع 1»هوشمند يشهرها«که  هکرد يدواریابراز ام »بتی« ،راًیاخ

 ,Batty, 2014( »هوشمند يشهرها« يهاتیدر مورد محدود فعاالنه يبحث و گفتگو يبرا درخواست نیبا وجود چند .ردیقرار گ

آن را مورد و به صورت مختصر  یژورنال به تازگ نیتنها چند مقاله در ا .گرفته شده استنادیده  تا حد زیادي یبحث نیچن، )2017

، تنها استثنا شرحی تفصیلی است که )Buck, 2017; Wilson et al., 2017; Zhou et al., 2017( اندقرار داده یبررس

Marcus  وKoch 2016، مارس 2(شماره اند در این مورد نوشته.(  

هاي کم در حقیقت ما از بحث کنند.یاستقبال م »شهرهاي هوشمند«تر درباره واضح هايمقاله از بحث نیا سندگانینو

شروع بحث در مورد جوانب مثبت  يبرا یرا فرصت گزارش نیرو، ما ا نیاز اایم. تر شگفت زدهي وسیعپیرامون این مدل در جامعه

سازد  دارتریو پا »هوشمندتر«ما را  يتواند شهرهایطرفداران آن م يادعابه که  میدانیم »شهرهاي هوشمند«مدل  یو منف

)Colding and Barthel, 2017.( نترنتیا«و  2»و ارتباطات اطالعات يفناور«به دنبال ادغام  »شهرهاي هوشمند«، قتیدر حق 

ها، مارستانی، بینقل عمومها شامل مدارس، حمل و ییدارا نیا شهر است. کی يهاییو کنترل دارا تیریمد يبرا 3»ایاش

از  ياریقانون و بس ياجرا خبري، يهاپسماند، رسانه تیریمد يها، کارخانهیرسانآب يها، شبکهياهسته يها روگاهیها، نروگاهین

 هاها از شهروندان و دستگاه، داده4درنگبینظارت  يهاستمیبا س کپارچهی يبا استفاده از سنسورها است. جمعیخدمات دیگر 

 آن ییهاداده؛ شودیم استخراجاز شهر  5»ابرداده«رو، به اصطالح  نیاز ا د.نشویم لیو تحل هیسپس پردازش و تجز و يآور جمع

متعددي  يهاچالش بابزرگ  يهاداده بررسی .پردازش آن کافی نیست يپردازش داده برا یافزار سنتکه نرم دهیچیقدر بزرگ و پ

  اطالعات. یخصوص میو حفظ حر تی، امنلیو تحل هی، تجزيسازرهیعنوان مثال ذخ است، به همراه

با  که جامعه دارد مسئلهي بر این تأثیر »شهرهاي هوشمند«تحوالت  ایکه آ کنیمتر نیز مطرح میی بنیاديسؤالمقاله،  نیدر ا

مطرح  )2014تینتر و تیلور ( ی که پیش از اینسؤال - کند باعث نابودي خویش شود؟هایی که براي پایداري خود میهزینه

 6یِدگیچیپ شی، آنها معتقدند که افزایخیتار هاينمونهبر اساس  .»شهرهاي هوشمند« بامتفاوت  يانهی، اگرچه در زماند کرده

مطرح  نهیزمرا در پس سؤال نیما ا کند. فیرا تضع اورژانسیحل مشکالت ناخواسته و  ییتواند توانایم مسئلهحل  توانایی

  خواهد کرد. جادیا ياچه نوع جامعه انیدر پا »شهرهاي هوشمند«داند که مدل یکس نم چیکه در واقع ه میکن یم

 یدگیچیپ نیا ).Batty, 2014( شوند یم دهیچیپ ها براي ادراك آنها،نظریه توان توسعهاز  تر عیشهرها سر ،اول از همه اینکه

 شیافزا ،نترنتیبه ا زیاز افراد و اتصال همه چ يشتریتعداد ب اتصالکه با  داردفراوانی وجود عوض شواهد  نخواهد رفت، در نیاز ب

 ,.Bettencourt et al(خواهد یافت  شیافزا زین يشهر، مصرف انرژ کیدر  یدگیچیپ شیبا افزا ).Rzevski, 2015( ابدییم

خواهد منجر از نقاط به کاهش بازده  یدر برخ یدگیچیپ شیافزا ،ياستاندارد تکامل اقتصاد میمطابق با مفاه همچنین ).2007

رشد به ممکن است این امر است،  مسئلهحل براي تالش  يداریپاترین جزء مهماز آنجا که . )Tainter & Taylor, 2014( شد

 شتریاز زمان به مصرف ب یدر مقطع يداریممکن است پا نیبنابرا .منتهی شودمرتبط با آن  يمصرف انرژافزایش و  یدگیچیپ

 ,Bibri and Krogstie, 2017; Bordass and Leaman, 1997; Tainter and Taylor( داشته باشد ازیو منابع ن يانرژ

                                                             
1. Smart cities (SC) 
2. Information and communications technology (ICT) 
3. Internet of things (IoT) 
4. Real-time monitoring systems 
5. Big Data 

تعریف  »محدودیتو  یافتگیسازمان زانیدر ساختار و رفتار و م زیتما«ا توجه به بشر را ب یاجتماع يهاستمیدر س یدگیچیپ )168 :2014تیلور (. تینتر و 6

  کنند. می
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 مدل شهر هوشمند:

 ؟مدیریت رقابلیغ یدگیچیپ ای يشهر يداریپا يبرا دیجد اکسیري

 یفلسف سؤال کی نیچه ا اگر شود؟ کنترل  رقابلیغ یو حت مدیریت  رقابلیغ تواند یاز حد م شیب یدگیچیپآیا رو،  نیاز ا .)2014

است که مرتبط با حکمرانی  سؤال کی نیا ت،ی. در نهاقابل تاملاست  یسؤالاما است،  گزارش نیا يفراتر از محدودهو بزرگ 

  است. زانیربرنامه گذاران، واستیس ان،یدانشگاه انیدر م زیادتوجه  ستهیشا

  ؟پذیريفقدان مسئولیت. 2

 Batty, 2005; Holling( )ی(انطباق دهیچیپ يها ستمیاز س یی بارزها نمونه عنوان بهمحققان شهرها را  ،یمدت طوالن يبرا

and Goldberg, 1971; Jacobs, 1961; Marcus and Colding, 2014 دامنه کیتوجه در  قابل یداخل پذیريانعطاف) با 

. قبل از افزایش سطح پیچیدگی شهرها به دلیل اتخاذ )Holling and Goldberg, 1971( اند کرده فیتوص يداریپا مشخص از

اجزا،  تیبا تنوع و فرد 1دهیچیپ یانطباق يها نظامدرست بود.  فناوري اطالعات و ارتباطات، این توصیف کامالًهاي حلراه

 يبرا اجزااز آن  يا رمجموعهیانتخاب ز يبرا کنش متمرکزآن برهم جیمستقل که از نتا ندیفرآ کیاجزا و  نیب متمرکز کنش برهم

از  یژگیبا هفت و توانیرا م دهیچیپ یانطباق يها نظام ).Levin, 1999(شوند ، مشخص میکند یبهبود استفاده م ای ریتکث

 3فرگشتیهمو  یده، خود سازمانیخطری، غغیرتعادلی، 2اورژانسی رفتار عوامل،کرد: اتصال، استقالل  زیمتما گرید يهاستمیس

)Rzevski, 2015: 191.( رفتار  ینیبشیپقابل  طور بهکه  یمهندس يهاستمیمثال س عنوان به، یقطع يهاستمیبرخالف س

 ;Levin, 1999(ندارند  ي، کنترل مرکزدهیچیپ يهاستمیسهستند،  (انسانی یا خودکار) کنندهکنترل کی داراي کنند و یم

Rzevski, 2015.( تعداد عناصر  ر اساسو نه صرفا ب ستمیعناصر موجود در س نیتوسط روابط باي، زمینهچنین در  یدگیچیپ

 ,Macintosh and Wilkinson(کند متمایز می 4هاي مبهمهاي پیچیده را از سیستماي که سیستم؛ مشخصهشودیم فیتعر

تا حد  یدگیچیپ جه،یشد، در نتمی تنظیم ايقاره تا يا جوامع توسط مراجع منطقه شتریب یدگیچیسطح پ ش،یپ يچندتا  ).2016

 یمدت طوالن يبرا یدگیچیکه در آن پ شد یمربوط م ییها یبروکراس تیریکه به مد یبه جز هنگامشد، میگرفته  دهیناد يادیز

 جامعه کیشدن به  لیتبد يانهیما در م تال،یجید يتکنولوژ عیسر با توسعه ).Elgin and Bushnell, 1977(بود مورد بحث 

  .میهست یدگیچیپ سابقهبیبا سطوح  متصل جهانی،

احساس کنند  يشود که مردم عاد نیتواند منجر به ای، مهستند يکنترل مرکز فاقد دهیچیپ يها ستمیکه س یژگیو نیا

حس از دست دادن کنترل  کیکه ممکن است ؛ واقعیتی )Einstein, 2004( است دهیچیپ مدیریتی رقابلیغبه شکل آنها  یزندگ

 ياندهیفزا طور به ي،روزافزون تکنولوژ یدگیچیآن مردم در پ ، دنیایی که درکند جادیا کنونی تالیجید يایدر دن یابی جهت يبرا

. همراه باشد ییباال یاجتماع ينهیممکن است با هز نیهمچن امر نیا شوند.یم لیمنفعل تبدگیرندگان  )ا(ی کنندگان وبه مصرف

  د:کننمی اطر نشان) خ169 :2014تینتر و تیلور ( طور همان

  

حفظ  يبرا است: هیاول کینامیاز ترمود یموضوع نیا را به همراه دارد. کیمتابول اينهیهز یدگیچیپافزایش زنده،  ستمیدر هر س«

  ».شامل افزایش ساختار است فیتعر بر اساس یدگیچیو پ الزم است يانرژ ،ساختار
  

  شود یم نمایان سختی و رنج مانند يترفیظر مسائل و پول ای زمان تالش، منابع، شکل به نهیهز نیا ها، انسان انیم در

                                                             
1. Complex adaptive systems (CAS) 

2. Emergent behavior :علم و هنر، ستمیس يدر فلسفه، تئور ،emergence ـ موجود کیافتد که  یاتفاق م یوقت در باشـد کـه    یاتیخصوصـ  يدارا تی

  (مترجم) .شوند ریتر با هم درگکل گسترده کیدر  اجزادهند که یرخ م یرفتارها فقط در مواقع ای اتیخصوص نیوجود ندارد. ا ییآن به تنها ياجزا
3. Co-evolution :(مترجم) .گذارند یتأثیر م گریدکی فرگشت يبر رو متقابالً گونه نیچند ایاست که دو  يمورد حیتوض يبرا یفرگشت هم 

4. Complicated systems 
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)Tainter and Taylor, 2014.(  انیدر م يریپذ بیآس نیا .میاضافه کنرا  ی، احساس درماندگستیل نیبه اما دوست داریم 

مسئولیت درست کار نکردن فناوري مدرن ما را بر عهده  )افرادي( يفرد چیکه ه است بیانگر این واقعیت ،موارد ذکر شده ریسا

ناگهان برق خود را از  مارستانیب کیکه  یزمان ای کنند، یحرکت نم به موقع ایو  شوند یکه قطارها وارد نم یزمان گیرد، مثالًنمی

شدن، یتالیجید شی، با افزاگریبه عبارت د شود.فرض، مقصر این مشکالت شناخته میسیستم فنی پیشدر عوض، . دهد یدست م

  شود.یتر کنار گذاشته مآسان یانسان يریپذتیمسئول

نسبت به کنترل  نیز با افزایش پیچیدگیآنها  شوند،می لیمتما ییکاهش کاراسمت به  ها یکه بروکراس به همان شکلی

 يها آن، شرکت يبه جا شد.بیان ) 1977( 1»الگین و بوشنل« که در ابتدا توسط یقتیحق؛ دارند يکمتر لیتما کیدموکرات

 .گیرنداختیار می را دري امروز یعمومو فضاهاي ها  کنترل حوزه يا ندهیفزا طور بهو ارتباطات اطالعات  يورافن یخصوص

. با توجه به درآمدهاي کنند یم تیهدا »هوشمندتر« ي شهرهايتوسعه را به سو، 2جهانی فناوري پیشرفتهبزرگ  يها شرکت

بزرگ در این بازار حضور داشته هاي آور نیست که شرکتهنگفتی که در بازار فناوري اطالعات و ارتباطات وجود دارد، تعجب

در حال حاضر چگونه  نکهیاو  »شهر هوشمند«در مجموع باید در مورد ماهیت خودشیفته مدل ). Zanella et al., 2014( باشند

  ).Hollands, 2015(نگران بود  شوند، یمنتشر م دیجد يشهر اکسیر نیا درباره ها دهیا

  ؟مدیریت رقابلیغ یدگیچیپ. 3

بلکه در  ،شوندمی 3زداییانسان ياندهیطور فزا تنها به کنند، نهیتر شدن، کاهش عملکرد را تجربه مدهیچیپ باها یبوروکراس

که جمع  ي، تعداد عناصردهیچیپ ستمیس کی رشدبا  ).Elgin and Bushnell, 1977(خواهند شد تر ریپذبیآسنیز مقابل اختالل 

 نیاز ا یاگر بخش قابل توجه .ابدییم شیافزا زیها، تعداد اتصاالت نتیتعداد و تنوع فعال شیکند و با افزایرشد م زیشوند نیم

خواهد  شیافزا آشفتگی، اسِیمقبیشتر شدن نسبت به  يشتریها با سرعت بی، تعداد آشفتگرندیاتصاالت در معرض اختالل قرار بگ

 ستندین ینیب شیپ  که قابل شود یم جادیا یاز تعامل عوامل دهیچیپ يها ستمیاست که رفتار س لیدل نیبه ا امر نیا (همان). یافت

و  یعل روابطبودن  یرخطیغ دلیل این ).Rzevski, 2015(است عوامل  نیبغیرخطی روابط  دلیل آن ،ی)تصادف اما نه کامالً(

 راتییتواند منجر به تغیم یبحران يرهایکوچک در متغ راتییکه تغ يطور بهاست،  دهیچیپ یانطباق يها نظامدر نامتناسب  یمعلول

  ).Levin, 1999( منتهی شودبار فاجعه یمنتظره و حتریغ و به نتایجی ستمینامتناسب در خواص س

 خالصحجم  ).Einstein, 2004تر شده است (یها چند وجهانسان یاطالعات و ارتباطات، زندگ يبا توجه به ظهور فناور

است که باید  دیاز روابط جد يامستلزم مجموعه جدید تالیجید يهر فناور رایزشده ما چند برابر  يروزمره يدر کارها اتییجز

اي که از گرایش به نیاز پدیده ،مدیریت نسبت دادقابل ریغ یدگیچیپبه توان یاز مشکالت امروز مردم را م ياریبس .مدیریت شود

 4یوسترل طور که توسط همان ).Bordass and Leaman, 1997(شود شده ناشی میهاي مدیریتبیش از حد به دستگاه

به جاي اینکه فرد کنترل سیستم فناوري اطالعات که  دهد یرخ م یزمان مدیریت  رقابلیغ یدگیچی، احساس پهشد اظهار )2014(

 ).1شکل (را در اختیار گیرد، این سیستم فرد را کنترل کند 

ما  يتر و شهرهاما راحت یشود زندگیاطالعات باعث م يکنند که فناوریادعا م، اغلب شهر هوشمندطرفداران با این وجود 

کند، منابع یخود را رصد و ادغام م حیاتی يهارساختیتمام ز هوشمند استوار است که شهر فرض نیگزاره بر ا نیا شود. دارتریپا

                                                             
1. Elgin & Bushnell 
2. High-tech 
3. De-humanized  
4. Vesterli 
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 مدل شهر هوشمند:

 ؟مدیریت رقابلیغ یدگیچیپ ای يشهر يداریپا يبرا دیجد اکسیري

 گرانیباز نیب يهمکار نیرساند، همچنیو خدمات خود را به حداکثر م يزیرخود را برنامه يهاتیکند، فعالیم نهیخود را به

 ,Bibri and Krogstie( کندیم حمایت دولتی و خصوصی يهانوآورانه در بخش يتجار يالگوها ازو  داده شیرا افزا ياقتصاد

دشوار  ان نهاییکاربر و تجهیزات اطالعات و ارتباطات يفناور هاي اصلیحیات شبکه يچرخه قیدقارزیابی که  یدر حال ).2017

هستند  ي و کمرنگ کردن رد پاي کربنکاهش مصرف انرژ لیپتانسداراي اطالعات و ارتباطات  يفناور هايشبکه ،است

)Malmodin et al., 2014.( رندیمحصوالت مورد استفاده قرار گسایر  دیو تول یطراح يسازنهیبه يتوانند برایآنها م 

)Kramers et al., 2014(شوند جهت اقتصاد از تولید به خدمات و استفاده کمتر از مواد  رییمنجر به تغ نی) و همچنHilty et 

al., 2006.( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــچی. پ1شــکل  ــلیغ یدگی ــایرخ مــ یهنگــام مــدیریت رقاب ــرد  ییدهــد کــه توان ف

ـ چیپ يانـده یطـور فزا بـه (کـه   فنـاوري اطالعـات   سـتم یس کی تیریمدبراي  تـر  دهی

اي برسـد کـه سیسـتم فنـاوري اطالعـات کـاربر خـود را کنتـرل         )، به نقطـه شودیم

  .)Vesterli, 2014( کند

  

 منابع منجر شود، شتریتواند به مصرف بیم یدگیچیپ شیگزاره که افزا نیا است، شهر هوشمندوقتی صحبت از  حال، نیبا ا

به جاي اطالعات و ارتباطات ممکن است  يفناور يهاحلراه ،قیدق يزیربرنامه در فقدان، قتیدر حقچندان دور از ذهن نیست. 

مستقیم یا در  طور به، یا )Bibri and Krogstie, 2017; Hilty et al., 2006( دنشو يمصرف انرژ شیمنجر به افزاکاهش، 

 يحفظ انرژتالش براي است که  لیدل نیامر به ا نیا ).Kramers et al., 2014(هاي سیستم انرژي یا جامعه سایر بخش

) 1865( 2»ژِوونس« بار توسط نیاول يکه برا يادهیا؛ )van den Bergh, 2010شود ( 1»يانرژ یبازگشتاثر «تواند منجر به  یم

 یاز زغال سنگ م (و نه کمتر) شتریزغال سنگ باعث استفاده ب بخارِ يبهتر موتورها ییاظهار داشت که کارآ يو شد، شنهادیپ

اقتصاد بازار آزاد  کیمنبع در  کیاستفاده از  هنگامی که .شودمیغال سنگ ز ریذخا ترعیسر کاهش منجر به نیشود و بنابرا

باعث که  شود یم آن منبعمصرف افزایش تقاضا و  شیو منجر به افزا یابدمعموال قیمت آن منبع کاهش می شود، یم تربهینه

از  ).Herring and Roy, 2007; Kramers et al., 2014(ي خواهد شد ور بهره يتمام دستاوردها »گرفتنپس« ای »بازگشت«

                                                             
1. Energy rebound 
2. Jevons 



 

 

 1399آذرماه  |56شماره  |یازدهمسال  |اینترنتی نوسازينشریه 

 

30 

جویی در محیطی (مانند حل مشکالت تغییرات اقلیمی از طریق صرفهساده براي حل مشکالت زیست يها حل راه باید بهرو،  نیا

قبل از قضاوت در مورد هر  ،سته اشد شنهادیپ )2010(برگ  دن ون طور که توسط همان وبه دیده تردید نگریست،  مصرف انرژي)

  استراتژي یا سیاست مرتبط با پایداري، اثر بازگشتی را باید در نظر داشت.

کنندگان ممکن که مصرف لیدل نیبه ا ،وجود دارد اییکار قیاز طر يانرژ يهانهیدر کاهش هز ايهیثانو اثرات نیهمچن

 ,Herring and Roy( کنندرا انتخاب  يبزرگتر و قدرتمندتر یکیالکترون زاتیتجه ای ي کنندداریخر يشتریب ياست کاالها

 يانتشار گازهاکاهش و  يمنجر به کاهش مصرف انرژبه خودي خود  فناورانه يهاياست که نوآور دیبع نیبنابرا ).2007

 ریپذنادیمنابع تجد در موردهایی ینگران ی، باعث اینجاکیالکترون لیدر وسا ابیفلزات کم استفاده از، نیعالوه بر ا د.نشو ياگلخانه

تشدید  زین »یکیپسماند الکترون« مشکل ها براي کاربران نهایی،با افزایش تعداد دستگاه ).Hischiera et al., 2014(شده است 

 تیواقع نی، امتکی است 1کاربرپسندهوشمند  يها به تلفن يادیتا حد ز شهر هوشمنداز آنجا که  ).Manhart, 2011(خواهد شد 

  ).Manhart, 2011( زدیرا برانگ هاینگران دیبا ،شوند یم افتیباز یجهان اسیها در مق از آن درصد 2تا  1 نیکه تنها ب

   یتیامن پذیريو انطعاف خطرات. 4

اطالعات و فناوري  يهاستمیس تیامن نیمأدر هنگام ت مدیریتقابل ریغ یدگیچیاز پ ياندهیما در حال حاضر شاهد عالئم فزا

ه ها ب حل آن يما برا ییاز توانا بیشتر اریبس یکه مشکالت با سرعت این امر مثالی واضح در این زمینه است ،میارتباطات هست

، یخصوص میحرحفاظت از موضوعات مربوط به  نظر به اینکه، مطرح کرده است )2016( »تیب« طور که همان .ندیآ یوجود م

قابل  یکنند که به راحت جادیرا در شهرها ا یدگیچیپ ی ازتوانند سطحی، مشوندسازتر میمسئله يمعنو تیمحرمانه بودن و مالک

آنها تا  کنشبرهم يهاد و روشنافتیبه باال اتفاق م نییو از پا یبدون هماهنگ ناورانهف يهاشرفتیپ نیاز آنجا که ا نباشد. حل

 تواندیاطالعات و ارتباطات م يرو، فناور نیاز ااز پیش دشوار کند؛ را بیش شهرها  ازتواند درك ما ی، مناشناخته است يادیحد ز

  .سازي فناوري اطالعات و ارتباطات به نفع اکثریت جمعیت شهري متخل کندها ما را براي تنظیم، مدیریت و بهینهتوانایی

ارتباط در  يبرقرار ياز آنها برا کهشوند پهناي باندي متصل می يهاهمان شبکه قیاز طر اینترنت اشیا يهااز آنجا که شبکه

 ، سازمانشرکت کی نیبنابرا .برندرا به ارث می وجود دارد شهر هوشمنددر  که یتیامن خطرات ،میکنیروزمره استفاده م یزندگ

و  یمحل اداراتشهر،  کیدر  .ردیدر نظر بگ هاي مختلفی راجنبه دیبا دیجد يها يتکنولوژ یشهر در هنگام معرف کی ای

 يهااز دستگاه ياریبدان معناست که بس نیتعامل دارند. ا نفعانياز ذ ياریبا بس یو دولت یخصوص بخششهروندان از هر دو 

 شوند.یمتصل م گریکدیبه ...  و میسیب یها، نقاط دسترس، اتصاالت دادهيابر يهاستمیمانند سنسورها، سداراي اینترنت اشیاء 

 ياریبس با این حالاند، شده ایمنماژوالر بودن)  یعنی( گریکدیکامل از  ياطالعات با جداساز ياورمختلف فن يهاستمیامروزه س

ها ستمیس نیا همه یوقت را به همراه دارد. یتیامن يامر خطر نیکه ا شوندبه اشتراك گذاشته می يابر یعموم نترنتیاز آنها در ا

از شهرها وجود دارد،  ياریاز آنچه که در حال حاضر در بس شیب دیبا يبریسا تیادغام شوند، امناینترنت اشیاء  شبکه از طریق

  .ابدی شیافزا

 خدماتاز  ياریرخ دهد، بس ي سایبريحمله یداشته باشد و نوع یتیامن يها ضعف دیجد يتوان تصور کرد که اگر شبکهیم

از  ياریتوسط بس هاابرداده ينشدهکنترل يآورجمعادعا شده است که  .افتنداز کار می ها مارستانیآهن، و ب مانند برق، راه

کننده است. هاي کالن براي مهاجمان سایبري وسوسهزیرا این داده است، تیامن يبرا دیتهد نیبزرگتر جمعیرسانه  يها سازمان

بودن،  محرمانه« گانه مثال با استفاده از سه عنوان بهشود،  يسازادهیپ قیدق یو ضوابط قانون طیبا شرا دیها باداده تی، امننیبنابرا

                                                             
1. User-friendly 
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 مدل شهر هوشمند:

 ؟مدیریت رقابلیغ یدگیچیپ ای يشهر يداریپا يبرا دیجد اکسیري

دولت  یتی، مهم است که اطالعات امندیشبکه جد يهاگره سازيپیاده، با نیعالوه بر ا ).2(شکل  1»بودن یکپارچگی، در دسترس

 يهادستگاهبراي  دهي امنیتی تعیین شهااستیسبه دنبال اجراي که نظارت و مدیریت شوند، نهادهایی  یدولت يتوسط نهادها

  هستند.اینترنت اشیاء  شبکه
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 شـده متصل دیجد فناورانه يهادستگاه شیآزما يبرا یعنوان چارچوب تواند بهیم CIA گانهسه -CIA .2 شکل

اسـت   نیمستلزم ا بودن همحرمان بودن است. و در دسترس یکپارچگی، گیمخفف محرمان CIA استفاده شود.

 يهـا است که داده یبدان معن یکپارچگی توانند اطالعات حساس را مشاهده کنند. یم ،مجاز که فقط کاربرانِ

بودن بـه   در دسترس کند. نیاطالعات را تضم صحتتواند یم نیهمچن، کنندینم رییتغ رفت و آمدهاموجود در 

  مهم داشته باشند. يهابه منابع و داده ايوقفهیب یدسترس دیمجاز با است که کاربرانِ یمعن نیا

  

شهر هوشمند  و حفاظت از شبکه میخاص که مسئول تنظ ینظارت نهادهاي در فقدان م،ییاست که بگو یقدر کاف نیهم

 یتیامن ياز ابزارها ترعیسر شبکه اینترنت اشیاء يهانه تنها دستگاه شوند. پذیر میشهرها از نظر امنیت به شدت آسیب، هستند

هستند سرعت در حال توسعه به  که دیجد ي، بلکه بازارهاکنندرا ایجاد می يبریحمالت سا يبرا یکاف يو فضا ابندییتوسعه م

تر هر چقدر شهرها متصل ).Folke et al., 2011( دهند یالشعاع قرار م را تحت ییپاسخگو يبرا یقانون ستمیس تیاغلب ظرف

در حال  یتیامن يهانهیهز نیچن. خواهد شد ترنهیپرهز اریاطالعات بس يفناور تیو امن گذاريقانون خیر درأت نیا شوند،می

 به خصوصاند، گران کرده گزافی طور بهرا  یتیامن هاينامهبیمه ،مهیب يهااز شرکت ياری) و بسFilkins, 2016است ( شیافزا

ي کردن در زمینه هاي تحت فشار از نظر مالی، توانایی الزم براي هزینهآیا شهرداري و افراد.تر کوچک کسب و کارهاي يبرا

  اطالعات را دارند؟ امنیت فناوري

  شهر هوشمند در مورد توسعه مباحثهبه  ازین. 5

قابل ریغ يهایدگیچیپ منتهی بهدر عوض  ایاست  يشهر يداریپا يبرا دیجداکسیري  شهر هوشمندمدل  ایکه آ نیا

را که فکر  یدگیچیپ نیچن یاساس يها، ما جنبهنجایدر ا .بیشتر را دارد ارزش مباحثهکه  ی حل نشده استسؤالشود، مدیریت می

گسترده  ی) در بررس2017( 2»بیبري و کروگستاي« .ایم، برجسته کردهدنریقرار گ یمورد بررس يشتریب اتییبا جز دیبا میکنیم

                                                             
1. Confidentiality, Integrity and Availability-traid (CIA) 
2. Bibri & Krogstie 

 
 امنیت اطالعات

بودندر دسترس  
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که  رندیگیم جهینتکنند و صادر می شهر هوشمندمدل  يداریپا يرا درباره ادعاها یسخت اری، حکم بسشهر هوشمندخود در مورد 

SC  با این وجود که  ،دهند ارائه نمی داریتوسعه پااز  یواقع یفیتعر زیطرفداران آن ن است. يداریپاواضحی در زمینه فاقد چارچوب

  تعیین اهداف استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات هوشمند، بسیار حیاتی است. چنین تعریفی براي

استدالل  نیپرداخته است، چن عیسر يسازیمقابله با جهان يبرا اجرایی تیکه به ظرف يادر مقاله )1007 :2009فرازمند (

 يبه توسعه دیبا حاکمیت و مدیریت دولتینخواهد بود و  یکاف دیجد يهاشرفع چال يبرا یسنت اجرایی يهاتیظرف: کندیم

» گیري دهی و مدیریت غیرخطی و بر مبناي غافلبراي سازمان هاها و طرحها، فرهنگ، مهارتدانش«از  يدیجد يهامجموعه

مقابله  یرو، ما در مورد چگونگ نیاز ا .دهد یم هئهدف ارا نیبه ا یابیدست یچگونگ يبرا ییجز ییها هیتوص نیاو همچنبپردازند. 

 اجتناب از اثر يدر مورد نحوه يدیمف يها هیتوص زین )2007( 1»هرینگ و روي« .میستین در تاریکیِ کامل یدگیچیپ شیبا افزا

و  یمحصوالت را طراح نیا توانند یها م دهندگان خدمات و دولتکنندگان، ارائهدیچگونه تول نکهیا و، دهند یارائه م بازگشتی

 یمل يهانقش دولت يدر زمینه دیبا يشتریب قاتیحال، تحق نیبا ا .میابیدست  يترهنیبه یطیمحزیست يایبه مزا تا کنند ترویج

  .انجام شود شهر هوشمند در توسعه یو محل

مواجه  »مدیریت رقابلیغ يهایبروکراس«پیچیدگیِ توان با یکردند که چگونه میاواخر، دانشمندان به شدت بحث م نیتا هم

ها و  به نفع انسان تواند یم شهر هوشمند که چگونه مدل اینکهحال، امروزه بحث بر سر  نیبا ا؛ )Farazmand, 2009( شد

ما فاقد  رایکند، ز مدیریت رقابلیما را غ يندهیدر واقع ممکن است آ نیا باشد تا حد زیادي نادیده گرفته شده است. ستیز طیمح

  .میآن هست خردمندانههدایت  يبرا رانهیشگیپ يهاياستراتژ
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  چکیده

 ] مرتبط با[ تا دریابد چگونه ابتکاراتدهد  ) را دستمایه قرار می1996bلوفور (» حق به شهر«، انگاره بخشاین 

هایی منتقل شده است؟ اگرچه مدلی از  ها، منافع به چه افراد یا گروه اند و در نتیجه آن شهر هوشمند اجرا شده

هاي  ، مدل»که در واقعیت تحقق یافته است«شود، شهر هوشمندي  شهروندي در شهرهاي هوشمند ارائه می

ها را به صورت ابزار به کار گیرند؛ ابزارهایی که  کند که فناوري و داده یکربندي میپ- اي باز شهروندي را به گونه

بر آن است که نحوة  بخششده را تقویت نمایند. از همین رو، این  رانده حاشیه هاي به توانند الگوهاي طرد گروه می

ها در عمل منجر به تشدید  روژههاي شهر هوشمند را دریافته و پی برد که آیا این پ مشارکت شهروندان در پروژه

و [ بر برخی از افراد بخششوند یا خیر. این  هاي تاریخی، مادي و اجتماعی موجود در شهرها می نابرابري

انجامند: فرودستان شهري، دستفروشان  ها می هاي شهر هوشمند به طرد آن شود که پروژه متمرکز می] هایی گروه

پردازد.  . سپس به واکاوي شیوة دسترسی و مشارکت آنان در ارتباط با شهر میغیررسمیهاي  گاه و ساکنان سکونت

هاي شهر  برنامهالمللی (جنوب جهانی)، هند یکی از بازیگران کلیدي در اجراي  در بافتار مناطق کمتر برخوردار بین

اجراي  ریزي و هایی براي بررسی چگونگی برنامه هوشمند در مقیاس ملی است و در شهر چناي، پژوهش

اند. نویسنده بر این  شده صورت گرفته رانده حاشیه ها بر اجتماعات به و تبعات آن» مأموریت شهرهاي هوشمند هند«

ها مردم از فناوري و  که در آن - مقیاس  هاي روزمره و کوچک برخی شیوه] باالي[ بایست ارزش باور است که می

مورد به رسمیت  - گیرند متناسب اجتماعی و فضایی بهره میها براي برآوردن نیازهاي خود در یک بافتار  داده

حق «توانند توانمند شوند و به آنچه لوفور با عنوان  شده می رانده حاشیه است که افراد به ترتیب بدینشناخته شود. 

  د.دست یابن)، Lefebvre, 1996: 173( خواند در فضاي شهري می» خلق اثر ماندگار، مشارکت و تصاحب
  

  شدن، فناوري. رانده حاشیه مشارکت، دربرگیري، به شهر هوشمند، ها: کلیدواژه

                                                             
1. Willis, K. (2019). Whose Right to the Smart City? In Kitchen, R., Cardullo, P. & di Feliciantonio, C. (Eds). The Right to 
the Smart City. Emerald Publishing. 



 

 

 1399آذرماه  |56شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

36 

  مقدمه. 1

محور در  ) را دستمایه خود قرار داده تا نقش عاملیت روزمره و مردم1996bلوفور (» به شهرحق «چارچوب بخش  این

و  3)، ماروین2015( 2)، کیچین2012( 1شهري را مورد بررسی قرار دهد. اندیشمندانی همچون آئوریگی» هوشمند«دگرگونی 

شهر هوشمند را مورد نقد ] مرتبط با[ تخصصی -ۀ فنی) ادبیات و الفاظ جبرگرایان2012( 5) و ساسن2015( 4)، رز2016همکاران (

که بیشتر به صورت باال به پایین اجرا ) ICT( اند؛ چرا که بیشتر بر راهکارهاي حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات قرار داده

مورد توجه قرار هاي اجتماعی در شهرهاي موجود را  شود. دستورکار شهر هوشمند به ندرت مسئلۀ تفاوت شوند، متمرکز می می

 :2014( 6فوماز-بر این باور نگاشته شده که بازنمایی پرسشی که از سوي مارچ و ریبرا بخشو این  )Datta, 2018( دهد می

رویکرد ». هوشمندسازي براي خدمت به چه کسانی و شهر از آن کیست؟«مطرح شده، ضروري است و جنبۀ حیاتی دارد: ) 826

ها،  بر راهکارهاي فناورانه متمرکز شود.  ها و شرکت تا براي حل مشکالت شهري از منظر دولت شهر هوشمند بیشتر تمایل دارد

هاي مدنی و زیرساختی، در خدمت به مردم و اجتماعات  بایست در ارتباط با تعیین اولویت ها می فناوري«بر اساس این رویکرد 

هاي پیشنهادي مرتبط با  و مشارکت آنان اغلب در طرح اگرچه مشورت با شهروندان ).Sadoway & Shekhar, 2014( »باشند

تعهد عمومی در ارتباط با ] ایجاد[ هاي اثربخش براي شوند، اما یک کمبود آشکار از سازوکارها و فناوري شهر هوشمند معرفی می

و راهکارهاي موضوعات توزیع منابع شهري و تجهیزات همچون آب، راه، چراغ خیابان، زهکشی، خدمات فاضالب و پسماند 

)، کشور هند فعالی 7المللی (جنوب جهانی ها وجود دارد. در بافتار مناطق کمتر برخوردار بین هوشمند پیشنهادي براي حل آن

هاي تاریخی، مادي و  به تشدید نابرابري هایی که احتماالً هاي شهر هوشمند در سطح ملی است؛ پروژه کلیدي در اجراي پروژه

 ).Datta, 2018; Ravindran, 2015; Sadoway & Shekhar, 2014; Vanolo, 2014( شوند ر میاجتماعی در شهرها منج

از فضاي شهري، نقل  غیررسمیهاي  گروه] اجباري[ هاي هوشمندسازي شهري شامل نقل مکان اثرات عینی و واقعی پروژه

هاي  نابرابري] افزایش[ هاي صفر و یکی، تفکیکریزي کاربري زمین، تقویت  و جدایی فضایی از طریق برنامه] اجباري[ مکان

 چارچوب عنوان بهشود. بنابراین، با در نظر گرفتن حق به شهر  بهره ماندن از منافع اقتصادي توسعه می جنسیتی و طرد شدن و بی

  ؟»چه کسانی نسبت به شهر هوشمند حق دارند«حاضر تالشی براي پاسخ به این پرسش است:  بخش، ]تحلیلی[

انجامند: فرودستان  ها می هاي شهر هوشمند به طرد آن شود که پروژه متمرکز می] هایی و گروه[ بر برخی از افراد خشباین 

 گرفته در هند، برزیل و بریتانیا حاضر از مطالعات تجربی صورت بخش .غیررسمیي ها گاه و ساکنان سکونت شهري، دستفروشان

کند.  استفاده می] براي ارائۀ تحلیل خود[ -انداز شهر هوشمند در چناي هند جراي چشمریزي و ا طور ویژه بررسی نحوة برنامه به -

شواهدي را از تشدید نابرابري به  -ملی مرتبط با شهر هوشمند است برنامهکه یک  -) 2016( 8مأموریت شهرهاي هوشمند

هاي  آمیز و زیاده از حد به شرکت اي که منافع آن به صورت افراط دهد؛ توسعه نشان می» محصور و منحصر«واسطۀ توسعۀ 

کنیم که بر  سیر را تشریح می. ما دو م)Datta, 2015( رسد هاي ثروتمندتر می المللی فناوري اطالعات و ارتباطات و جمعیت بین

سازي خدمات شهري که  و خصوصی 9سازي، خودکارسازي ) بهینه1شوند: ( ها، مردم از حق به شهر هوشمند منع می اساس آن

                                                             
1. Aurigi 
2. Kitchin 
3. Marvin 
4. Rose 
5. Sassen 
6. March & Ribera-Fumaz 
7. Global South 
8. Smart Cities Mission 
9. Automation 
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سازي و بیرون راندن  ) پاك2اندازد؛ و ( و ارزان را از چرخۀ اشتغال بیرون می غیررسمیتمرکز ایجاد کرده و نیروي کار 

مقیاس بوده،  مدت و کوچک کوتاه بخشاالن اقتصاد غیررسمی از فضاي خیابان. اگرچه مطالعۀ مربوط به این فروشان و فع دست

اند. مطالعات داتا  مندي از منافع شهر هوشمند توسط سایر مطالعات نیز مستندسازي شده الگوهاي مشابه طرد از مشارکت و بهره

  ).2014فوماز در بارسلونا (-و ریبرا) و مارچ 2016در فیالدلفیا ( 1)، ویگ2018در هند (

  حق به شهر هوشمند؟. 2

طور ضمنی در مفهوم حق به شهر مستتر  به] فضا[ »حق خلق اثر ماندگار، مشارکت و تصاحب«دهد که چگونه  لوفور شرح می

ساکنان شهر براي حق تمام «جدا بدانیم: » حق مشارکت«را از » حق سکونت«توانیم  ). بر این اساس، نمی173 :1996هستند (

گرفتن کامل از زندگی شهري با تمامی خدمات و مزایایش؛ حق سکونت و همچنین حق داشتن نقش مستقیم در مدیریت  بهره

تنیده که باید  اي از حقوق سیاسی درهم مجموعه عنوان به) این موضوع را 2007. فرناندز ()Fernandes, 2007: 208( »شهرها

بیان، حق فرهنگ، حق ] آزادي[ اطالعات، حق] کسب[ کند: حق ته شوند، به تفصیل بیشتر  باز میبه طور کامل به رسمیت شناخ

که به معناي کنترل دموکراتیک افراد بر اقتصاد و سیاست است، -داشتن هویت متفاوت یا مشابه، حق مدیریت زندگی خویشتن 

باشد، حقی است  -دادن همچون حق رأي-نهادي  حق نسبت به خدمات عمومی و غیر عمومی. حق به شهر به جاي آن که حقی

 بنیان عنوان بهیابد. تحلیل لوفور در ادامه، شکل عامی از مدیریت زندگی خویشتن  که با زیستن زندگی روزمرة شهري تحقق می

  کند. و بیان این حق را پیشنهاد می] حق به شهر[

کند. او مدعی است که مرکز شرایطی را براي  لوفور میان حق به شهر و مفاهیم فضایی مرکز و پیرامون ارتباط برقرار می

ها و دانش قومی، فرهنگی، اجتماعی متفاوت) فراهم  ها، فعالیت هاي ارزشی بسیار متفاوت (گروه ها و نظام حضور همزمان جهان

ابزاري ضروري  عنوان بهها  آوردن این عناصر متفاوت و مولدساختن آن امکان گردهمکند. شهر یک منبع اجتماعی است که  می

تواند به مثابۀ  بر این اساس در یک چارچوب لوفوري، مرکز می ).Schmid, 2011( کند دهی جامعه را خلق می براي سازمان

کدیگر را به رسمیت شناخته و واکاوي کرده و گیرند، ی ها و اختالفات رودرروي هم قرار می تفاوت«مکانی تعریف شود که در آن 

  ).Lefebvre, 1996a: 34( »بودن کنند؛ حق متفاوت سپس تأیید یا رد می

  ):Lefebvre, 1996a: 34( چنین است» بودن حق متفاوت«یک مطلب دیگر از لوفور دربارة 

  

ها و  رسانی اندیشه ... حق کاربران (خدمات مختلف) براي هم بودن و حق کسب اطالعات، مکمل حق به شهر هستند حق متفاوت«

شدن و  مکانی ممتاز، به جاي پراکنده عنوان بههایشان در فضا و زمان. حق به شهر همچنین دربرگیرندة حق استفاده از مرکز،  فعالیت

  ».شدگان و حتی براي طبقات ممتاز) است رانده حاشیه حرکت به سمت پیرامون (براي مهاجران، کارگران، به
  

مکان و طردشدن از مرکزیت اشاره دارد. بنابراین،  شدن به سوي پیرامون یا نقل طور ضمنی به امکان رانده به» حق به مرکز«

تر در رابطۀ میان شهر و  شدن ایجاد شود، بلکه یک گسست بسیار بنیادي اثري نیست که بر اثر فرایندهاي شهري طردشدن صرفاً

اي که  گیرد؛ جداسازي دهد که چگونه طردشدگی بر اساس جداسازي شکل می شهروندان آن است. لوفور در طرحی کلی نشان می

 راند به همین ترتیب، این جداسازي، حق به سوي فضاهاي پیرامونی می همۀ کسانی که از امتیازات سیاسی برخوردار نیستند را«

تنها از طریق تملک  این حق در فضاي شهري نه ).Lefebvre, 1996b: 30( کند جلسات و اجتماعات را الزامی می] برگزاري[

یابد. بر اساس نظر  شهري نمود میهاي  ها و میدان ها، پارك ها و امالك، بلکه از طریق حضور در فضاهاي عمومی، خیابان دارایی

                                                             
1. Wiig 



 

 

 1399آذرماه  |56شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

38 

 .»هاي آن به مردم تعلق داشته باشند تواند شهري واقعی خوانده شود که خیابان یک شهر تنها زمانی می«، )39 :1993( فریدمن

ي ها، یا جا شوند که این حقوق در آن هاي بازآفرینی به فرایندهایی حیاتی تبدیل می ریزي شهري یا پروژه از این رو، برنامه

دهد که حق به شهر همان حق کنترل  ) در طرحی کلی نشان می40 :2012هاروي (  شوند. در واقع، گیرند و یا مخدوش می می

  سازي الگوهاي جدید براي شهرنشینی است. شدن و نهادینه فرایند شهري

) 912 :2017( 1گراهامدهد. بر اساس نظر شاو و  حق به شهر قرار می] مفهوم[ شهر هوشمند یک چالش جدید در برابر

 ]تعریف[ اطالعات دیجیتال، به». شود تفکیک مفهومی حق کسب اطالعات از حق به شهر، توسط فناوري دیجیتال تهدید می«

سازي شهروندي طبق الگوي لوفوري، با  رو، فعال افزایند. از این اي می حق به شهر لوفوري به مثابۀ حق به مرکزیت، ابعاد پیچیده

) در تبیین بیشتر این موضوع 908 :2017برانگیز است. شاو و گراهام ( اي چالش شکال مشارکت دیجیتال، مسئلهاستفاده از ا

شود،  اعطا می -ریزان و مالکان زمین گران، برنامه توسعه -قدرتی که به بازیگران سنتی داراي قدرت شهري «کنند:  عنوان می

 .»شوند به چالش کشیده می)» 2اطالعاتی از قبیل گوگل (وابسته به شرکت آلفابتهاي  انحصارگري / امروزه با ظهور مونوپولی

آلفابت (سایدواك  و اخیراً 5، زیمنس4، سیسکو3کنندة خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات همچون آي بی ام هاي تأمین شرکت

  ریزي و بازآفرینی شهري معرفی نمایند. هاي برنامه بازیگران جدید پروژه عنوان بهاند که خود را  در پی آن بوده 6لبز)

  حق مشارکت: الگووارة کارایی خدمات شهري. 2-1

کنند. خردمایۀ بسیاري از  هاي شهر هوشمند روابط جدیدي را میان شهروندان و حکمروایان شهري، پیکربندي می پروژه

بیند که  اي می اضطراري و فزاینده »مشکالت«هاي شهري را  هاي شهر هوشمند مبتنی بر شیوة بیانی است که چالش پروژه

هاي  شیوه] معرفی[ شود که از طریق ي نگریسته می»حل راه«فناوري دیجیتال همچون ] بر این اساس[ نیازمند اصالح هستند.

ها و خدمات، شکل جدیدي از رابطه میان شهروندان و مسئوالن، میان اجزاي مختلف  بهتر برقراري ارتباط و ارتقاي سیستم

توان همچون یک  ترین سطح، شهرها را می کند. در ابتدایی روندان مختلف را معرفی میبخش عمومی و میان شهدولت/ 

دهد. در یک  هاي شهر در اختیار مردم قرار می »واقعیت«زیرساخت اطالعاتی اجتماعی محلی نگریست که اطالعاتی را دربارة 

توانند اَشکال جدید  هاي هوشمند همچون سازوکارهایی است که می مها و سیست الگوي تعهد و مشارکت مدنی، نگاه به فناوري

توانند در  هاي زیادي وجود دارد که آیا این اَشکال جدید حکمروایی و مشارکت دیجیتال می بحث] البته[شهروندي را فعال کنند. 

این ] اساساً[ یز بر سر این است که آیادهند، جامۀ عمل بپوشانند یا خیر. بحث دیگر ن عمل به سطح فعالی از مشارکت که وعده می

 هاي کمتري نسبت به الگوهاي سنتی حکمروایی دارند یا خیر محدودیت] به مشارکت و حکمروایی[ اَشکال جدید در رویکرد خود

)Willis & Aurigi, 2017.(  

سوي اندیشمندانی همچون شود، از  شکاف میان شیوة بیان شهر هوشمند دربارة حکمروایی و واقعیت آن چیزي که ارائه می

شهر هوشمند، خود را ] ایده[ مدافعان«کند:  ) مورد تأکید قرار گرفته است. وي در این مورد چنین اشاره می132 :2015کیچین (

». کنند که علمی، عینی، مبتنی بر عقل سلیم و غیر سیاسی هستند اندازهایی تصور می ها، فنون و چشم کنندة فناوري به منزلۀ خلق

سازي اشکال خاصی از مشارکت و حکمروایی تلقی  هایی براي فعال»ابزار« عنوان بهها و بسترهاي دیجیتال، اغلب  اگرچه فناوري
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بودن دارند و اَشکال جدیدي از مداخلۀ دموکراتیک را در  طرفی و خنثی در عمل فاصلۀ زیادي با بی] ها این فناوري[ ،شوند می

اندازهاي شهر هوشمند، مدل جدیدي از مدیریت شهري است که بر اساس  کنند. در واقع، زیربناي اکثر چشم شهرها ایجاد می

فرایندي که  عنوان بههاي شهري  آوري، دسترسی و تحلیل داده جمع ).IBM, 2012( شود الگووارة کارایی خدمات شهري پیاده می

مشکالت شهر، بلکه به کاهش » حل«تنها به  نه -بر اساس راهبردهاي اولیۀ بازاریابی شرکت آي بی ام براي شهر هوشمند-

مدیریت » هوشمندي«تی آن است که هاي مدیری فرض این سیستم انجامد، حامیان بسیاري دارد. پیش هزینه، زمان و منابع می

تر  دنبال دارد؛ امري که به نوبۀ خود از طریق ارائۀ خدمات بهتر، به حکمروایی مطلوب هاي شهري را به کاراتر زیرساخت

ن هاي شهر هوشمند را فعال نماید. با این وجود، ای تري از مشارکت در پروژه تواند الگوهاي دربرگیرنده انجامد. این شرایط می می

کند. براي  مدیریت شهرها ایجاد می ]چگونگی[ هاي جدیدي را نیز در رابطۀ بین بخش عمومی و خصوصی بر سر گفتمان تنش

ها را  اي طراحی شده است که این شرکت هاي حوزة فناوري اطالعات به گونه مثال، راهبردهاي شرکت آي بی ام و دیگر شرکت

سازي توسعۀ هوشمند آینده تثبیت نماید. امید به مشارکت که در دل این  یادهدر پ] شهرداري دولت محلی/[ در نقش شریکان

کند و آن این است که سودبران  شود، یک الزام اقتصادي را پنهان می هاي جدید بازیگران عمومی و خصوصی ایجاد می ائتالف

کند، واقعیت  ) اشاره می132 :2015هاي شریک هستند و نه شهروندان. چنانچه کیچین ( اصلی از شهر هوشمند، اغلب شرکت

  باشد:] از این نگاه امیدوارانه[ متفاوت تواند کامالً می

تخصصی -جانبه، اشکال فنی شوند، عبارتند از: نظارت (پاییدن) همه مورد غفلت واقع می] در توسعۀ شهر هوشمند[ مسائلی که

هاي  اجتماعی شهروندان، حکمروایی مبتنی بر قضاوت بندي سازي و دسته تخصصی، نمایه-اي حکمروایی، تنگناهاي فنی و رسته

، ]سازي افراطی خصوصی[ پیشینی، افزایش تدریجی نظارت و کنترل بر شهروندان، از میان رفتن تدریجی خدمات عمومی

  هاي گذران زندگیشان. ها و انتزاع شهروندان از مکان سکونت و شیوه گسترش نابرابري

توانیم  انجامد که می به ناگزیر به خلق آن چیزي می» شهرهاي هوشمند«د، خلق در گفتمان شهر دیجیتال یا هوشمن

شهرهاي  -و زیستن در -بنامیم. شهروندي هوشمند بدین معناست که مردم باید نسبت به سازگارشدن با » شهروند هوشمند«

چگونه منجر به الگوهاي طرد ] اجباريچنین [ فشرد که بر این مسئله پاي می )2014a: 893( 1هوشمند تمایل نشان دهند. وانولو

افراد فاقد تخصص فنی، فقیران و در ] شدن گرفتن و پذیرفته جاي[ ظرفیت کمی براي«شود، زیرا در شهر هوشمند  شهروندان می

نیست، طرفانه  وجود دارد. بنابراین، دستورکار شهر هوشمند بی» مانند مجموع همۀ کسانی که از گفتمان شهر هوشمند بیرون می

رسد  شود که به نظر می اما بر نحوة رفتار مورد انتظار از شهروندان اثرگذار است و در عمل، منجر به کاهش مشارکت کسانی می

شدة شهري. از این رو، الزم است این  رانده حاشیه هاي فرودست و به باید سودبران اصلی از ابتکارات شهر هوشمند باشند: گروه

هاي شهر هوشمند به صورت مستقیم در مدیریت شهرها  توانند در پروژه بررسی شود که مردم چگونه می مسئله به شکلی نقادانه

گیري جدید به سوي خلق شهروندان هوشمند، تا به امروز، موشکافی مفهومی نقادانه  با وجود جهت«مشارکت نمایند؛ چرا که 

 ]در تصمیمات شهري[ شهروندان چگونه نگریسته شده و هاي مختلف شهر هوشمند، چندانی دربارة این که از منظر فناوري

  .)Cardullo & Kitchin, 2018: 5( »کنند، صورت نگرفته است اخله میمد

  ها حق به مرکزیت: شهر هوشمند در حاشیه. 2-2

سوي  زیربناي الگووارة کارایی در دستورکار شهر هوشمند، این واقعیت نفهته است که بازتوزیع و تخصیص منابع اغلب به

شود. در واقع، مدل کارایی  هدایت نمی -ترین شهروندان شده رانده حاشیه یعنی به -برند  کسانی که بیشترین نفع را از آن می

                                                             
1. Vanolo 
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کند. این  شود، نقش کاتالیزور (فروگشا) را ایفا می شدگان منجر می رانده حاشیه براي فرایندي که به طرد بیشتر به فناورانه عمالً

شمرد که  حق به شهر این حق را مشروع و محترم می«کشد، چرا که  با تعریف لوفور را به چالش می» رکتحق به مشا«مسئله 

 :Lefebvre, 1996b( »آفرین، از آنچه واقعیت شهر است به بیرون رانده شود فرد نپذیرد از سوي یک سازمان جداساز یا تبعیض

هایی را براي تمامی مشکالت شهرها ارائه  حل تواند راه ه فناوري میدهد ک ادبیات شهر هوشمند این اندیشه را ترویج می ).195

نماید (و چنین خواهد کرد)، بدون آن که تغییر بنیادینی در سبک زندگی ما ایجاد کند یا ساختارهایی که چنین مشکالتی را موجب 

شود، منجر به دسترسی و منافع  سین میسازي خدمات که در مدل شهر هوشمند تح اند را به چالش بکشد. بهینه شده یا حفظ کرده

کنندة آنچه شهر هوشمند  انداز تعیین شود. این بدان دلیل است که چشم براي بخش ممتازي از جمعیت شهري می ]اًصرف[ بیشتر

 است هاي مجموعۀ خاصی از بازیگران و زیرمجموعۀ خاصی از کل جمعیت بینی ها، آرزوها و جهان باید باشد، اغلب مبتنی بر آرمان

)Vanolo, 2014b(کند... افراد  درگیرشدن با فناوري، برخی منافع و سالیق را برجسته می«داشته باشیم،  1. اگر نگرش فینبرگی

کنند تا ایرادات آن را مورد توجه قرار دهند و در برخی موارد، قدرت بالقوه  وقتی در درون یک شبکه جاي گیرند، انگیزه پیدا می

تر همچون نبود  هاي کالن توسعۀ فناورانه به خودي خود بر چالش ).Feenberg, 2011: 5( »کنند ب میبراي توسعۀ آن را کس

 & Mossberger, Tolbert( آید هاي دموکراتیک موجود فائق نمی هاي محدود اقتصادي، و گسست هاي فنی، فرصت مهارت

Stansbury, 2003.( شود و در عین حال،  آن تناسب دارند، مزیت قائل میاي براي افرادي که با فضاي مورد نظر  چنین توسعه

راند. این بدین دلیل است که اجتماعات  کند و به حاشیه می خواهند با آن سازگار شوند، را طرد می توانند یا نمی کسانی که نمی

ي براي از اهمیت فناور ]کافی[ اغلب شرایط، دسترسی و ادراك -خواه در شکل فردي و خواه در شکل جمعی-درگیر 

شهر هوشمند به جاي این که صرفا   ).Melgado & Willis, 2017( ها فاقد عاملیت هستند توانمندسازي خودشان ندارند: آن

یا  غیررسمیهاي  هاي اجتماعی را تقویت نماید؛ چرا که جمعیت هاي موجود را تداوم بخشد، ممکن است نابرابري گسست

  هاي فنی و شهري موجود دارند. به زیرساخت شده اغلب دسترسی محدودي رانده حاشیه به

  موردپژوهی: شهر هوشمند چناي. 3

هاي عظیم بازآفرینی  که پروژه اي برنامهملی دربرگیرندة چندین شهر است؛  برنامهیک  2در هند، مأموریت شهر هوشمند

شهر  19کند. چناي یکی از اولین شهرها در میان  ) پیشنهاد می2016سال (آغاز از سال  5شهر هند در طول  100شهري را در 

مند خود انتخاب کرد. تی  را براي توسعۀ مکان 3بود. این شهر نیز به نوبۀ خود، محلۀ تی ناگار» مأموریت شهر هوشمند«منتخب 

در آن مشهور بوده و پیرامون یک محور  4هاي ساري ار منطقۀ خرید اصلی شهر چناي است که به دلیل استقرار فروشگاهناگ

آن است که این منطقه، ] سازي مأموریت شهر هوشمند در این محله از پیاده[ ). هدف1ها سازمان یافته است (شکل  مرکزي از راه

  سایر نواحی شهر، مورد آزمون قرار گیرد. مدلی براي توسعۀ شهر هوشمند در عنوان به

شود، برگزار  بخشی از پژوهش، ما دو کارگاه را براي کشف این که شهر هوشمند چگونه در عمل ادراك و اجرا می عنوان به

حثات دربارة . مبا6) فرایند نگاشت2و  5نفعان ذي) مباحثه میان 1ها دو شیوه را براي دستیابی به هدف پیاده کردند:  کردیم. کارگاه

ها در ذیل مأموریت شهرهاي هوشمند هند (با تأکید بر  هاي آن و کاربست -که براي عموم انتشار یافته بود-اسناد شهر هوشمند 
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عضو برگزار شد: گروه شهروند  18داران با حضور  ) صورت گرفت. کارگاه سهم2016اسناد مرتبط با پیشنهاد شهر چناي، 

هاي  هاي محلی، دانشگاهیان، سازمان 2که یک گروه کنشگري ملیِ مستقر در چناي است، سمن 1کننده و اقدام مدنی مصرف

ریزان شهري و همچنین نمایندگانی از اتحادیۀ ملی دستفروشان  عمومی مرتبط با فناوري اطالعات، معماران، اقتصاددانان، برنامه

چناي: «هاي بسیار کمی از جزئیات عملی برنامۀ  یا سازمان) مردم 1 روشن شد:] در این مباحثات[ . به طور مشخص، دو چیز3هند

 4»مأموریت ملی نوسازي شهري جواهر لعل نهرو«ها برنامۀ چناي، همان  ) در نظر بسیاري از آن2باخبر بودند؛ و » شهر هوشمند

کارگاه دوم  ).Dash, 2014( شد گذاري جدید تلقی می خورده بود) با یک هدف (که یک پروژة بازآفرینی شهري شکست

اي در چناي که قرار بود مأموریت شهر  داران، از ناحیه نفري از سهم 15دربرگیرندة فرایند نگاشت بود که در آن، یک گروه 

کردند تا تصویر خود از چگونگی اثرگذاري اجراي برنامۀ شهر هوشمند بر آن ناحیه را ترسیم  هوشمند در آن اجرا شود، بازدید می

فرایند نگاشت با این هدف صورت  .اد معماران، دانشگاهیان محلی و شبکۀ شرکاي پژوهشی حضور داشتندکنند. در این روید

با  غیررسمیهاي  هاي سطح خیابان توجه کرده و مصاحبه کنندگان امکان دهد به دقت به زیرساخت گرفت که به شرکت

  هوشمند انجام دهند.شهر ] مفهوم[ گرد دربارة آگاهی آنان از دستفروشان  و فروشندگان دوره

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  یابان در معبر عثمان جنوبی، تی ناگار، چناي (مرجع: نویسنده)فضاي خ .1 شکل

  شهر هوشمند چناي: الگووارة کارایی شهري. 3-1

تجهیز -بازسازي،  راه زیر ساختار یافته است: پیاده» عناصر«مند تی ناگار حول  هاي توسعۀ مکان طرح پیشنهادي براي برنامه

هاي خودروي  گذاري دوچرخه، پارکینگ هاي اصلی، شبکۀ اشتراك باز، تعریض مسیرهاي پیادة حاشیۀ خیابان فضاهاي

سازي و ایجاد ارتباطات قوي فناوري اطالعات، هوشمندسازي  ونقل عمومی، دیجیتال سازي شبکۀ حمل چندسطحی، یکپارچه

مدیریت فاضالب، حکمروایی اینترنتی، و مدیریت رواناب شامل سیستم هشدار  ،5ها هاي برقی و اتوبوس خطوط تغذیۀ کالسکه

                                                             
1. Citizen Consumer & Civic Action Group (CAG) 

  ) است.non-governmental organizationنهاد (برگردان  سمن مخفف سازمان مردم. 2
3. India National Street Hawkers Association 
4. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) 
5. Rickshaw 
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، از »چناي: شهر هوشمند«هاي پیشنهادي براي اجراي اقدامات بر اساس مفاد سند  حل ). این راه2 سیل و سیستم پایش (شکل

و فناوري اطالعات و ونقل  هایی همچون خطوط خدمات شهري (برق، فاضالب و آب)، حمل طریق خودکارسازي زیرساخت

بحران ] اقدامات مدیریت[ ارتباطات پیاده شدند. خردمایۀ ذکرشده براي مأموریت شهر هوشمند در چناي، تا حدود زیادي همسو با

  هاست: شهري، با تمرکز ویژه بر زیرساخت
  

مات مدنی و آلودگی زیاد هوا، هاي ترافیکی، محدودیت تسهیالت و خد طور مداوم تحت تنش هستند. گلوگاه هاي چناي به زیرساخت

  ).Ministry of Urban Development, 2016ها هستند ( هاي وارده بر زیرساخت همه نشانگر تنش
  

هاي شهري  در زیرساخت» بحرانی«رویکردي که اتخاد شد، از این خردمایه براي اجراي مدیریت فناورانۀ این نقاط به ظاهر 

تنها ناکارا و غیر قابل اتکا  محور فعلی نه خدمات مردم] بر اساس آن[ بندد که ردي را به کار میاستفاده کرد. الگووارة کارایی رویک

) با 3(شکل » چناي: شهر هوشمند«هستند، بلکه تحت کنترل نیز قرار ندارند. در بخش بعدي، اقدامات پیشنهادي در طرح 

اي که از طریق فرایند نگاشت در  گیرد؛ مقایسه مورد مقایسه قرار می )Shelton et al., 2015( »میزان هوشمندي فعلی در شهر«

  ناحیه تی ناگار صورت گرفته است.

   

  . عناصر کلیدي11

هاي در محل، بازیابی  ها، منظرسازي، زیرساخت عناصر کلیدي طرح توسعۀ پیشنهادي براي ناحیۀ زندگی/ فعالیت خود (مانند ساختمان

  واژه).  250کشی دوگانه براي شبکۀ آب و فاضالب و ...) را فهرست کنید (تا سقف  آب، لوله

  شبکه -شود، در حد ریز هاي تجدیدپذیر تولید می % از آن از انرژي10ه که ساعته در تمامی روزهاي هفت 24تضمین تأمین برق: تأمین برق

هاي برق و فناوري اطالعات و  کند. همراه با کریدور شبکه گیري می گیرد و به صورت هوشمند میزان مصرف را اندازه مورد پایش قرار می

  گیري هوشمند. ارتباطات داراي سیستم اندازه

 ساعته در تمام روزهاي هفته، منطقۀ  24هاي قدیمی، ارتقاي منابع تأمین آب مطمئن به صورت  ازي شبکهتأمین آب کافی: ارتقا و نوس

، سیستم توزیع شامل پایش فشار و جریان، تأکید ویژه بر تعامالت CPHEEOشدة آبی، آب کامال باکیفیت بر اساس استانداردهاي  ایزوله

  نیامده. حساب هاي به کاهش آب مهبرناهاي تأمین آب،  با مشتریان و بازگشت هزینه

 ها و ... بازیابی خواهد شد. تصفیۀ فاضالب و استفاده از آن باید  ها، باغ بازیابی فاضالب: فاضالب براي مصرف فضاهاي سبز، مادي

هاي  و ایستگاه 1خانۀ فاضالب ها در تصفیه را برآورده نماید. پایش جریان فاضالب شامل خودکارسازي عملیات CPHEEOاستانداردهاي 

  هاي فعلی پمپاژ. با استفاده از حسگرها (سنسور) صورت خواهد گرفت. ارتقا/نوسازي شبکۀ فاضالب و ایستگاه 2پمپاژ فاضالب

 هاي داراي حسگر (سنسور)، نصب  هاي زبالۀ فعلی به سطل مدیریت پسماندهاي جامد: تبدیل سطلGPS  در خودروها براي نظارت بر

، تبدیل پسماندهاي 3(امتناع از خرید پالستیک، کاهش تولید پسماند، بازیافت، استفاده مجدد)» 4R«معرفی مفهوم  ها، آوري زباله جمع

  جامد به انرژي، تأکید ویژه بر جداسازي پسماندها در مبدأ.

 30هاي زمانی  هها و کلیۀ سطوح شهر) در فاصل آوري آب باران (در سطح خانه آوري آب باران و مدیریت رواناب سطحی: جمع جمع 

  ها با استفاده از حسگر (سنسور). اي، ارتقاي شبکۀ فعلی هدایت رواناب همراه با پایش جریان دقیقه

 ها و بیلبوردهاي شهري دیجیتال براي  سازي: برقراري اینترنت وایرلس در تی ناگار، عالمت دسترسی به فناوري ارتباطات و دیجیتال

  هاي مکانی به فایل. هاي شهري شامل تبدیل داده سازي تمامی شبکه عمومی، یکپارچهونقل  سازي کلیۀ وسایل حمل هماهنگ

  اي از عناصر کلیدي پروژه حاوي خالصه» چناي: شهر هوشمند«گزیدة پیشنهادهاي سند . 2 شکل

)Ministry of Urban Development, 2016, p.27( 

                                                             
1. Sewage Treatment Plant (STP) 
2. Sewage Pumping Station (SPS) 
3. Refuse, Reduce, Recycle, Reuse (4R) 
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شوند و بر استفاده از سنجشگرها و حسگرها  عرضه متمرکز میهاي پیشنهادي براي آب، فاضالب و برق بر مشکالت  حل راه

هایی از جمعیت به  ها از میزان دسترسی بخش حل هاي همگانی آب، فاضالب و برق تأکید دارند. این راه براي کنترل جریان شبکه

  اند. این خدمات غافل شده

 5شده دسترسی ندارند،  از خانوارها به آب تصفیهدرصد  15تأمین آب یک چالش مهم در سرتاسر هند است. در چناي، بیش از 

مأموریت شهر «حل  ). راهCAGبرند ( درصد از نبود شبکۀ فاضالب رنج می 3درصد از داشتن سرویس بهداشتی محرومند و 

  ).1جدول شود ( متمرکز می» نظارت جریان به کمک حسگرها«بر خودکارسازي سیستم موجود با استفاده از » هوشمند

  

  )Ministry of Urban Development, 2016: 27» (چناي: شهر هوشمند«گزیدة پیشنهادهاي سند . 1 جدول

  آب

ساعته در تمام  24هاي قدیمی، ارتقاي منابع تأمین آب مطمئن، تأمین آب به صورت  تأمین آب کافی: ارتقا و نوسازي شبکه

  روزهاي هفته

ها و ... بازیابی خواهد شد. پایش جریان فاضالب شامل  ها، باغ ماديبازیابی فاضالب: فاضالب براي مصرف فضاهاي سبز، 

با استفاده از حسگرها (سنسور) صورت خواهد  2هاي پمپاژ فاضالب و ایستگاه 1خانۀ فاضالب ها در تصفیه خودکارسازي عملیات

  گرفت.

ها با استفاده از حسگر  با پایش جریان آوري آب باران و مدیریت رواناب سطحی: ارتقاي شبکۀ فعلی هدایت رواناب همراه جمع

  (سنسور).

  

ساعت  8تا  3هاي شهري و ایالتی برق بین  منابع تأمین برق چناي نیز همچون منابع آب مطمئن و قابل اتکا نیستند و قطعی

 24که تأمین برق هاي برق پیشنهاد شده است: باز هم وعده داده شده  حلی مشابه نیز براي زیرساخت افتد. راه مکررا اتفاق می

  ).2ساعته در تمام روزهاي هفته از طریق سیستم پایش مبتنی بر حسگر و سنجش هوشمند محقق خواهد شد (جدول 

  

  )Ministry of Urban Development, 2016: 27» (چناي: شهر هوشمند«گزیدة پیشنهادهاي سند . 2 جدول

  برق

شود، در  هاي تجدیدپذیر تولید می % از آن از انرژي10روزهاي هفته که ساعته در تمامی  24تضمین تأمین برق: تأمین برق 

هاي  کند. همراه با کریدور شبکه گیري می گیرد و به صورت هوشمند میزان مصرف را اندازه شبکه مورد پایش قرار می- حد ریز

  گیري هوشمند. برق و فناوري اطالعات و ارتباطات داراي سیستم اندازه

  

و برق از نیروگاه به سمت [ اند قرار گرفته  در سطح محلی هاي تولید برقی دارد که کامالً هند زیرساخت در سطح خیابان،

 هاي انتقال برق در دسترس اند و بسیاري از کابل هاي مسکونی قرار گرفته ها در خارج از بلوك : مبدل]شود ها توزیع نمی محله

تواند از  هاست. این امر می اندازي و قطع کابل ی داشته و کامال در خطر دستبرق حالتی محل همگان قرار دارند. در نتیجه شبکه

ساز باشد، چرا که در ناحیۀ تی ناگار برخی افراد به کلی فاقد انشعاب برق هستند، و بنابراین احتمال این که  جهات گوناگون مسئله

 در سطح خیابان بروند، زیاد است. تغییر سیستم تالش کنند براي استفاده از شبکۀ برق به سمت شبکۀ قابل دسترسی ناحیه 

  دارد. می میان بر از را ها زیرساخت با محلی ارتباط شود، می گیري اندازه و کنترل مرکزي صورت به که اي شبکه به برق] توزیع و تولید[

                                                             
1. Sewage Treatment Plant (STP) 
2. Sewage Pumping Station (SPS) 
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  )Ministry of Urban Development, 2016: 27» (چناي: شهر هوشمند«. گزیدة پیشنهادهاي سند 3 جدول

  پسماند

در خودروها براي  GPSهاي داراي حسگر (سنسور)، نصب  هاي زبالۀ فعلی به سطل مدیریت پسماندهاي جامد: تبدیل سطل

، 1(امتناع از خرید پالستیک، کاهش تولید پسماند، بازیافت، استفاده مجدد)» 4R«ها، معرفی مفهوم  آوري زباله نظارت بر جمع

  انرژي، تأکید ویژه بر جداسازي پسماندها در مبدأ.تبدیل پسماندهاي جامد به 

  

کارگیري  ). در راستاي مدیریت پسماند، به3الگو در پیشنهادهاي مدیریت پسماند نیز تکرار شده است (جدول ] همین[

شود و نیازمند  میکننده فناوري اجرایی  حل از سوي یک تأمین پیشنهاد شده است. این راه 2هاي داراي فناوري رادیوشناسه تراشه

بر [ شوند و دهی می هاي زباله از طریق یک سیستم گزارش تمامی سطل] حجم پرشدة[ است که در آن،» اتاق کنترل«یک 

دهد. با این حال،  می] هاي پرشده ي سطل[ ها آوري زباله فرمان به جمع] شده براي پرشدن حجم سطل اساس آستانۀ تعریف

ها و حتی  توأمان در سطح محله غیررسمیمحور است که نیروي کار رسمی و -ت انسانآوري زباله در چناي یک خدم جمع

هاي نیروي کار رسمی و در نتیجه افزایش  ها در آن فعال هستند. خودکارسازي این خدمت ممکن است باعث کاهش هزینه خیابان

هاي نهادي و سیستماتیک  قیمت زنجیرههاي گران  فناوري«هاي پیشین نشان داده شده است که  کارایی شود، اما در پروژه

از چرخۀ اشتغال به بیرون انداخته  غیررسمیها، الزم است نیروي کار  کنند که براي تأمین مالی همان فناوري معکوسی ایجاد می

کند و در عمل،  سازي رقیبان جدید و بزرگی را وارد بخش پسماند می خصوصی«افزون بر آن،  ).CWG; GIZ., 2011( شود

 WIEGO-Women in Informal( »کند ق دسترسی به منابع پسماندي را از حوزة عمومی به حوزة خصوصی منتقل میحقو

Employment: Globalizing and Organizing, 2012.(  چناي: شهر «عناصر آب، برق و پسماند در طرح پیشنهاد

شوند، به خدماتی  محور مدیریت می-هاي انسان مهاي مصرفی همگانی که به صورت محلی و از طریق سیست از جریان» هوشمند

ترتیب،  گیرد. بدین ها از طریق مسیرهاي ارائۀ خودکار و اغلب خصوصی خدمات صورت می گردند که کنترل و مدیریت آن بدل می

گزین با حسگرها و ساختارهاي مدیریتی متمرکز جای هاي شهري در سطح خیابان، عمالً و مدیریت زیرساخت غیررسمیاقتصاد 

هایی  شود که فناوري بندي می مجددا به نحوي اولویت -شد هاي اشتغال متمرکز می تر حول هزینه که پیش-شوند. منابع مالی  می

شدند، دوباره در اولویت قرار گیرند. خدمات  کنندگان خصوصی خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه می که اغلب توسط تأمین

ها در جیب بخش خصوصی  شوند که منفعت (ارزش) آن سازي می اي بهینه فاضالب و پسماند به گونهعمومی همچون برق، آب و 

مشتریان کمتر برخوردار » به دور انداختن«مشتریان سودآورتر و » کردن گلچین«رود. این فرایند اغلب دست در دست فرایند  می

  ).Marvin & Graham, 1993: 10( افتد اتفاق می

  چناي: طرد از مرکز شهر هوشمند. 3-2

فرایند نگاشت به طور مشخص بر مشاهدة فضاهاي خیابان متمرکز شد تا دریافته شود که در وضعیت فعلی، چه کسانی 

نسبت به فضا حق دارند و اجراي پروژة شهر هوشمند چناي، ممکن است چه اثراتی را بر وضع موجود داشته باشد. آنچه مشاهده 

نظمی، فضایی دربرگیرنده  نظم و تا حدودي آشفته، اما در نتیجۀ همین بی اکنون فضاي خیابان بی ) این بود که هم1 شد (شکل

گیرند، یکدیگر را به  ها و اختالفات رودرروي هم قرار می تفاوت«مکانی است که در آن ] فضاي خیابان[ است. به بیان لوفوري،

  ).Lefebvre, 1996b( »کنند رسمیت شناخته و واکاوي کرده و سپس تأیید یا رد می

                                                             
1. Refuse, Reduce, Recycle, Reuse (4R) 
2. RFID 
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هاي دستی، فروشندگان و گسترة وسیعی از  فضاي خیابان مکان حضور کاسبان خیابانی، رانندگان کالسکه] در وضعیت فعلی[

تر  بیان نشده است، اما مطالعۀ دقیق هاي پیشنهادي شهر هوشمند علناً است.  اگرچه در طرح غیررسمیهاي اقتصادي  فعالیت

 غیررسمیهاي  شهري است که شامل طرد کاسبان خیابانی، تاکسی» سازي پاك«ها دربرگیرندة یک راهبرد  نشان داد که این طرح

 شوند و گرد به مثابۀ یک مشکل بیان می فروشندگان دوره شد. براي نمونه، مشخصاً می غیررسمیو دیگر شاغالن در اقتصاد 

هایی براي جابجایی یکجاي تمامی فروشندگان به یک ساختمان مجزا در مکانی خارج  هاي پیشنهادي حاوي ایده ، طرح]نابراینب[

راند. در نتیجه، اتحادیۀ  ها را از مرکز طرد کرده و به اجبار به سمت پیرامون می از مرکز ناحیۀ تی ناگار است؛ امري که عمال آن

ما نان و «میلیون عضو خود در سرتاسر هند را براي برگزاري پویشی با شعار  40که نزدیک به  ملی دستفروشان در پی آن بود

  ).3 بسیج کند تا حقوق آنان به رسمیت شناخته شود (شکل» خواهیم، نه شهر هوشمند کره می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :2016بنر: شعار اعتراضی اتحادیۀ ملی دستفروشان در آوریل . 3 شکل

  )بوك فیس(». خواهیم، نه شهر هوشمند ما نان و کره می«

  

} ترتیب بدینبه فضاي شهري برخورد کرده و {» متجاوزان« عنوان بههاي پیشنهادي شهر هوشمند چناي، با کاسبان  طرح

کند. از این  یها را توجیه م با استفاده از سازوکارهاي نظارت خودکار براي پایش خیابان غیررسمیسازي و طرد شهروندان  پاك

ندارند و بنابراین، باید به سوي پیرامون » حقی نسبت به مرکز«کسانی نگریسته شوند که  عنوان بهتوانند  می» متجاوزان«منظر، 

  رانده شوند.

  گیري نتیجه. 4

  »اینک هوشمند نیستند؟ آیا شهرها و شهروندان هم«

)Sadoway & Shekhar, 2014: x(  
  

هاي  هاي پیشنهادي شهر هوشمند چناي، طرد فضایی و اقتصادي گروه بحث قرار گرفت طرح چنانچه در این مقاله مورد

کنند. این پیشنهادها از به رسمیت شناختن یا ارزش  شده از فضاي شهري را در چندین سطح تقویت و بازتولید می رانده حاشیه به

شهرنشینی  »زبان و سبک« عنوان بهبودن باید  ررسمیغی«فعلی شهر ناتوانند؛ در حالی که » بودن غیررسمی«شدن براي  قائل 

. )Roy & Alsayyad, 2011: 233( »شوند هاي فضایی متفاوت تولید و مدیریت می ادراك شود: منطقی که از طریق آن، ارزش
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ایت و توجیه هاي جبرگرایانۀ فناورانه هد ریزي پیشنهادهاي شهر هوشمند بر اساس اصالحات مقطعی و سریع و برنامه] در مقابل[

شود که  اي از شرایط و منابعی نگریسته می بودن شهري همچون مجموعه غیررسمی ).Graham & Marvin, 2001( شوند می

تواند یکی از عواملی باشد که باعث  سازي و عقالنی شوند. این می هایی در نظام شهري هستند و باید بهینه»نشتی«معادل 

اند. بر اساس یک  هبراي هوشمندسازي شهر چناي شد 2016هاي ذکرشده در سال  شکست یا عدم تحقق بسیاري از برنامه

  :2018گزارش مطبوعاتی در سال 
  

بنا بر اعالم وزیر، در سه سال گذشته تنها یک پروژه از مأموریت شهر هوشمند چناي به صورت کامل اجرایی شد. دولت مرکزي 

پروژة مورد تأیید  173 میلیارد روپیه) را در ذیل مأموریت شهر هوشمند مورد تأیید قرار داد. از 134پروژه (با برآورد هزینۀ  173

  ).Special Correspondent, 2018اند ( میلیون روپیه عملیاتی شده 5/36 پروژه با مبلغ 3دولت، تنها 
  

هایی است که در سطح جهانی بازتاب یافته است. شکست  سازي شهر هوشمند چناي یکی از نمونه شکست آشکار در پیاده

ها، فناوري براي سلب حقوق مردم به کار  ناشی از راهبردهایی است که در آنهاي شهري  هاي دیجیتال در حل چالش فناوري

رسانی به  هاي فنی به صورتی پنهانی و بدون اطالع سازي دانش محلی نیست و ابزارها و زیرساخت شود، قادر به فعال گرفته می

  ).Haklay, 2013( شوند مردم پیاده می

چالش هنجارین براي ایجاد شهر «) معتقدند 20 :2018( 1، کاردالو و کیچیناگر چارچوب حق به شهر دستمایۀ تحلیل باشد

گیري اولیه، توسعه و  محور باشد، این است که تصور خود از نقشی که قرار است شهروندان در شکل-هوشمندي که واقعا شهروند

هاي هوشمند را تشکیل  سیاري از فناوريمدل فناوري و حکمروایی که بنیان ب». حکمروایی شهر هوشمند ایفا کنند را تغییر دهیم

شده است: در دسترس، ارزان و محلی است، حسگرهاي  رانده حاشیه هاي به هایی براي گروه دهد، در عمل مملو از فرصت می

ه رسمیت ها در پی ب ها در آن ارزان است. اگر این فناوري گذاري داده گیرد و برقراري ارتباطات و اشتراك قیمت را به کار می ارزان

ها،  بایست نه تنها مهندسان، کدنویسان یا متخصصان سیستم شده هستند، می رانده حاشیه هاي به شناختن سرمایۀ اجتماعی گروه

را نیز » دهند مدنی را تشکیل می-دار اجتماعی که فضاي سایبري هاي سابقه هاي محلی و گروه ، اتحادیه2بلکه هکرهاي کنشگر«

یک  عنوان بهیک وضعیت، بلکه  عنوان بهشهري نه » بودن غیررسمی«اگر  ).Sadoway & Shekhar, 2014( دخیل کنند

این پتانسیل را دارد که  )،Roy, 2011: 226( نگریسته شود» هاي شهرنشینی سرزنده و کارآفرین پهنه«در » شکل خلق«

را مورد تأکید قرار دادند و ساسن به  4»دنکر شهرهاي قابل هک«) عبارت 2019( 3را بازیابی کند. دوالنژ و دوال» هوشمندي«

که [ حسگرهاي واقعیت عنوان بهکند؛ شکلی از شهرسازي که شهروندان را  اشاره می) Sassen, 2011( 5»شهرسازي متن باز«

افزایش ، 6گذاري جمعی هاي سرمایه دهد، پلتفرم مبناي شناخت قرار می] شود هاي دیگر، بسیار هم ارزان تمام می نسبت به روش

  هاي اجتماعی. گذاري مبتنی بر شبکه شدة اشتراك هاي بازآرایی ها و پلتفرم آزادي دسترسی به داده

هایی که به عموم مردم اجازه  برنامههاي افزایش آگاهی عمومی وجود دارد؛  برنامه، نیاز ضروري به »هوشمندي«براي بازیابی 

هاي هوشمند را آشکارا مشاهده کنند و با  ها و زیرساخت وة کار فناوريدهد پشت صحنۀ داستان شهر هوشمند را ببیند، نح می

عنوان  که صرفاً -، برخی از ابعاد زیادي از هوشمندي فعلی شهرها و مردم ترتیب بدینها آشنا شوند.  برخی از منافع بالقوة آن

هاي  . بسیاري از موارد شکست پروژهگیرند به رسمیت شناخته شده و مورد تحسین قرار می -ها اطالق نشده هوشمندي به آن

                                                             
1. Cardullo & Kitchin 
2. Hacktivist 
3. De Lange & de Waal 
4. Hackable cities 
5. Open source urbanism 
6. Crowdfunding platforms 
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براي  ها صرفاً دربرگیرندة این ادراك است که زیرساخت گردد؛ چرا که ماهیتاً ریزي شهري باز می هوشمندسازي شهرها، به برنامه

 .]آغاز شوددیگري  تا شود تمام باید فرایند یک که مفهوم بدین[ کنند؛ خطی کار می و نسبتاً شده تعریف پیش از خدمت یک برآوردن

اي است که بر اساس منابع موجود  ها به گونه کنند؛ هماهنگی آن شهرهاي هوشمند تا حدودي همزمان و سریع کار میدر مقابل 

ها را در  پردازي در فعالیت و بداهه» خلق در لحظه«کنند. اگر شهرها بتوانند قدرت  در زمان حال و آنچه مورد نیاز است، عمل می

توان از کشورهاي کمتر  ایجاد کنند. آنچه می» فعلی«توانند تغییر مهمی در میزان هوشمندي  نند، میشهروندان ایجاد ک

ها قرار دارند، به شکلی استثنائی  که در حاشیه غیررسمییافته (جنوب جهانی) آموخت، این است که بسیاري از اجتماعات  توسعه

استعماري -جاي الگوي پسا اند. به اوري در راستاي منافع خود تدبیر کردهسازي را براي استفاده از فن هاي نوآورانه و چاره شیوه

هاي  هاي غربی رشد هوشمند در جنوب جهانی، ظرفیت زیادي براي مشاهده، مستندسازي و آموختن از ظرفیت مدل» واردات«

گیرد که مؤید این است که  ره میشهري وجود دارد؛ این که چگونه خود را با فناوري سازگار کرده و از آن به نحوي به غیررسمی

 هستند.» هوشمند«اینک  شهرها و شهروندان هم
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  چکیده

 .گیري در توسعه شهري مورد استفاده قرار گیرند توانند به مثابه پشتیبانی براي تصمیم شهر، میابزارهاي ارزیابی 

 .آورند هاي ارزیابی را براي شهرها به منظور حرکت به سوي اهداف تعیین شده فراهم می زیرا، این ابزارها، روش

 16در این مقاله،  .یر یافته استدر قرن بیست و یکم، سویه ارزیابی از پایداري به اهداف شهر هوشمند تغی

مجموعه چارچوب ارزیابی شهر (هشت چارچوب ارزیابی شهر هوشمند و هشت چارچوب ارزیابی پایداري شهري) 

ها حاکی از این  نتایج تحلیل .بخش تحلیل نمودیم 12شاخص را با طبقه بندي در سه مقوله تأثیر و  958شامل 

هاي پایداري شهري، تمرکز بسیاري بر  شهر هوشمند نسبت به چارچوبهاي  است که مطابق انتظار، در چارچوب

هاي پایداري  نماید که چارچوب نتیجه دیگر بر این تاکید می .وجود دارد »هوشمندي« هاي نوین و تکنولوژي

هاي  محیطی است، در حالی که چارچوب گیري پایداري زیست هاي اندازه شهري حاوي تعداد زیادي از شاخص

ی را نادیده می محیط زیستهاي  دهد و شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي را مورد توجه قرار می ند جنبهشهر هوشم

شهرهاي "تر  بنابراین، اصطالح دقیق .ها است هدف کلی شهرهاي هوشمند بهبود پایداري با کمک فناوري .گیرند

با این وجود، شکاف  .دهیم جایگزینی براي اصطالح شهرهاي هوشمند پیشنهاد می عنوان بهرا  "پایدار هوشمند

هاي شهر  هاي شهر هوشمند و شهر پایدار بر این امر داللت دارد که توسعه چارچوب بزرگ فعلی میان چارچوب

ند نه تنها کنیم، ارزیابی عملکرد شهر هوشم ما توصیه می .هوشمند یا بازتعریف مفهوم شهر هوشمند ضرورت دارد

هاي تأثیرگذاري را به  هاي هوشمند بلکه شاخص حل گیري کارایی استقرار راه هاي خروجی را براي اندازه شاخص

  .منظور سنجش سهم رسیدن به اهداف نهایی ازجمله پایداري محیطی، اقتصادي یا اجتماعی نیز بکارگیرد
  

  .ابی، سنجش عملکردشهر هوشمند، شهر پایدار، شاخص، چارچوب ارزی ها: کلیدواژه

                                                             
1. Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I. & Airaksinen, M. (2017). What are the differences between sustainable and 
smart cities? Cities, 60: 234-245. 
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  مقدمه .1

 )،UN., 2015aکنند ( از جمعیت جهان در مناطق شهري زندگی می %66، 2050براساس برآورد سازمان ملل متحد، تا سال

 ,OECD( به وجود می آورد اي از جمله آلودگی هوا، ترافیک، مدیریت پسماند و سالمت انسان را هاي گسترده این روند، چالش

اي در  اهداف بلندپروزانه) 2016) و سازمان ملل متحد (European Commission, 2014نظر به اینکه، اتحادیه اروپا ( .)2012

هاي  هاي هوشمند براي غلبه بر چالش حل اند، نیاز فوري به تدوین راه هاي آتی تعیین نموده موضوعات اقلیم و انرژي براي سال

 .شهرنشینی وجود دارد

در کاهش انتشار عامل اصلی  عنوان بههاي جدید هوشمند  شهرها نقش مهمی در برابر تغییرات اقلیمی دارند و استقرار فناوري

ها مستلزم هوشمند بودن، قابلیت اتکا،  این فناوري .شود وري انرژي در شهرها محسوب می اي و بهبود بهره گازهاي گلخانه

ی بلکه بر رفاه شهروندان محیط زیستباشند و نه تنها باید بر اهداف پایداري  بودن و کارآمدي منابع می صرفه به یکپارچگی، مقرون

  .تصادي تأثیر بگذارندو پایداري اق

 هاي اخیر، تغییراتی در شهرها ایجاد شده است که به دنبال جایگزینی اهداف پایداري با اهداف شهر هوشمند هستند در سال

)Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs & Meléndez-Frigola, 2015(. اند و  با این وجود، این اهداف، به یکدیگر پیوسته

 ,Albinoتعاریف گوناگونی از شهر هوشمند وجود دارد ( .اي با شهرهاي پایدار دارند اهداف مشابه اغلب شهرهاي هوشمند،

Berardi & Dangelico, 2015از این رو، درك بهتر ارتباط .دهنده ارتباط آنها با اهداف پایداري نیست )، همه تعاریف نشان 

  .)Bifulco, Tregua, Amitrano & D'Auria,2016مفاهیم شهر هوشمند و پایدار ضرورت دارد (

اي در مناطق شهري از طریق  )، هدف اصلی شهر هوشمند کاهش انتشار گازهاي گلخانه2011از دیدگاه اتحادیه اروپا (

گرایش روزافزون  .نماید محیطی حمایت می هاي نوآورانه است، از اینرو، مفهوم شهر هوشمند از ایده پایداري زیست يفناوراستقرار 

گذاري بخش خصوصی و دولتی در زمینه  هاي مربوط به شهرنشینی منجر به سرمایه به مفهوم شهر هوشمند و نیاز به حل چالش

هاي  هاي اجرایی شهر و پروژه هاي شهر هوشمند، پروژه توان در تعدد نوآوري این امر را می .توسعه و استقرار فناوري شده است

مورد  47پروژه شهر هوشمند در دست تهیه وجود داشت که  143، 2012در سال .ودجه مشترك مشاهده نمودپژوهشی عمومی با ب

شهرها همچنین با شرکت در  .)Lee & Hancock, 2012( مورد در ایاالت متحده صورت پذیرفتند 30از آنها در اروپا و 

اهداف متعالی را براي  ،1»منشور دیجیتال سبز و نسرتوسیویتاس، کا میثاق شهرداران،«هاي شهري از جمله  ها و شبکه نوآوري

همانند  CO2 وري انرژي و کاهش هاي شهري به منظور حمایت از اهداف بلندپروازانه بهره این شبکه .اي پاك در نظر دارند آینده

ن به منظور انجام اقدامات گیرا با این وجود، ابزارهایی براي کمک نمودن به تصمیم .سیس گردیدندأاتحادیه اروپا، ت 2030اهداف

به سوي هدف مورد اشاره، حرکت دادن آن اهداف به سطح عملیاتی و ارزیابی پیشرفت شهرها در دستیابی به این اهداف مورد 

بنابراین، چندین چارچوب ارزیابی عملکرد شهري، برخی با تمرکز بر پایداري شهري و برخی دیگر با تاکید بر روي  .نیاز است

  .گردیدندشهرهاي هوشمند فراهم  هاي فناوري

 2هاي ارزیابی ها میان مفاهیم شهرهاي پایدار و هوشمند و چارچوب ها و تفاوت هدف از مطالعه حاضر، شناخت درك شباهت

بندي  هاي کاربرد و مقوله شهر پایدار و هوشمند با توجه به حوزه 3رو، هشت مجموعه موجود سنجش عملکرد از این .مربوطه است

  .دشون هاي مورد استفاده، مقایسه می شاخص 4تأثیر

                                                             
1. Covenant of Mayors, CIVITAS, CONCERTO & Green Digital Charter 
2. Assessment frameworks 
3. Performance measurement 
4. Impact categories 
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 شهرهاي پایدار و هوشمند چیست؟میان  هايتفاوت

 پایداري شهري .1-1

بنابراین، یک  .هاي پایداري شهري مقایسه می نماییم هاي ارزیابی شهر هوشمند را با چارچوب در این مطالعه، چارچوب

  .شود بررسی مختصر از توسعه این دو گونه ارزیابی شهري ارائه می

اگر شرایط تولید آن به مرور زمان به «)، شهري پایدار است که WCED, 1987( ردر راستاي تعریف اصلی توسعه پایدا

) 2013( 1»هیرماس، باالچاندار، کومار، بانسوده و مورالی« اخیراً، .)Castells, 2000( »شرایط بازتولید آن آسیب وارد ننماید

با توجه به عدالت درآمدي،  زیست محیطدستیابی به تعادل میان توسعه مناطق شهري و حفاظت از « توسعه پایدار شهري را

ابزارها و  .تعریف نموده اند »ي اجتماعی و حمل و نقل در مناطق شهريها اشتغال، سرپناه، خدمات اساسی، زیرساخت

ي سیاسی و اطمینان حاصل نمودن از همسو گیر ی متعددي به منظور کمک نمودن به تصمیممحیط زیستهاي ارزیابی  چارچوب

به تازگی،  .بودن اقدامات انجام شده در بخش محیط ساخته شده و همچنین حمل و نقل با اهداف پایداري، توسعه داده شده است

ه ها، تغییري ایجاد شده است که امکان بررسی همزمان محیط ساخت با تمرکز بر واحدهاي همسایگی و محالت به جاي ساختمان

  .)Haapio, 2012( شده، حمل و نقل عمومی و خدمات و سایر موارد را فراهم می سازد

 21آغاز گردید، هنگامی که دستور کار محلی  1990)، نظارت شهري، در دهه 2015و همکاران ( 2به باور مارسال لیکونا

)United Nations, 1992ي کیفیت ها در دهه بعد، جنبه .نهاد هایی را براي نظارت بر پایداري مناطق شهري بنیان ) شاخص

) و شاخص کیفیت زندگی Mercer, 2014هاي مربوطه، توسط ارزیابی ساالنه کیفیت زندگی مرکر ( زندگی با توجه به شاخص

مفهوم شهر قابل زندگی حداقل در دو  .) تهیه شدEconomist Intelligence Unit, 2005واحد اطالعات اکونومیست (

المللی کیفیت  و شاخص بین )Monocle, 2014( 3ترین شهر بندي مونوکل قابل زندگی شده از جمله رتبه بندي شناخته رتبه

  .)International Living, 2014( ارائه شده است 4زندگی

زیستی،  اي محیطه هاي پایداري شهري توسط سه نوع سازمان از جمله سازمان ) معتقد است، شاخص2012( 5مکمنوس

این ابزار توسعه داده شده، یا با  .شوند هاي مشاوره تولید می داري پایدار و سازمان دهنده شهروندي سبز و سرمایههاي ارتقا سازمان

ها با یکدیگر و یافتن بهترین  حل بندي پایدار شهرها مرتبط هستند یا ابزارهایی هستند که به شهرها امکان مقایسه بهترین راه رتبه

به باور  .اند هاي پژوهشی توسعه یافته هاي پژوهشی و پروژه ها نیز توسط سازمان شاخص  وعهبرخی از مجم .دهد ها را می روش

هاي توسعه پایدار، اغلب توسط نهادهاي عمومی جهت تأیید  شاخص )2010( 6»تانجاي، راجانسون، لوفور و النوي«

با این وجود،  .گیرند و نظارتی، مورد استفاده قرار می هاي ارزیابی هاي توسعه پایدار شهرها به ویژه با توانمندسازي فعالیت استراتژي

هاي پایداري وجود دارد  گیري از شاخص هایی در بهره ) اشاره نمودند، محدودیت2009( 7»و چن هوانگ، یاه، باد«طور که  همان

راستاي هدف مورد نظر هاي هنجاري را در  کنند و نیز، شاخص هاي پایداري تعامالت سیستماتیک را منعکس نمی چرا که شاخص

  .دآورن فراهم نمی

ابزارهاي شناخته شده در زمینه رتبه بندي  .اند ابزارهاي گوناگون ارزیابی پایداري شهري، از زوایاي مختلف به پایداري پرداخته

) مورد تحلیل قرار 2013( 8عنوان مثال توسط شریفی و مورایاما به CASBEE و LEED،BREEAMپایداري محله مانند

                                                             
1. Hiremath, Balachandra, Kumar, Bansode & Murali 
2. Marsal-Llacuna 
3. Monocle's Most Livable City 
4. International Living's Quality of Life Index 
5. McManus 
6. Tanguay, Rajaonson, Lefebvre & Lanoie 
7. Huang, Yeh, Budd & Chen 
8. Murayama 
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)، ابزاري را براي کمک به برنامه ریزان شهر به منظور ارزیابی 2014( 1»هدمن، سپونن و ویرتانن«از طرف دیگر،  .اند فتهگر

ها و حمل و نقل و همچنین سیستم انرژي و منبع  وري انرژي از یک برنامه تفصیلی شهر، با تحلیل تقاضاي انرژي ساختمان بهره

حمل و نقل در چندین چارچوب ارزیابی، به ویژه براي شهرهاي پرجمعیت آسیا، مانند مشارکت  عالوه براین، .انرژي ارائه نمودند

جایی بنگلور مورد توجه واقع  هاي جابه ) و شاخصPSUTA( )CAI-Asia Program( براي حمل و نقل شهري پایدار در آسیا

زمانی که به دنبال یک چارچوب ارزیابی جامع براي مدیریت  .)Directorate of Urban Land Transport, 2011( شده است

 زیرا، به باور تانجاي و همکاران .دتواند به مثابه یک مسئله انگاشته شو هستید، تنوع رویکردهاي گوناگون می ها یکپارچه چالش

   ».ها شده است فجار شاخصفقدان تعریف عمومی و جهانی از توسعه پایدار منجر به تفسیرهاي متعدد و باالخص ان« )،2010(

ی و اجتماعی توصیف شود، ابزارهاي محیط زیستحتی اگر پایداري به طور معمول با در نظر گرفتن همزمان اثرات اقتصادي، 

 Berardi, 2013; Robinson & Cole, 2015; Tanguay( ی تمرکز دارندمحیط زیستارزیابی موجود، به طور معمول بر بعد 

et al., 2010(. بندي محله پایدار از جمله هاي رتبه ترین طرح عنوان مثال، شناخته شده بهBREEAM، CASBEE وLEED  به

 ,Berardi( دهند براي رفاه) وزن بسیار کمی می %5 براي تجارت و اقتصاد و %3 طور متوسط اقدامات اقتصادي و اجتماعی (به

از نظر تمرکز صرف بر کاهش سرعت آسیب رساندن به  »پایدار«یا  »سبز«به عالوه، رویکردهاي طراحی به اصطالح  .)2013

بازآفرینی « تر تر و جامع بنابراین اصطالح یکپارچه .)Cole, 2012; Reed, 2007مورد انتقاد قرار گرفته اند( زیست محیط

همچنین، از آنجا که اغلب ابزارهاي  .)Robinson & Cole, 2015به مثابه جایگزینی براي آن، پیشنهاد گردید ( »پایداري

 ,Berardi, 2013; Reedاند، بسیاري از محققان ( هاي خبره به شیوه از باال به پایین توسعه یافته ارزیابی پایداري توسط سازمان

Fraser & Dougill, 2006; Robinson & Cole, 2015; Turcu, 2013شهروندان مبنا،  ) خواستار ادغام رویکردهاي

   .باشند تی، بومی و فرایندي میمشارک

شهرها نیازمند این  .هاي متنوع یک شهر، رویکردي سیستمی مورد نیاز است رو، به منظور بررسی تعامل میان جنبه از این

 ,Nilonهاي اجتماعی، بیولوژیکی و کالبدي درك شوند ( هاي شهري متعامل بین مؤلفه عنوان اکوسیستم هستند که به

Berkowitz & Hollweg, 2003(. ها و محیط آنها براي دستیابی به پایداري داراي اهمیت  درك روابط بین افراد، فعالیت

  .کند مورفولوژي شهري ساختارهاي مکانی و کاراکتر یک شهر را بررسی می .باشد می

ي ها جنبه -شانهاي شهري، عملکردها و اتصاالت  ویژه فرم به - ها و دسترسی به خدمات گوناگون توزیع فضایی فعالیت

 & Bourdic, Salat & Nowacki, 2012; Salatکند ( اصلی یک شهر پایدار است که از منابع خود به نحو کارا استفاده می

Bourdic, 2012(.  

  مفهوم شهر هوشمند .1-2

ظهور پس از  2010) و از سال Dameri & Cocchia, 2013( معرفی گردید 1994تر، در سال  پیش »شهر هوشمند« مفهوم

هاي شهر هوشمند و حمایت اتحادیه اروپا، تعداد نشریات مربوط به این حوزه به طور قابل توجهی افزایش یافته  پروژه

رغم استفاده گسترده این مفهوم، هنوز درك روشنی و  با این وجود، علی .)Jucevicius, Patašienė & Patašius, 2014است(

 ,Angelidou, 2015; Chourabi et al., 2012; Caragliu, Del Bo & Nijkampنامتناقضی از معناي آن وجود ندارد (

2011; Hollands, 2008; Marsal-Llacuna et al., 2015; Wall & Stravlopoulos, 2016(.  درك مرسوم کمیسیون

 ,European Commissionکنند( ها به دستیابی به پایداري در شهرهاي هوشمند کمک می اروپا، این است که انواع فناوري

                                                             
1. Hedman, Sepponen & Virtanen 
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 شهرهاي پایدار و هوشمند چیست؟میان  هايتفاوت

 هاي انرژي، حمل و نقل و فناوري اطالعات و ارتباطات برپایه این تعریف اخیر، شهرها و جوامع هوشمند بر تقاطع حوزه .)2012

 (تحت عنوان برنامه شهرها و جوامع هوشمند واقع شدند، که اغلب بودجه عمومی مربوط به شهرهاي هوشمند اتحادیه اروپا

)Horizon 2020( (مارسال لیکونا .را دریافت نمودند ) شان از ارزیابی شهر هوشمند نشان دادند که  ) در مطالعه2015و همکاران

تجربیات پیشین سنجش شهرهایی با محیطی دوستانه و سرزنده، شامل مفاهیم پایداري و کیفیت « تنها بر پایه این ارزیابی نه

گذاران و دانشگاهیان نیز کاربرد  گرچه سیاست .پذیرد صورت می »وري و اطالعاتیهاي فنا دار مؤلفه زندگی، بلکه با افزودن معنی

اند، اما تعاریف متعددي با زوایاي اندکی متفاوت نیز،  عنوان جنبه جدانشدنی در شهرهاي هوشمند شناخته هاي نوین را به فناوري

  .ارائه شده است

عنوان اصل کلیدي یک شهر هوشمند  ي نوین را بهها و فناوري ادبیات نظري وسیعی، کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

 & Gonzales & Rossi, 2011; Harrison & Donnely, 2011; Hung-Nien, Chiu-Yao, Chung-Chih( شمردند بر

Yuan-Yu, 2011; Jucevicius et al., 2014; Paroutis, Bennett & Heracleous, 2013; Washburn et al., 2010(. 

) 2011و همکاران ( 1به گفته لومباردي .هاي فنی و محیطی یک شهر توجه دارد بخشی از ادبیات شهر هوشمند، عمدتاً به جنبه

ي حمل و نقل نوین، ها هاي نوین در زندگی روزمره شهري و در نتیجه سیستم برخی از تعاریف شهر هوشمند بر کاربرد فناوري

هاي  بنابراین، در درك شهرهاي هوشمند، استفاده از فناوري .رژي سبز و کارآمد تأکید دارندهاي ان ها، تدارکات و سیستم زیرساخت

عنوان ابزاري براي کیفیت بهتر زندگی و کاهش اثرات محیطی در  هاي نوین را به ها، فناوري نوین با اهمیت است، اما این پژوهش

هاي شهر هوشمند با  ) پیشنهاد نمودند که نوآوري2015مکاران (و ه براي مثال، مارسال لیکونا .)IEEE, 2014( اند نظر گرفته

هاي موجود، افزایش  سازي زیرساخت خدمات کارآمدتر به شهروندان، نظارت و بهینه« اطالعات و ارتباطات،  استفاده از فناوري

 .»دهند عمومی ارائه میهاي نوآورانه تجاري در هر دو بخش خصوصی و  همکاري بین بازیگران مختلف اقتصادي و ترغیب مدل

  .) نقش فناوري اطالعات و ارتباطات را در دستیابی به رفاه، اثربخشی و رقابت نشان داد2014( 2از دیگر سو، تعریف آنگلیدو

بر نقش سرمایه انسانی در توسعه شهرهاي هوشمند همراه با پایداري  -هاي نوین عالوه بر فناوري - بخش دیگر ادبیات

 ;Neirotti, De Marco, Cagliano, Mangano & Scorrano, 2014( نماید کید میأی تمحیط زیستاقتصادي، اجتماعی و 

Giffinger et al., 2007; Hollands, 2008; Nam & Pardo, 2011(. تري از این موضوع ارائه  وزه، درك جامعاین ح

جایی هوشمند،  دهد که در آن، شهرهاي هوشمند، فناوري، دولت و جامعه را به منظور توانمندسازي اقتصاد هوشمند، جابه می

براي مثال، به باور  .)IEEE, 2014( آورد  محیط هوشمند، مردم هوشمند، زندگی هوشمند و حکمروایی هوشمند گرد هم می

(حمل و نقل)  هاي ارتباطی هاي انسانی و اجتماعی و زیرساخت  زمانی که بر سرمایه«) یک شهر، 2011و همکاران ( 3کاراگلیو

رشد اقتصاد پایدار و کیفیت باالي زندگی همراه با مدیریت عقالنی منابع طبیعی از طریق حکمروایی مشارکتی ن سنتی و مدر

)، از مشارکت، امنیت یا ایمنی و میراث فرهنگی به مثابه 2011لومباردي و همکاران ( .باشد اید، هوشمند میگذاري نم سرمایه

کوریا و «همچنین، مطابق توصیف  .که در شهرهاي هوشمند باید مورد توجه قرار گیرند، یاد نمودند »فاکتورهاي نرمی«

ي بهتر ها را با سرمایه اجتماعی و ایجاد خدمات و زیرساخت قادر است سرمایه فیزیکی«یک شهر هوشمند  )2011( 4»وونستل

بالنچ و  .) اشاره شده است2014( 6»لی، هنکوك و هو«و  )2016( 5»بالنچ، کسلو و اورس«خدمات نیز، توسط  .»پیوند دهد

                                                             
1. Lombardi 
2. Angelidou 
3. Caragliu 
4. Correia & Wünstel 
5. Belanche, Casaló & Orús 
6. Lee, Hancock & Hu 
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وري و  بهره ها در استفاده بیشتر از خدمات شهري به منظور دستیابی به ) بر نقش دلبستگی شهر و نگرش2016همکاران (

) بر نقش طراحی خدمات مشارکتی و جنبش اطالعات آزاد در توسعه شهر 2014پایداري در شهرهاي هوشمند و لی و همکاران (

هاي هوشمند، یعنی یک سیستم انگیزشی قوي و حکمروایی متمرکز را  نویسندگان نیز، استقرار زیرساخت .هوشمند تاکید نمودند

در زمینه شهرهاي هوشمند توسط  1سرانجام، برنامه مشترك .ع در پذیرش شهر هوشمند بیان نمودنداي براي تسری عنوان شیوه به

محیطی پایداري شهرهاي هوشمند با این پیشنهاد تاکید نمود که انتظار  هاي زیست بر جنبه 2اهاي انرژي اروپ اتحادیه پژوهش

هاي یکپارچه و  این امر به دیدگاه سیستم .حرکت دهد سیستم انرژي را به سوي مسیري پایدارتر« رود شهرهاي هوشمند می

 EERA Joint(» دي انرژي شهري نیاز دارها همچنین رویکردهاي نوآورانه و هوشمندانه براي طراحی و بهره برداري از سیستم

Programme on Smart Cities, 2013(.  

) رویکرد فناوري 1کنونی، دو جریان اصلی وجود دارد: بندي نمود که در بحث شهر هوشمند  گونه جمع توان این این آرا را می

) این دو جریان را بعدي از شهرهاي هوشمند با 2014آنگلیدو ( .محور ) رویکرد مردم2مبنا و  و فناوري 3اطالعات و ارتباطات

نقل، آب، پسماند، هاي سخت شهر (یعنی حمل و  وري و پیشرفت فناوري زیرساخت شمرد که بهره ها برمی اي از استراتژي بازه

مشارکت،  هاي نرم و مردم (یعنی سرمایه اجتماعی و انسانی، دانش، همه شمولی، انرژي) را همراه با کسانی که روي زیرساخت

هاي شهر  بندي دیدگاه هایی که براي طبقه سایر استعاره .دهد نوآوري و برابري اجتماعی) متمرکز هستند، مورد توجه قرار می

هاي عرضه محور در  و شیوه )Calzada & Cobo, 2015شوند، ابتکارات از باال به پایین و پایین به پایین ( میهوشمند استفاده 

  .شوند ) محسوب میAngelidou, 2015( محورمقابل تقاضا

 ,.Giffinger et al( بندي شهرهاي هوشمند اروپا و رتبه )Boyd Cohen( 4دهوشمن شهرهاي هایی از قبیل چرخه چارچوب

سایر  .اند سوي هوشمندي توسعه داده شده ) براي ایجاد امکان مقایسه شهرها و ارزیابی سطح پیشرفت شهرها به2007

) و 2013( 6»الزاریو و روشیا«)، 2015( و همکاران 5هاي ارزیابی عملکرد شهر هوشمند، براي مثال، توسط آلبینو چارچوب

عنوان معیار شهرها با توجه به  اي نیز، به هاي ویژه ها و شاخص چارچوب .شدند) ارائه 2012( 7»و یوسف لوباردي، جیوردانو، فارو«

) پیشنهاد 2016( 9»گارائو، ماساال و پینا«) و 2014( 8»دبناث، چین، هاکو و یون«هاي حمل و نقل شان توسط  هوشمندي سیستم

جایی شهري در شهرها فراهم  رزیابی هوشمندي جابه) یک شیوه معتبر براي ا2015ماساال و پینا ( ،عنوان مثال گارائو به .گردیدند

  .دگرفتن کار هشهر ایتالیا ب 17نمودند و این روش را در 

 ها مواد و روش .2

  انتخاب چارچوب ارزیابی شهر هوشمند و پایداري شهري  .2-1

شهر هوشمند را براي هاي ارزیابی  اي از چارچوب هاي سنجش عملکرد و اهداف شهر هوشمند، مجموعه در مطالعه چارچوب

شوند، تعداد  همچنین، به منظور مقایسه، اینکه چگونه شهرهاي هوشمند از شهرهاي پایدار متفاوت می .تحلیل در نظر گرفتیم

   .هاي پایداري شهري را نیز انتخاب نمودیم مشابهی از چارچوب

                                                             
1. Joint Programme 
2. European Energy Research Alliance (EERA) 
3. ICT 
4. Smart Cities Wheel 
5. Albino 
6. Lazaroiu & Roscia 
7. Lombardi, Giordano, Farouh & Yousef 
8. Debnath, Chin, Haque & Yuen 
9. Garau, Masala & Pinna 
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هاي شهر هوشمند را به منظور تحلیل با  بندي رتبهها و  گیري در ارتباط با چارچوب تنوع تعاریف مفهوم شهر هوشمند، تصمیم

) چارچوب باید به وضوح اندازه گیري هوشمندي 1ها، در نهایت با استفاده از سه معیار انتخاب شدند:  چارچوب .چالش مواجه نمود

وب باید چندین ) چارچ3ها در دسترس باشد و نیز  ها و روش ) سطح کافی و تفصیلی اطالعات در مورد شاخص2 .را بیان کند

با استفاده از این معیارها، هشت  .حوزه از عملکرد شهر را در برگیرد (براي مثال فقط محدود به حوزه حمل و نقل یا انرژي نشود)

  .)1(جدول  چارچوب شهر هوشمند انتخاب گردیدند

  

 هاي شهر هوشمند در پژوهش بندي ها و رتبه چارچوب .1جدول 

 مأخذ  توضیحات  چارچوب عنوان
  تعداد

  ها شاخص  ها مقوله

شهرهاي  بندي رتبه

  ییهوشمند اروپا

المللی به سرپرستی  بندي اروپایی توسط کنسرسیوم بین رتبه

  ت.دانشگاه فناوري وین تدوین و منتشر شده اس

Giffinger et al. (2007) 6  64  

شـــهرهاي  هچرخـــ

  1هوشمند

المللی جامع براي در نظرگرفتن کلیه  یک چارچوب بین

، که معیار شهر هوشمند هاي شهر هوشمند و پشتیبان مؤلفه

با همکاري بوئنوس آیرس، بارسلونا و  2توسط بوید کوهن

  .سایر شهرهاي پیشرو در سراسر جهان ساخته شده است

Boyd Cohen 6  26  

ــهرهاي   ــه ش مطالع

  3هوشمند بیلبائو

نگاهی ، گردیداي که در اجالس جهانی بیلبائو آغاز  مطالعه

  .وضعیت فعلی شهرها در مناطق مختلف جهان دارد به

UCLG (2012) 6  48  

معیار شهر هوشـمند  

  4در چین

توسعه یافته در یک پروژه چینی و استفاده شده براي  معیاري

  .شهر چین 28ارزیابی هوشمندي 

Zhang (2012) 5  43  

سه گانه مدل شبکه 

helix  براي عملکرد

  5شهرهاي هوشمند

هاي شهرهاي  روابط متقابل بین مؤلفهمدلی که به بررسی 

  د.پرداز هوشمند از جمله روابط انسانی و اجتماعی می

Lombardi et al. 

(2011) 
5  45  

مشخصـــات شـــهر 

  6هوشمند

هاي شهر هوشمند، با محوریت تغییر  اي از شاخص مجموعه

شهر براي پنج  12وري انرژي با همکاري  و بهره اقلیم

  .استمنطقه شهري، توسعه یافته 

Smart City ROFILES 

(2013) 
5  21  

هاي شهر  حل که راه همکارانهالمللی نوآوري  چارچوب بین  7پروتکل شهر

اي از  مجموعه .گیرد محور را به نفع شهروندان درنظر می

  .توسعه داده شده است ISO 37120 ها با گسترش شاخص

City Protocol Society 

(2015) 
9  190  

CITY keys  برنامه دراتحادیه اروپا ( ي پروژه H2020(  با هدف ارائه یک

چارچوب سنجش عملکرد جامع و معتبر براي نظارت و 

  .دهاي شهر هوشمن حل مقایسه اجراي راه

Bosch et al. (2016); 

Huovila et al. (2016) 
20  73  

                                                             
1. The Smart Cities Wheel 
2. Boyd Cohen 
3. Bilbao Smart Cities Study 
4. Smart city benchmarking in China 
5. Triple-helix network model for smart cities performance 
6. Smart City PROFILES 
7. City Protocol 
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هاي سنجش عملکرد موجود چالش  سیستمهاي پایداري شهري به دلیل تعدد بسیار زیاد  اي از چارچوب انتخاب مجموعه

همان معیارهاي  .از اینرو، مواردي که در مطالعات متعددي استفاده و شناخته شده بودند، براي بررسی برگزیده شدند .برانگیز بود

راي فراهم ب .)»پایداري شهريگیري  اندازه«با  »گیري هوشمندي اندازه« گزینش فوق، در اینجا نیز اعمال گردیدند (جایگزینی

 .)2پایداري شهري را نیز در نظر گرفتیم (نگاه کنید به جدول   هاي ارزیابی، هشت چارچوب آوردن امکان مقایسه دو نوع چارچوب

  .سعی گردید، هر دو نوع چارچوب ارزیابی یک ناحیه جغرافیایی بزرگ (اروپا، آمریکاي شمالی، آسیا) را در برگیرند

هاي سنجش عملکرد است و منابع شامل منابع علمی و  یات موجود در زمینه مجموعهتحلیل حاضر بر اساس مرور ادب

  .ها(در صورتی که انتشار علمی منابع در دسترس نبود) هستند غیرعلمی مانند کتابچه راهنماي فنی و وب سایت

  

 هشت چارچوب ارزیابی پایداري شهر در پژوهش .2 جدول

 مأخذ  توضیحات  چارچوب عنوان
  تعداد

  ها شاخص  ها مقوله

ISO 37120  توسعه پایدار

هـاي   شاخص –اجتماعات 

خدمات شـهري و کیفیـت   

  زندگی

ها کـه عملکـرد    اي از شاخص استانداردي با مجموعه

خدمات شهري شهرها و کیفیت زندگی را به منظـور  

ارائه یک رویکرد جـامع و یکپارچـه بـراي توسـعه و     

  کند. انعطاف پذیري پایدار ارزیابی می

ISO (2014) 17  100  

چــارچوب مرجــع بـــراي   

  1شهرهاي پایدار اروپا

یک ابزار وب رایگان براي مقامات محلـی اروپـا بـه    

منظور کمک نمودن جهـت ارتقـا و توسـعه اقـدامات     

توشعه شـهري یکپارچـه شـهرها و منـاطق شـهري      

  طراحی شده است.

Ministère de l'Égalité 

des territoires et du 

Logement (2014) 

4  24  

BREEAM 

Communities 
اي براي بهبـود، سـنجش و    شیوه« یک روش ارزیابی

محیطـی و اقتصـادي    تأیید پایداري اجتماعی، زیسـت 

  فراهم می کند. »هاي توسعه در مقیاس بزرگ برنامه

BREEAM (2011) 9  62  

LEED  بــــراي توســــعه

  2همحل

مفهوم صدور گواهینامه سبز که در زمینه محله اعمال 

اي از اسـتانداردهاي قابـل    شود، شـامل مجموعـه   می

دهد آیا توسـعه از   اندازه گیري است که تشخیص می

  محیطی برتري دارد یا خیر نظر زیست

LEED 5  53  

CASBEE  ــعه ــراي توس ب

  3شهري

ابزاري جهت ارزیـابی عملکـرد محیطـی در مقیـاس     

هـایی کـه ممکـن اسـت      شهري با تمرکز بـر پدیـده  

  ها باشد. سازي ساختمان انبوهپیامدهاي 

CASBEE (2007) 6  76  

ابزارها و اهـداف پایـداري   

ــتراتژیک   ــروژه اس ــراي پ ب

  4موضوعی شهري

انـدرکاران   ابتکار عمل مشترك پژوهشگران و دسـت 

محلی براي توسعه ابزارهاي مرتبط محلی که امکـان  

تعیین اهداف بـه سـوي پایـداري شـهري را فـراهم      

  آورد. می

Evans and Fenton 

(2006) 
8  46  

                                                             
1. Reference framework for European sustainable cities (RFSC) 
2. LEED for Neighborhood Development (LEED ND) 
3. CASBEE for Urban Development (CASBEE-UD) 
4. Sustainability Tools And Targets for the Urban Thematic Strategy project (STATUS) 
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SustainLane شهر بـزرگ ایـاالت متحـده.    50بندي پایداري  رتبه 

هــاي مهــم مــدیریتی شــهر، نقــاط قــوت و  سیاســت

هـاي پـاك را در نظـر     هـا و پتانسـیل فنـاوري    چالش

  گیرد. می

Post Carbon Cities 

(2007);Sustain Lane 

Criteria 

16  46  

هـــاي هبیتـــات  شـــاخص

  1سازمان ملل

شـاخص   16چـک لیسـت و    8کلیـدي،   شاخص 20

گسترده که کارایی و روندهاي دستیابی به دستور کار 

هبیتات و اهداف توسعه هزاره را که توسـط سـازمان   

  ملل متحد تصویب شده اند، می سنجند.

United Nations 

human Settlements 

Programme (2004) 

5  42  

  روش و داده .2-2

ی محیط زیستپیچیده مانند تأثیرات   شوند اطالعات مربوط به یک پدیده هایی هستند که سبب می ها، ارقام یا سنجه شاخص

 سازي و ارتباط است سازي، ساده ها کمی سه کاربرد اصلی شاخص .دآسان گردك آن نسبتاً به شکلی ساده شوند تا استفاده و ادرا

)ISO, 2010(. تانگاي طور که همان .ها نیاز دارند شهرها براي تعیین اهداف و پیگیري و نظارت بر پیشرفت عملکرد، به شاخص 

داده یا متغیر تنها هنگامی  .) بیان نمودند، روشن شدن تفاوت میان داده یا متغیر و یک شاخص ضروري است2010و همکاران (

شود، به این معنی که تغییرات داده یا متغیر، منفی یا مثبت  شاخص تبدیل می که نقش آن در ارزیابی پدیده برقرار شود، به یک

جاي تجویز  هاي عملکردي، به شاخص .بندي نمود توان به چند روش طبقه ها را می انواع گوناگونی از شاخص .تعریف شوند

دسته دوم را  .)Gibson, 1982کنند ( می گیري هاي فنی براي دستیابی به آن عملکرد، عملکرد نهایی موردنیاز را اندازه حل راه

ها،  ها، خروجی گیري ورودي ها براساس اندازه بندي شاخص تر دیگر، گروه بندي دقیق طبقه .هاي تجویزي نامید توان شاخص می

  .)Segnestam, 2002( باشد نتایج یا تأثیرات می

ها وزن داده شود، به این معنی که به یک  ممکن است، به شاخص .هاي ارزیابی است دهی اغلب، بخشی از چارچوب وزن

با این وجود، در این مطالعه،  .)Tanguay et al., 2010( شود شاخص خاص ارزش یا سهم باالتر یا پایین تري از نتیجه داده می

ا نیز به طور معمول گروه خاصی را، ه وزن .هاي تحلیل نبودند ها جزئی از چارچوب دهی مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا وزن وزن

هاي  ها و شهروندان که مطمئناً اولویت گذاران، شرکت ریزان شهري، کارشناسان، سیاست عنوان مثال، مدیران شهري، برنامه به

ف کند، بنابراین، حذ هاي خاص گروه کاربر را تحلیل نمی از آنجا که پژوهش تفاوت .دهند مختلفی خواهند داشت، هدف قرار می

ها یا موضوعات خاص پرداختیم و چگونگی سهم هر  گیري جنبه رو، فقط به اندازه از این .رسد دهی از تحلیل، مطلوب بنظر می وزن

هاي یک سیستم  بررسی شاخص .ارزیابی ننمودیم تم سنجش عملکرد خاص راشاخص، در نتیجه نهایی مربوط به هدف سیس

گیري  اگر یک موضوع با چندین شاخص اندازه .دهد چارچوب، در اختیار ما قرار میارزیابی تاحدودي، اطالعات مهمی در زمینه 

سازي اهمیت  ها براي همسان سازي شاخص همچنین تحلیل حاضر، نرمال .دهنده کامالً مرتبط بودن این موضوع است شود، نشان

رسد، زیرا  این امر نیز، مطلوب بنظر می .ها در هر چارچوب متفاوت است) شود (تعداد شاخص هاي مختلف را شامل نمی چارچوب

 .باشد هاي هوشمند و پایدار می ها را به طور مجزا مقایسه کنیم بلکه هدف مقایسه استفاده از شاخص هدف این نیست که چارچوب

اوت در تعداد شود، تف عنوان درصد) تحلیل می ها (به هاي هوشمند و پایداري با نسبت ها میان شاخص ، از آنجا که تفاوت بنابراین

  .گذارد هاي هوشمند و پایداري بر نتایج تحلیل تأثیر نمی کل شاخص

  ندي اصلیـب شهري)، طبقه پایداري مقابل در مندـهوش نجش عملکرد (شهرـهاي دو نوع مجموعه س خیص تفاوتـراي تشـب

                                                             
1. UN Habitat indicators 
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ها شامل  دو نوع از مقوله .قرار گرفتندهاي جدید  ها در مقوله ها کنار گذاشته شد و شاخص هاي ارائه شده توسط چارچوب شاخص

ی محیط زیستهاي تأثیر، سه بعد سنتی پایداري شامل اقتصادي، اجتماعی و  براي مقوله .بخش تشکیل گردید هاي تأثیر و مقوله

  .را در نظر گرفتیم

این سه ستون استوار  )، ایده پایداري در اغلب مطالعات پایداري شهري برWCED, 1987( از زمان معرفی سه بعد پایداري

با تقسیم  .ترین است بندي مناسب از اینرو، این مقوله .)Giddings, Hopwood & O'Brien, 2002 عنوان مثال بوده است (به

کجا تأثیر گیري است؟ یا در  ي پایداري شاخصی براي اندازهها کدام یک از شاخص«ها در این سه مقوله، به این سؤال  شاخص

هاي پایداري مورد استفاده قرار  بندي به طور سنتی فقط براي شاخص در حالی که این طبقه .پاسخ دادیم» مشاهده می شود؟

گرچه، اغلب  .گیرد، همان تأثیرات به شهرهاي هوشمند نیز مرتبط گردید تا بتوان اهداف نهایی آنها را به خوبی ارزیابی نمود می

وجی شهر هوشمند مفید است، اما ارزیابی این مسئله که آیا این وسیله یک شاخص خر هسنجش عملکرد یک فناوري خاص، ب

ال معتبر ؤی مقرون به صرفه است، یک سمحیط زیستفناوري در انتها از نظر اقتصادي مناسب، از نظر اجتماعی مطلوب یا از نظر 

ها را در مطالعه حاضر  مقولهتوان این  هاي خروجی ساده نیست، اما می هاي اصلی تأثیر شاخص گرچه همیشه تخمین مقوله .است

گیري تعداد کنتورهاي هوشمند نصب شده، عمدتاً براي دستیابی به تأثیرات  عنوان مثال، شاخص اندازه به .زد تخمین

تعداد «سرانجام،  .شود براي تأثیرات اجتماعی تخمین زده می »هاي باز داده« گیرد، و شاخص ی مورد استفاده قرار میمحیط زیست

  .یک شاخص اقتصادي است »هاي نوین آپ استارت

بدین وسیله، به این سؤال  .بندي نمودیم تقسیم  ها را در تعدادي بخش ها، آن این، به منظور درك تمرکز شاخص عالوه بر

و همکاران  1نیروتی در نتیجه بررسی عمیق ادبیات، ».ها می باشد؟ شاخص مربوط به کدام بخش یا بخش« پاسخ دادیم که

ها  بنابراین در انتخاب بخش .حوزه را ارائه نمودند که در برخی از مطالعات توسعه شهري مورد توجه قرار گرفته است 12 )،2014(

بخش انتخاب شده محیط  10 .کلیه عملکردهاي اساسی شهرها آن را تکمیل نمودیم  ها پیروي و به منظور پوشش از این حوزه

حمل و نقل؛ انرژي؛ اقتصاد؛ آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري؛ رفاه، سالمت و  طبیعی؛ محیط ساخته شده؛ مدیریت آب و پسماند؛

  .باشند ایمنی؛ حکمروایی و مشارکت شهروندي می

مراحل را نشان  1شکل  .شاخص تحت سه مقوله تأثیر و ده بخش انجام دادیم 958تحلیل را براساس تقسیم هر یک از 

به بیش از یک بخش هستند و تأثیر نیز، ممکن است در چندین مقوله مشاهده ها مربوط  از آنجا که بسیاري از شاخص .دهد می

شود، به هر شاخص چهار امتیاز اختصاص داده شد که در مجموع دو مورد در یک یا دو بخش و دو مورد دیگر در یک یا دو مقوله 

  .)1 شکل در 1(مرحله  شوند تأثیر انتخاب شده توزیع می

به وضوح با دو بخش ارتباط دارد: فناوري  »استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزشنفوذ «براي مثال، شاخص 

با دو  »نرخ فقر«شود. نمونه دیگر،  اطالعات و ارتباطات و آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري و بنابراین به هر یک، امتیازي داده می

ه شهروندان) و پایداري اقتصادي (ثروت/ رفاه اقتصادي شهر) و از شود: همزمان پایداري اجتماعی (رفا مقوله تأثیر مرتبط می

هاي مناسب براي هر شاخص، یک  بندي شود. پس از توزیع چهار امتیاز تحت مقوله رو به هر دو دسته یک امتیاز داده می این

محاسبه هر ورودي، یک محصول وسیله  هعنوان ردیف افقی)، ب هاي تاثیر به عنوان ردیف عمودي و مقوله ها به ماتریس (با بخش

، امتیازات توزیع شده در 3). در مرحله 2(مرحله  ها و تأثیرات مربوطه بدست آمد مقیاس پذیر بین بردارهاي متشکل از نقاط بخش

  هر مقوله تاثیر و بخش در ماتریس خالصه گردیدند.

  از دسته هر گرفتیم. بهره t-test آزمون از آماري، نظر از ارزیابی هاي چارچوب نوع دو میان تفاوت معناداري براي سرانجام،

                                                             
1. Neirotti 
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 شهرهاي پایدار و هوشمند چیست؟میان  هايتفاوت

شامل هشت  1مقوله تأثیرات (سه مقوله) و بخش (ده مقوله) را تحلیل نمودیم و دو گروه نمونه را تشکیل دادیم: گروه نمونه 

دو  t-testشامل هشت چارچوب پایداري شهري است. آزمون انجام شده یک آزمون  2چارچوب شهر هوشمند و گروه نمونه 

عنوان درصد) در هر  هاي مستقل، با فرض واریانس نابرابر بود. متغیرهاي مطالعه، امتیازات توزیع شده (به اي براي نمونه دنباله

هاي مورد مطالعه  هاي چارچوب مقوله تأثیر و بخش بودند. استفاده از درصد به جاي نقاط واقعی به دلیل متغیر بودن تعداد شاخص

  ضرورت داشت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش 10مقوله تأثیر و  3ها در  . تصویري از روند توزیع شاخص1شکل 
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 ها . یافته3

  هاي بخش و تأثیر  ها در مقوله بندي شاخص طبقه. 3-1

جداول  .هاي شهر هوشمند و پایدار شهري خالصه شده است هاي چارچوب نتایج حاصل از تحلیل شاخص 4و  3در جداول 

بخش و سه مقوله تأثیر  10ها (یا امتیازهاي تخصیص یافته به هر شاخص در این مطالعه) را در  (به صورت درصد) تقسیم شاخص

  باشد: نتایج به شرح زیر می .دهند نشان می

ز نیمی از هاي شهر هوشمند بسیار مورد توجه است و بیش ا اولین نتیجه این بود که، ابعاد پایداري اجتماعی در چارچوب

نماید، اما توجه اندکی به  گیري می ها را اندازه پایداري اقتصادي اندکی کمتر از یک سوم از شاخص .گیرد ها را در برمی شاخص

این موضوع، نشاندهنده ارتباط زیاد اهداف  .هاي موجود در این بعد هستند از شاخص %20محیطی شده است و تنها  پایداري زیست

دومین یافته، تقسیم  .ی اهمیت کمتري دارندمحیط زیستهاي اجتماعی است، در حالی که موضوعات  بهشهر هوشمند با جن

بخش است، براي مثال باالترین امتیازها مربوط به اقتصاد، آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري و  10هاي شهر هوشمند در  شاخص

همچنین، حکمروایی و  .نمایند) ها را پشتیبانی می از شاخص %15و  %16 ،%19(به ترتیب  باشند رفاه، سالمتی و ایمنی می

ها  ها را دارند، و تعداد اندکی از شاخص ) از شاخص%11( توجهی مشارکت شهروندي و فناوري اطالعات و ارتباطات سهم قابل

  .) هستند%4(شده  ) و محیط ساخته%6)، حمل و نقل و انرژي (%7)، مدیریت آب و پسماند (%7متعلق به محیط طبیعی (

ی و محیط زیست) ابعاد %47و  %43ها ( ترین یافته حاصل از مطالعه چارچوب پایداري شهري این است که شاخص اصلی

همچنین، در  .) هستند%10گیري پایداري اقتصادي نماینده اقلیت ( هاي اندازه گیرند، با این وجود، شاخص اجتماعی را در برمی

)، محیط ساخته %16هاي محیطی طبیعی ( ها، بخش بخش، اکثر شاخص 10ري شهري در هاي پایدا بندي شاخص خصوص طبقه

هاي  شاخص .شوند ) را شامل می%16) و رفاه، سالمتی و ایمنی (%12)، حمل و نقل (%14)، مدیریت آب و پسماند (%13شده (

) %8حکمروایی و مشارکت شهروندي () و %5)، آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري (%9، اقتصاد ( )%6هاي انرژي ( مربوط به بخش

  .ها نیز، بسیار اندك است نماینده اقلیت هستند، سهم دو درصدي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از شاخص

  

  مقوله تأثیر 3بخش و  10هاي شهر هوشمند در  هاي چارچوب بندي شاخص . طبقه3جدول 

  ها بخش
  بندي تأثیر (درصد) مقوله

  مجموع  پایداري اجتماعی  پایداري اقتصادي  محیطی پایداري زیست

  7  3  0  5  محیط طبیعی

  4  2  1  1  محیط ساخته شده

  7  1  0  7  مدیریت آب و پسماند 

  6  2  1  4  حمل و نقل 

  3  0  0  2  انرژي 

  19  4  15  0  اقتصاد 

  16  11  5  0  آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري 

  15  15  0  0  رفاه، سالمت و ایمنی 

  11  8  2  0  دولت و مشارکت شهروند 

  11  7  3  1   فناوري اطالعات و ارتباطات

  100  52  28  20  مجموع
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 شهرهاي پایدار و هوشمند چیست؟میان  هايتفاوت

  ثیرأمقوله ت 3بخش و  10هاي پایداري شهري در  هاي چارچوب بندي شاخص طبقه .4 جدول

  ها بخش
  بندي تأثیر (درصد) مقوله

  مجموع  پایداري اجتماعی  پایداري اقتصادي  محیطی پایداري زیست

  16  5  0  11  محیط طبیعی

  13  7  1  5  محیط ساخته شده

  14  3  0  10  مدیریت آب و پسماند 

  12  4  0  7  حمل و نقل 

  6  1  0  5  انرژي 

  9  3  5  1  اقتصاد 

  5  3  1  0  آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري 

  16  15  0  0  رفاه، سالمت و ایمنی 

  8  5  1  2  دولت و مشارکت شهروند 

  2  1  0  0   ارتباطاتفناوري اطالعات و 

  100  47  10  43  مجموع

  مقایسه دو نوع چارچوب ارزیابی. 3-2

ها در هر دو نوع مجموعه سنجش عملکرد سه بعد پایداري را نشان  اي از چگونگی دربرگرفته شدن شاخص نمونه 2 شکل

هاي اجتماعی تمرکز دارند، اما  هاي شهر هوشمند، آشکارا بر جنبه همانطور که در بخش پیشین توضیح داده شد، چارچوب .دهد می

هاي اجتماعی و تقریباً به  هاي پایداري شهري نیز به شدت بر جنبه چارچوب .ی کمتر توجه شده استمحیط زیستهاي  به جنبه

  .ز دارند، در حالی که بعد اقتصادي تقریباً نادیده انگاشته شده استی تمرکمحیط زیستهاي  همان اندازه بر جنبه

  

  
 گانه پایداري ها براي هر دو چارچوب پایداري شهري و هوشمند در ابعاد سه شاخصبندي  طبقه. 2شکل 

  

این بعد نگاهی جالب توجه است که، در هر دو نوع سیستم سنجش عملکرد، بعد اجتماعی پایداري پررنگ است و بنابراین در 

  .ها مختلف داشتیم تري به بخش دقیق

شود، تمایزهاي اصلی بین دو نوع چارچوب در رابطه با پایداري اجتماعی این است که  مشاهده می 3 شکل طور که در همان

هاي  چارچوبدر شهرهاي هوشمند تاکید بیشتري بر آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري و فناوري اطالعات و ارتباطات می باشد، اما 

از جمله محیط طبیعی و ساخته شده، مدیریت آب و پسماند و حمل و  زیست محیطهاي مرتبط با  پایداري شهري بیشتر بر بخش
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ها در هر دو نوع مجموعه  با این وجود، رفاه، سالمت و ایمنی بخشی است که تقریباً یک سوم از شاخص .نقل متمرکز هستند

  .هاي مشابه در بعد پایداري اجتماعی است دهنده جنبهگیرد و نشان  ارزیابی در برمی

  
  هاي گوناگون بعد اجتماعی هاي پایدار و هوشمند در بخش بندي شاخص . طبقه3شکل 

  

نشان داده شده است (تمام ابعاد در تحلیل ارائه شده  4 شکلبخش در دو نوع چارچوب، در  10طورکلی، چگونگی پوشش  به

باشد که آموزش، فرهنگ، علم و نوآوري و اقتصاد که دو دسته از سه دسته اصلی براي  ها بدین شرح می یافته .است)

همچنین فناوري  .باشند هاي پایداري شهري به مراتب کمتر مورد توجه می هاي شهر هوشمند هستند، در چارچوب چارچوب

زیست  هاي مرتبط با محیط از دیگر سو، اغلب بخش .میت استهاي شهر هوشمند بسیار بااه اطالعات و ارتباطات در چارچوب

هاي پایداري شهري  مانند محیط طبیعی و ساخته شده، مدیریت آب و پسماند و حمل و نقل که به طور گسترده توسط چارچوب

  .اند هاي شهر هوشمند نادیده انگاشته شده شوند، تقریباً در چارچوب  در نظر گرفته می

  
  بخش 10هاي هر دو چارچوب پایداري شهري و هوشمند در  بندي شاخص طبقه. 4شکل 

  

  در که طور همان .دادیم انجام را t-test آزمون آماري، نظر از چارچوب نوع دو بین تفاوت معناداري تعیین براي نهایت، در



 

 65 

 

 شهرهاي پایدار و هوشمند چیست؟میان  هايتفاوت

و اقتصادي وجود دارد، که این  زیست محیطها در بعد پایداري  نشان داده شده است، تفاوت معناداري در توزیع شاخص 5جدول 

  .است 2 شکل این موضوع، مطابق با نتایج ارائه شده در .تفاوت در پایداري اجتماعی ناچیز است

  

  براي تحلیل اهمیت تفاوت بین دو نوع چارچوب t-test نتایج آزمون. 5جدول 

  هاي چارچوب  

  شهر هوشمند

  هاي چارچوب

  P  t  پایداري شهري

M SD  M SD  

(%) (%)  (%) (%)  

  بندي تأثیر مقوله

  619/2  020/0  5/18  4/43  8/16  20  پایداري محیطی

  419/3  006/0  3/8  6/10  9/13  1/30  پایداري اقتصادي

  -d6/49  2/11  1/46  4/15  612/0  520/0  پایداري اجتماعی

  بخش

  948/2  013/0  4/8  1/16  3/4  2/6  محیط طبیعی 

  392/2  *038/0  5/9  7/12  6/4  8/3  محیط ساخته شده 

  438/2  *030/0  4/6  0/12  8/4  2/5  مدیریت آب و پسماند 

  963/1  073/0  5/7  0/12  6/4  9/5  حمل و نقل 

  859/1  084/0  8/2  4/5  4/2  0/3  انرژي 

  335/2  *036/0  1/7  9/9  3/9  6/19  اقتصاد 

  878/3  *002/0  3/4  2/5  1/7  6/16  نوآوري آموزش، فرهنگ، علم و

 367/0 720/0 2/9 6/14 9/5 2/13  رفاه، سالمت و ایمنی 

 -613/0 553/0 7/7 2/10 6/3 1/12  مشارکت شهروند حکمروایی و

 194/2 064/0 1/2 9/1 9/15 4/14  فناوري اطالعات و ارتباطات

 p>0.05  اهمیت آماري در سطح *

  

ساخته شده، مدیریت آب و پسماند، اقتصاد و آموزش، ها، اختالف در پنج بخش (محیط طبیعی، محیط  با توجه به بخش

فناوري  به استثناي .است 4 شکلاین نتایج مطابق  .ها اندك است اما براي سایر بخش .فرهنگ، علم و نوآوري) قابل توجه است

ر مورد توجه هاي پایداري شهري بیشت هاي شهر هوشمند نسبت به چارچوب رسد در چارچوب اطالعات و ارتباطات که به نظر می

تواند با این مشاهدات توجیه شود که حتی اگر  با این وجود، تفاوت ناچیز نشان داده شده توسط تحلیل آماري می .قرار گرفته است

ها  گیري فناوري اطالعات و ارتباطات باشند، برخی از چارچوب هاي شهر هوشمند داراي چندین شاخص براي اندازه اغلب چارچوب

  .رفاً تعداد معدودي شاخص هستندفاقد یا داراي ص

  بحث. 4

ند تا ابزاري براي حفظ منابع ا اند و در تالش اي در مورد مسائل مربوط به پایداري مواجه امروزه شهرها با نگرانی فزاینده

در ابتدا، پایداري شهرها مورد توجه بوده است، اما در سالهاي اخیر، عالقمندي به چگونگی دستیابی به  .طبیعی و اقتصادي بیابند
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چندین مجموعه  .منجر به افزایش هرچه بیشتر توجه به مفهوم شهر هوشمند شده است »هوشمندي«اهداف پایداري به کمک 

  .ان به سوي اهداف شهر هوشمند تهیه شده استنمودن شهرها در ارزیابی پیشرفت ش منظور فعال سنجش عملکرد به

هدف مطالعه حاضر، بررسی این موضوع است که تا چه اندازه مفهوم شهر هوشمند، مبین همان ابعاد مفهوم شهر پایدار 

مطالعه هاي ارزیابی مورد استفاده براي ارزیابی عملکرد شهري پایدار و هوشمند را مورد  ها، چارچوب براي بررسی تفاوت .باشد می

گرچه تعریف مفهوم شهر هوشمند، موضوع مطالعات وسیعی بوده است اما رویکرد حاضر، در مقایسه شهرهاي  .قرار دادیم

هاي  ) از روشی مشابه استفاده و شاخص2015( 1صرفاً، مطالعه منفردزاده و براردي .نظیر است هوشمند با شهرهاي پایدار، کم

با این وجود، رویکرد این مطالعه، با توجه به  .ي شهر هوشمند، پایدار و رقابتی مقایسه نمودندبند هاي رتبه کاربردي را در مجموعه

هاي شهر هوشمند متمرکز  ترین خوشه ) روي متداول2015منفردزاده و براردي ( .شود مقوالت مورد بررسی، از آن متفاوت می

و نوع چارچوب از یکدیگر، نگاهی گذرا به سه بعد سنتی شدند، اما، در این پژوهش براي درك عمیق از چگونگی تفاوت این د

ها  کدام بخش بخش (هوشمند) داشتیم (بررسی هر دو چارچوب، ابعادي هستند که در آن تأثیر و اینکه 10پایداري و همچنین 

  .تواند مشاهده شود) هاي مرتبط هستند، می شاخص

هاي هدف مورد نظر  و حتی در صورت وجود، اغلب بین گروه هاي مورد بررسی نبودند عوامل وزنی بخشی از اغلب چارچوب

هاي گوناگون براي اطمینان از یکنواختی روش پژوهش، نادیده گرفته  ها بر اهمیت شاخص بنابراین، تأثیر بالقوه وزن .تفاوت دارند

گیري  ، بنابراین هنگام نتیجهدر موارد معدودي که چنین امري وجود داشته باشد، نتایج ممکن است اندکی تحریف شده باشند .شد

هاي شهر پایدار و هوشمند  ها میان شاخص با این وجود، تفاوت .برپایه بزرگی اختالفات مشاهده شده، باید اندکی احتیاط نمود

  .باشد گیري اصلی داراي اهمیت می براي معتبر ماندن نتیجه

هاي  هاي ارزیابی شهر هوشمند در مقایسه با چارچوب وبدر چارچ »هوشمندي«تأکید بسیار بر فناوري اطالعات و ارتباطات و 

هاي  هاي شگفت آور این است که، گرچه ارزیابی یکی دیگر از یافته .قابل انتظار از این مطالعه بود پایداري شهري، یک نتیجه

ی محیط زیستهاي  ي شهر هوشمند فاقد شاخصها متمرکز است، اما ارزیابی زیست محیطپایداري شهري عمدتاً بر بعد پایداري 

  .ي اجتماعی و اقتصادي توجه دارندها هستند و بیشتر به جنبه

) را تأیید 2015هاي اخیر مونفردزاده و براردي ( هاي شهر هوشمند، نتایج مطالعه، یافته هنگام تحلیل دامنه کاربردي شاخص

در این  .یط انسانی و مجازي به جاي محیط فیزیکی تأکید دارندهاي شهر هوشمند بر مح می نماید که براساس آنها سیستم

هاي ارزیابی  هایی از جمله محیط طبیعی، محیط ساخته شده، مدیریت آب و پسماند به طور جامع توسط چارچوب مطالعه، حوزه

این وجود، هنگام با  .هاي شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند پایداري شهري و موضوعات اقتصادي اغلب توسط چارچوب

 .شود هاي کاربردهاي عملی شهر هوشمند، یک عدم انسجام غافلگیرکننده مشاهده می هاي موجود با حوزه مقایسه شاخص

 اي در حالی که منابع گسترده .هاي شهر هوشمند را در بردارند در حقیقت، تعداد اندکی از شاخص هاي انرژي و حمل و نقل بخش

)Vanolo, 2014( 2هوس تي الیها هاي پژوهشی شهر هوشمند و اخیراً در پروژه هاي گذشته در اروپا بر پروژه لدر طول سا 

 European( ، حمل و نقل و فناوري اطالعات و ارتباطات تمرکز دارند هاي مختلف انرژي شهر هوشمند، عمدتاً بر بخش

Commission, 2012(. ) جایی و همچنین منابع طبیعی و انرژي در  جابه) نیز، حمل و نقل و 2014به باور نیروتی و همکاران

  .باشند هاي کاربردي می اکثر ابتکارهاي موجود در شهر هوشمند، حوزه

                                                             
1. Berardi 

ها است. به  سیگنالی بر سایر پروژهاش، تأثیر  به یک پروژه الگو اشاره دارد که هدف از آن، عالوه بر هدف اصلی lighthouse projectsاصطالح پروژه . 2

هایی که قصد تغییر جهت یا تغییر  ها، این اصطالح براي پروژه عبارت دیگر، عالوه بر موفقیت، یک شهرت بزرگ نیز در نظر گرفته شده است. در شرکت

  .شروع شده است 1980استفاده از این اصطالح از سال  شود. ساختار دارند (مدیریت تغییر) استفاده می
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تواند به مثابه بهبودي در برابر انتقادها از کم توجهی به  هاي اجتماعی می هاي شهر هوشمند، تمرکز بر شاخص در چارچوب

) و اندك بودن Vallance, Perkins & Dixon, 2011; Murphy, 2012عنوان مثال  ي پایداري اجتماعی (بهها جنبه

 ;Kathlene & Martin, 1991عنوان مثال  عنوان مثال در برنامه ریزي شهري، تلقی شود (به تسهیالت مشارکت شهروندان به

Ford, 2010(. با سایر اهداف پایداري  به طور مشابه، اهمیت پایداري اقتصادي نشاندهنده این موضوع است که مزایاي اقتصادي

توانند  هاي اقتصادي به خطر انداختن نمی افتند بلکه می ی یک شهر، فعالیتمحیط زیستتضاد ندارد و هنگام دستیابی به پایداري 

  .)Geary, 2004; Nixon, 2009; McKinsey and Company, 2011مند شوند ( از مزایاي اهداف پایداري محیطی بهره

هاي شهر هوشمند چشمگیر است، گرچه کاهش  ی در چارچوبمحیط زیستهاي  با این وجود، اندك بودن تعداد شاخص

 European Commission., 2012; Unitedاز مهمترین اهداف شهرهاي هوشمند است ( CO2 مصرف انرژي و انتشار

Nations, 2015b(. ی، از جمله انرژي و حمل و محیط زیستهاي مربوط به موضوعات  یک توضیح احتمالی این است که بخش

هاي اجتماعی و اقتصادي، از جمله همه شمولی اجتماعی و  تر هستند، در حالی که برخی از جنبه نقل، براي ارزیابی آسان

هاي اساسی  بیشتري شاخص نیاز دارند، اما از آنجاکه شاخصتري هستند، بنابراین به تعداد  حکمروایی، موضوعات بسیار پیچیده

هاي اساسی  هاي پایداري شهري وجود دارند، این موضوع نمی تواند فقدان برخی از شاخص ی در ارزیابیمحیط زیست

  .دهد هاي شهر هوشمند توضیح  ی را در بسیاري از چارچوبمحیط زیست

  گیري  نتیجه. 5

گیري، تنظیم هدف شهرها و همچنین ارزیابی سنجش  شهر هوشمند، راهنمایی براي تصمیمهاي ارزیابی  هدف از چارچوب

هایی را براي تعیین هدف شهرها به وجود  تعدد و پراکندگی تعاریف شهر هوشمند، چالش .پیشرفت به سوي جهت مورد نظر است

   .)Tanguay et al., 2010( ستعنوان یک چالش براي مفهوم پایداري مطرح شده ا آورد، که به طور مشابه به می

دهد که هدف اولیه شهرهاي هوشمند، یعنی دستیابی به پایداري یک شهر  مقایسه دو نوع چارچوب سنجش عملکرد نشان می

هرچند، پایداري  .گیرد هاي شهر هوشمند به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی هاي نوین، در برخی از چارچوب به کمک فناوري

 ,European Commission., 2012; United Nationsک هدف اساسی در شهرهاي هوشمند است (ی یمحیط زیست

2015bهاي شهر هوشمند مورد تحلیل در مطالعه ما، کمتر نشان  ی به وضوح در چارچوبمحیط زیستهاي  ) با این وجود، شاخص

 ,.United Nations) و جهان (European Commission., 2014همچنین، با توجه به اهداف بلندپروازانه اروپا ( .داده شده اند

به  .اي، کاهش مصرف انرژي باید هدفی مهم براي شهرهاي هوشمند باشد ) و هدف کاهش انتشار گازهاي گلخانه2016

هاي شهر هوشمند در  هاي مرتبط با انرژي در چارچوب رسد که استفاده از شاخص طورناباورانه، برپایه مطالعه حاضر به نظر می

هاي شهر هوشمند با توجه به  هاي گوناگونی در چارچوب در مقابل، شاخص .، محدود است قایسه با ارزیابی پایداري شهريم

زیست و انرژي ممکن است در  هاي مربوط به محیط دهد، جنبه این امر نشان می .هاي اقتصادي و اجتماعی وجود دارد جنبه

گیري  هاي اندازه ر گرفته نشده باشند که نشان دهنده نیاز به توسعه آتی سیستمهاي شهر هوشمند به اندازه کافی در نظ چارچوب

  .عملکرد هوشمند شهر یا تعریف دوباره مفهوم شهر هوشمند می باشد

ها در شهرهاي هوشمند، نه در قالب صرفاً فناوري نوین بلکه به  پیشنهاد نمودند، نقش فناوري )2016و همکاران ( 1بیفلکو

توان گفت، شهري که  سرانجام می .)Marsal-Llacuna & Segal, 2016براي توسعه پایدار شهرها مدنظر است (مثابه ابزاري 

یا  )Vanolo, 2015( نیز براي اهداف برندینگ »شهر هوشمند«گاهی، اصطالح رایج  .نیست »هوشمند« پایدار نیست، در حقیقت

                                                             
1. Bifulco 
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رود و فقدان رویکرد  کار می به )Shelton, Zook & Wiig, 2015; Söderström, Paasche & Klauser, 2014( بازاریابی

موضع ما این است که ارزیابی پایداري باید بخشی از توسعه شهر هوشمند باشد و  .گیرد هاي پایداري را دربرمی یکپارچه، نگرانی

م تا هر دو دیدگاه در یابد این است که چارچوب پایداري و شهرهاي هوشمند را یکپارچه نمایی بنابراین، آنچه اهمیت می

هژر، لووهاگن و  ،کرامرز«ي پیشنهاد  کنیم، بر پایه بنابراین توصیه می .گیري عملکرد در نظر گرفته شوند هاي اندازه سیستم

کاربرد این  .) استفاده گردد»شهرهاي هوشمند« جاي (به »شهرهاي پایدار هوشمند«تر  از اصطالح دقیق ،)2014( 1»وانگل

این اصطالح اخیراً توسط  .کند مفهوم، به حصول اطمینان از توجه به پایداري فراموش شده در توسعه شهر هوشمند، کمک می

نیز پذیرفته شده  )ITU, 2016( المللی و بین )CEN-CENELEC-ETSI, 2015( برخی از نهادهاي استانداردسازي اروپایی

هاي خروجی استفاده شود که نه تنها کارایی  که در ارزیابی عملکرد شهر هوشمند از شاخص کنیم همچنین قویاً توصیه می .است

هاي تأثیرگذاري براي سنجش سهم اهداف نهایی از قبیل پایداري  گیري می نماید بلکه از شاخص هاي هوشمند را اندازه راه حل

  .گردد مند می محیطی، اقتصادي یا اجتماعی نیز بهره

نهاد ( 2المللی ارتباطات اتحادیه بین هاي هوشمند توسط ی ناشی از استفاده از فناوريمحیط زیستتأثیرات  بنابراین، اهمیت

ی محیط زیستشناسی ارزیابی اثر  روش« .به رسمیت شناخته شده است سازمان ملل متحد)فناوري اطالعات و ارتباطات  مسئول

، روشی براي محاسبه تأثیر چرخه زندگی ITU-T L.1440 در استاندارد »هاي اطالعات و ارتباطات در سطح شهر فناوري

 مطابق این استاندارد، اینکه آیا تولید فناوري اطالعات و ارتباطات یا تجهیزات .ي اطالعات و ارتباطات فراهم نمودها فناوري

دهند، است؟، باید محاسبه  اهش میرا ک زیست محیطی باالتري نسبت به تجهیزاتی که طول عمر محیط زیستهوشمند داراي اثر 

ی ناشی از تولید کنتورها و محیط زیستبراي مثال، در مورد کنتورهاي هوشمند، تأثیر خالص میان تأثیرات  .)ITU, 2015( گردد

مانده ي موجود مفقود ها این نوع ارزیابی تأثیر، که اغلب در چارچوب .جویی توسط آنها متفاوت است تأثیرات انرژي قابل صرفه

  .ي شهر مورد توجه قرار گیرد هاي ارزیابی عملکرد هوشمند آینده است، به نظر باید در سیستم

هاي  هاي موجود در چارچوب ها میان شهرهاي پایدار و هوشمند بر اساس میزان شاخص مطالعه حاضر، بر تحلیل تفاوت

ها  را انجام دهد که شهرها، در حقیقت، از کدام شاخص هاي تجربی تواند تحلیل هاي آینده می پژوهش .مختلف تمرکز نموده است

همچنین، مقایسه  .کنند ها تا چه اندازه به هدف خود عمل می گیري عملکرد شهر هوشمند استفاده کنند و این شاخص براي اندازه

شهر با ارزیابی یک چارچوب اگر یک  .تواند مورد توجه قرار گیرد چگونگی ارتباط شهر هوشمند و عملکرد پایدار با یکدیگر نیز می

سنجش عملکرد هوشمند شهري، امتیاز خاصی کسب کند، آیا هنگام تحلیل با یک چارچوب پایداري، نیز عملکرد مشابهی خواهد 

 داشت؟ 
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  چکیده

ها  هاي جدید و زیرساخت انداز آینده فضاهاي شهري، فناوري در فصل مشترك چشم نوظهورشهرسازي هوشمند 

ي اغواگر و هنجاري آینده دارد؛ که در آن فناوري ها نشیبهاي شهرسازي هوشمند، عمیقاً ریشه در  است. گفتمان

ي امدهایها و پ ها، چالش حال درك ما از فرصت نیبا احضور دارد.  رییعامل تغ نیتر یاصل عنوان بهدیجیتال 

است و در میان خطوط انضباطی و  ییدر مراحل ابتدا نهیزم نیدر ا قاتیتحق محدود است.شهرسازي هوشمند 

اغلب بر اساس مطالعات موردي شهرها، تکه تکه شده است. در نتیجه، ما با فقدان بینش نظري و شواهد تجربی 

رو هستیم. با توجه به پیامدهاي قابل مالحظه  هیامدهاي این پدیده قابل تغییر، روبالزم به منظور ارزیابی پ

شهرسازي هوشمند، نیاز فوري به مواجهه نقادانه نسبت به اینکه شهرسازي هوشمند، چرا، چگونه، براي چه کسی 

رمزگشایی منطق  ی،بررس نیهدف از اهاي شهري متفاوت پدیدار شده است؛ وجود دارد.  و با چه نتایجی در بافت

ها و پیشنهادهاي شهرسازي هوشمند است و همچنین از این طریق، مسیرهایی  و دالیل مختلف در پسِ گفتمان

ها، براي  فنی و سیاسی آن-که در حال حاضر به واسطه تصورات از آینده شهر به همراه پیامدهاي اجتماعی

این مقاله در چهار بخش، ساختار یافته است. نخست، شوند؛ شناسایی گردند.  ي پژوهش آتی ساخته میها تیاولو

دهد.  تري از پدیده را نشان می مروري بر ادبیات پژوهش در رابطه با شهرسازي هوشمند که نیاز به ارزیابی نقادانه

باشد. سوم،  هاي کلیدي در توسعه دستورکار پژوهش نقادانه و ملزومات توجه به آن، می دوم، مروري بر چالش

یک دستورکار نقادانه را تشکیل دهند. در نهایت، نتیجه بر سه اولویت  توانند یمسه مضمون پژوهش که  شناسایی

سازي شهرسازي هوشمند، بررسی  ي و مفهومپرداز هینظرهاي  هاي آتی تمرکز دارد: توسعه روش جدید پژوهش

د، و پیشرفت رویکردي ماهیت هنجاري آن و میزان توسعه درك جایگزین از شهر از طریق شهرسازي هوشمن

  ي متعدد و متنوع شهرسازي هوشمند.ها وهیشقیاسی پیرامون 
  

  .هوشمند، شهرسازي، شهرها، دیجیتال، نقادانه ها: کلیدواژه

                                                             
1. Luque-Ayala, A. & Marvin, S. (2015). Developing a Critical Understanding of Smart Urbanism. Critical Commentary for 
Urban Studies, FINAL SUBMISSION. Department of Geography, Durham University. 
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  مقدمه. 1

آید.  ها پدید می هاي جدید و زیرساخت هاي شهري، فناوري انداز براي آینده مکان از همپوشانی چشم 1شهرسازي هوشمند

ارتقا آورانه، اقتصاد دیجیتال و شهروندان الکترونیک و همچنین  دیدگاه غالب حاصل تلفیق زیرساخت تعاملی، توسعه شهري فن

هاي شهرسازي هوشمند عمیقاً ریشه در  ی و محلی است. گفتمانهاي مل ، دولتها شرکتی، الملل نیبي ها سازمانتوسط  افتهی

ایستاده است. مورد بحث  و تحول رییتغاصلی عامل  عنوان بهگر و هنجاري آینده دارد جایی که فناوري دیجیتال هاي اغوا بینش

هري، واکنش به هاي رشد و نوسازي ش پذیر و پاسخگو جهت پرداختن به چالش است که شهرسازي هوشمند ابزاري انعطاف

حال  نیبا ا). European Commission, 2012کند ( تغییرات اقلیمی و ایجاد یک جامعه فراگیرتر از منظر اجتماعی را فراهم می

تحقیقات در این زمینه در مراحل ابتدایی است  محدود است. ي شهرسازي هوشمندامدهایها و پ چالش ،ها درك ما از فرصت

)Caragliu et al., 2011; Luque, 2014; Luque et al., 2014 در حالی که در امتداد خطوط انضباطی (مانند (Hollands, 

در نتیجه، ما با  ).Mahiznan, 1999; Mejia et al., 2011) و مبتنی بر مطالعات موردي شهر واحد، گسسته شده است (2008

فقدان بینش نظري و شواهد تجربی الزم به منظور ارزیابی پیامدهاي این پدیده قابل تغییر مواجه هستیم. با توجه به پیامدهاي 

قابل توجه شهرسازي هوشمند، نیازي فوري به تعامل جدي با دلیل، چگونگی، جامعه هدف و نتایج شهرسازي هوشمند وجود دارد 

  لف شهري در حال ظهور است.که در متون مخت

شهري  اندازي آرمان چشم -شهرسازي هوشمند«المللی  هاي مربوط به کارگاه بین ها و بررسی این گزارش، به ترکیبی از ارائه

آن، حمایت  3بخشی از مجموعه سمینار مطالعات شهري عنوان بهپردازد که توسط بنیاد مطالعات شهري  می 2»یا آغازي دروغین؟

بازگو کردن منطق و  -برگزار شد 4به میزبانی دانشگاه دورهام 2013که در ژوئن سال  - هدف از این کارگاه آموزشیشده است. 

گیري تصاویر ذهنی از  هاي شکل هاي شهرسازي هوشمند و از این طریق درك راه دالیل مختلف در پس پیشنهادها و گفتمان

پژوهشگر از  20، بوده است. این کارگاه، شامل مشارکت بیش از اجتماعی و سیاسی-آینده شهر به همراه پیامدهاي فنی

در بخش دولتی و  -ها  فرد شاغل در سازمان 4تحده و هاي اروپا، بریتانیا، آفریقاي جنوبی، برزیل، استرالیا و ایاالت م دانشگاه

ن کارگاه، در پی کاوشِ پیامدهاي شد. ای هاي شهري مختلف ارائه دادند، می هاي هوشمندانه در بافت که ایده -همچنین خصوصی

ها براي تحقق  هاي هوشمند در سطح شهر، فروپاشی احتمالی یا ماهیت تلفیق، پتانسیل واقعی آن و گفتمان ها يفناوراستقرار 

کنندگان را به چالش کشید.  هاي شهري جایگزین از طریق ابزار شهرسازي هوشمند، شرکت وعده و همچنین احتمال تجسم آینده

  ي و ارزیابی قیاسی نیاز داشت.ا رشته ي کامالً بینکردیروامر به این 

پژوهش در رابطه با شهرسازي هوشمند  متأخرباقی این مقاله در چهار بخش ساختار یافته است. بخش دوم، مروري بر ادبیات 

توسعه برنامه پژوهشی نقادانه و . بخش سوم، سه چالش کلیدي در دهد یمتر از پدیده را نشان  دارد که نیاز به ارزیابی نقادانه

ي مهم باشند. بخش ا برنامه توانند یمکه  کند یم. بخش چهارم، سه موضوع پژوهش را معین کند یمي آن را مشخص ها يازمندین

  .کند یمي ریگ جهینتی آتی، پژوهش تیاولوپنجم با معرفی سه 

 ي مهم در فهم شهرسازي هوشمندها شکاف. 2

  جدید يا مجموعه معیت در است؛ معاصر شهرهاي پیرامون يها مباحثه دهی شکل حال در »هوشمندي«] مفهوم[ از جدید بیانی

                                                             
1. Smart Urbanism (SU) 
2. Smart Urbanism - Utopian Vision or False Dawn? 

  . گزارش نهایی کنفرانس در این لینک در دسترس است:3
http://www.urbanstudiesfoundation.org/wpcontent/uploads/2011/10/Smart-Urbanism-Report-FINAL.docx  

4. Durham University 
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شهرهاي «عنوان مثال، اهمیتی که معطوف به  هایی که قصد تحقق بخشیدن شهرسازي هوشمند را دارد. به ها و شیوه از برنامه

)، توسعه قدرتمند European Commission, undatedبوده است ( 1در برنامه استراتژیک انرژي اتحادیه اروپا »هوشمند

)، و EPRI, 2012; SmartGrid.gov, undated در آسیا، استرالیا، ایاالت متحده و نقاط دیگر (مانند »مقدمات شهر هوشمند«

طات هاي مهندسی، ارتبا هاي شهرسازي هوشمند در شرکت هاي شغلی در پروژه ي اختصاصی با هدف توسعه فرصتها میتظهور 

). Luque, 2014ام، سیسکو، توشیبا، گوگل، جنرال الکتریک، هیتاچی و غیره ( بی دوربرد و خدمات رفاهی جهانی مانند آي

گرایانه، مقابله با طیف  حلی آینده عنوان راه شود شهرسازي هوشمند با رویکردهاي فناورانه یا غالباً هنجاري و به بینی می پیش

، شامل مسائل مربوط به تراکم حمل و نقل، محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و حتی نیاز به ي شهريها يناهنجاروسیعی از 

  گسترش دسترسی دموکراتیک در میان سایرین را به ارمغان آورد.

ي هستند که از طریق آن توسعه شهرها (ي هوشمند) ا تازهنامه  ها و پیشبران جدید، در حال تدوین لغت طور کلی، این برنامه به

ي شهري، داشبوردهاي شهري، کنتورهاي هوشمند، گرها حسها، زیرساخت هوشمند،  داده شهري، کالن 2هاي برنامک–

ی و قلمرو متفاوت هستند؛ انتقال طلب جاهآید. با وجود این که اغلب از منظر  پدید می -ي هوشمندها شبکههاي هوشمند و  ساختمان

پذیري شبکه پاسخگویی به تقاضا، رشد سبز، خدمات جدید و  ت جدید از انعطافاز منطق متعارف به نوع هوشمند آن، با توقعا

که  گردد یم ها استیسي و تغییر شکل اولویت گذار هیسرماجوامع متصل همراه بوده است. این توقعات، به نوبه خود باعث تحرك 

  منجر به رشد سریع شهرسازي هوشمند در سطح جهان خواهد شد.

این تحول به ندرت مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. تحقیقات  تر گستردهو پیامدهاي  ها تیمحدود، ها لیپتانسبا این حال، 

 ;Jamasb and Pollitt, 2011ي هوشمند متمرکز شده است (ها ستمیسموجود در این زمینه بر ابعاد فنی، مهندسی و اقتصادي 

Bakıcı et al., 2013; Alawadhi et al., 2012; Wade et al., 2011 تمرکز  »حل مسئله«). این پژوهش تمایل دارد تا بر

هاي هوشمند تحت شرایط فنی، سیاسی و بازار فعلی است  داشته باشد، که مربوط به دستیابی به نتایج مطلوب براي سیستم

)NEDO, 2011; Kanter and Litow, 2009; Leydesdorff and Deakin, 2011; Batty et al., 2012و همچنین ( 

). در حالی که مطالعات شهري، داراي سنت دیرینه Hollands, 2008شود ( داراي تحلیل انتقادي محدودي را نیز شامل می

 ,Graham, 2002; Graham and Marvin 1999; Boyerي دیجیتال است (ها يآور فنبررسی دقیق واسط میان فضا و 

1992; Crang, 2010; Crang and Graham, 2007; Thrift and French, 2002پژوهی، شهر را  )؛ و علم اطالعات

 ;Forlano, 2009; Foth, 2009; Galloway, 2004هاي کلیدي مطالعه خود مورد هدف قرار داده است ( یکی از حوزه عنوان به

Middleton and Bryne, 2011غایب تا حد زیادي  »هوشمندي«] ي گوناگون[اه ي مرتبط با انگارهها ها و کاربست )؛ روایت

دموکراسی و ] مفاهیم[ هایی درباره و دانشمندان با طرح پرسش اندرکاران دست. در این زمینه، تعداد محدودي از اند بوده

 ;Townsend, 2013; Greenfield, 2013اند ( ال بردهؤرا زیر س »هوشمندي«] توسط انگاره[ شهروندي، قدرت حل مسئله

Halpern et al., 2013(جلب توجه ؛ ) ها به سازوکارهاي ویژه به واسطه کد درستKitchin and Dodge, 2011 ؛ نشان دادن(

)؛ و Thrift, 2014a; 2014b; Klauser and Albrechtslund, 2014( 3»ي حسیها تیقابل«ها و شهري با  داده خطرات کالن

هاي  ). در دورانKlauser, 2013فنون هوشمند ( بررسی چگونگی تغییر عملکردهاي معاصر قدرت، فضا و قانون توسط منطق و

هاي  بر روي میانجی -با تکیه بر تفکر پساساختارگرایانه و اغلب بیرون از جهان جغرافیاي شهري -متأخرتر، اندیشمندانی که 

  منطق این مادي مظاهر] ها به کمک آن[ که اند ودهـب هایی شیوه ودنـآزم حال در کنند، می کار زیست محیط و زندگی سیاست،

                                                             
1. EU Strategic Energy Technology Plan 
2. Applications 
3. Sensory capabilities 
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  ).Braun, 2014; Gabrys, 2014یک کلیت هستند ( عنوان بهساختن اشکال اداره شهر و جامعه  هوشمندي در حال دگرگون

این بحث وجود دارد که به استثناي برخی از آثار مذکور، درك حال حاضر از شهرسازي هوشمند، با فقدان فهم نقادانه مواجه 

پوشی کرده؛ ترکیب شده است.  ی و سیاسی چشماجتماعهاي  ي فناورانه که از حوزهها حل راهباشد که با تأکید ناعادالنه بر  می

هاي  هاي شهري مانند زیرساخت شهري در سیستم آرمان-مبنا و فنی ز مداخالت طراحیکه با تحلیل چند مورد ا طور همان

ریزي شهري مدرن  )، برنامهHughes, 1983; Nye, 1999; Graham and Marvin, 1999, 2001( مبنا شبکه

)Sandercock, 1998) و نوشهرسازي ،(Harvey, 1997ه و به چالش گیري، ترجم ) به اثبات رسید؛ شهر نقش مهمی در شکل

به  ،معاصر از شهر ن دركزایهشدار داده بودند که تا چه م نیاز ا شیپ يمطالعات شهر کشیدن تحول مورد نظر دارد. اندیشمندان

شناسی سیاسی و  . در پاسخ، عالقه به بوم)Monstadt, 2009داشته است (گرایش  یطیمح ستیو ز فناورانه ي،غفلت از بعد ماد

) و همچنین پویایی اجتماعی و سیاسی زیرساخت، پایداري Gandy, 2005; Heynen et al., 2006ماهیت سایبري شهرها (

 Bulkeley et al. 2011; Hodson and Marvin, 2010; McFarlaneکرین، رو به افزایش است ( شهري و تحوالت کم

and Rutherford, 2008شوند؛  سط شهرسازي هوشمند، رصد میاندازها هنگامی که از لنز مطالبات مطرح شده تو ). این چشم

به  اساساً. چنین مطالبات و پتانسیلی دهند یمشیوه ایجاد پتانسیل تحول شهرسازي هوشمند را نشان  تر قیعمنیاز به بررسی 

کنند  ي دولتی عمل میها کیتکنشوند که بر اساس منطق سیاسی خاص و  هاي دیجیتال تولید می همراه و از طریق فناوري

)Klauser et al., forthcoming) ؛ که در حال حاضر فراتر از دسترس علوم اجتماعی هستند(Hudson, 2011.(  

شهرسازي هوشمند نیاز است. از یک منظر، شهرسازي هوشمند ممکن است به تعمیق  در این زمینه، یک ارزیابی نقادانه از

بوده و سبب ایجاد جدایی عمیق  فرما حکمیاري از شهرها هاي شهري بیانجامد که در پایان قرن بیستم در بس بیشتر شکاف شبکه

). از Datta, forthcomingهستند، شده بود ( بهره یبو افرادي که از این نعمت  »هوشمندي« میان افراد داراي دسترسی به این

یا  »مدنی«، »اجتماعی«طرف دیگر، در برخی حاالت، شهرسازي هوشمند ممکن است به خدمت ارتقاي بیشتر فرم 

). وراي SENSEable City Lab, undated; Map Kibera, undatedارائه خدمات و زندگی شهري درآید ( »شهري کالن«

نئولیبرال  1مندي ومتحکو   هیسرماهاي غالب  هاي تثبیت جریان تواند به صورت یکی دیگر از رشته این موضوعات، هوشمندي می

)Vanolo, 2013 شکل جدیدي از یک دولت جدید به طور کلی تفسیر گردد ( عنوان به) یاGabrys, 2014 پژوهش تطبیقی .(

هاي شهري، حیاتی و مهم است. درك  المللی به منظور ایجاد درك ظریفی از چگونگی و چرایی این تفاوت در متون و بافت بین

وشمند را مد نظر قرار داده و پتانسیل شهرسازي این فرایندها این امکان را فراهم خواهد کرد تا خطوط سیر فعلی شهرسازي ه

هاي رویکردهاي فعلی انضباطی بدین معنی است که  اند؛ بررسی کنیم. محدودیت نشده سیتأسهوشمند را در شهرهایی که هنوز 

  هاي بحرانی شهرسازي هوشمند بدون ایجاد تغییر در تفکر، دست یافتنی نیست. پرداختن به چالش

 نقادانه ارتقاي دستورکار. 3

یک رویکرد  پرورشانداز موجود پژوهش، سه چالش کلیدي وجود دارد. نخست،  ها در چشم در تدارك پاسخ به این شکاف

سازي حال حاضر  ي به منظور تجزیه و تحلیل شهرسازي هوشمند. این به معناي بررسی چگونگی مفهوما رشته نیبمفهومی 

ي توافق، گفتگو و مخالفت است. و از این ها نهیزمعلوم اجتماعی، شناسایی شهرسازي هوشمند از طریق علوم و علی الخصوص 

ي شهرسازي هوشمند، ساز مفهومهاي اجتماعی و فنی به منظور  هاي اصول مشترك سیستم پردازي رو، توجه به آنچه نظریه

و بررسی اینکه  -از منظر مادي و گفتمانی - دهند. دوم، تحلیل پیامدهاي اجتماعی و سیاسی اجراي منطق هوشمند پیشنهاد می

                                                             
1. Governmentality 



 

 79 

 

 هوشمند ياز شهرساز فهم نقادانهتوسعه 

کند. درك  خصوص، تحوالت شهرسازي هوشمند را فعال و محدود، و مسیرهاي جایگزین را تولید می هچگونه شرایط شهري ب

پتانسیل و پیامدهاي گذار به شهرسازي هوشمند و امکانات براي ایجاد مسیرهاي پایدارتر و فراگیرتر اجتماعی، نیازمند بررسی 

، ها فرمهاي ویژه شهري است. سوم، تولید دانش جدید در رابطه با  دقیق چگونگی تولید و تکثیر شهرسازي هوشمند در بافت

در مراحل ر رابطه با شهرسازي هوشمند د المللی. اقدامات موجود پویش و نتایج شهرسازي هوشمند در یک بافت تطبیقی بین

هاي  ت. فقدان تحلیل تطبیقی و کمبود دانش در رابطه با طیف وسیعی از بافتخاص اسها و موارد  محدود به رشته یی خود وابتدا

ي انفعال، شهرها به ها نهیزم پسشود. به دور از  ها در حال ظهور است؛ حس می شهري که شهرسازي هوشمند از دل آن

  کنند. هاي گوناگون، شهرسازي هوشمند را پیچیده، فعال، مختل و ترجمه می صورت

شهري یا آغازي دروغین؟ این کارگاه به دنبال بررسی چالش  اندازي آرمان چشم -ما در شهرسازي هوشمند آرزوي 

هاي اجتماعی و فنی و همچنین ارائه یک  مفهومی تولید شده از طریق سیستم عنوان بهسازي مجدد شهرسازي هوشمند  مفهوم

اي و  رشته و بین افزا هم. بدین منظور این برنامه، رویکردي اساساً تحلیل نقادانه از دینامیک و پیامدهاي این روابط پیچیده بود

هاي بالقوه دنبال شد:  المللی همکارانه و تطبیقی را اتخاذ نمود. رویکردي ساختاریافته با هدف شناسایی متکلم همچنین از نظر بین

)، Luque & McFarlane, 2011; Luque, 2014هاي جهانی شهر هوشمند ( برداري پیشین دینامیک پیشگامی به دنبال نقشه

ي بر ادبیات موضوع و جستجوي اینترنتی شدیم. این فرایند، ا هیثانودار مرور  کنندگان بالقوه، عهده ما به منظور شناسایی مشارکت

هوشمند  موارد زیر را آشکار ساخت. نخست، تعداد کمی از پژوهشگران وجود دارند که از منظر نقادانه یا بازتابی به شهرسازي

هاي مختلف جغرافیایی بسیار پراکنده هستند. دوم، اکثر پژوهشگرانی که در حال کار بر  ها و بافت نگرند و این افراد در رشته می

هاي مشاور، اغلب تمایل دارند که نیازها و  ها و شرکت روي شهرسازي هوشمند هستند، از دانشگاهیان گرفته تا اعضاي اندیشکده

هاي فناوري،  کنند (شرکت ي فناورانه را که از شهرسازي هوشمند پشتیبانی میافزارها نرمها و  زیرساخت گاندهند توسعهعالیق 

ي از تر گستردهبه مقیاس بازار)، انعکاس دهند. در نهایت، مجموعه  مند عالقههاي  ، مهندسین مشاور، شرکتافزار نرمي ها خانه

ي تحت هدایت صنعت نیستند ها کنفرانسو  ها کارگاهر یا در حال مداخله در عالیق اجتماعی وجود دارد که در حال حاضر درگی

  که انعکاس دهنده عملکرد فعلی است.

منحصر به فرد منافع تجاري،  نسبتاًي ا مجموعهبا شهرسازي هوشمند، در درجه اول توسط  رابطه عمده بحث موجود در

کنند.  گرا و مثبت تبلیغ می موضوعی تحول عنوان بهانداز شهرسازي هوشمند را  پذیرد که ایده و چشم فناوري و سیاست انجام می

کنندگان و رواج ماهیت مناظره پیرامون  گیري از چنین رویکرد غالبی، به دنبال گسترش مجموعه مشارکت این کارگاه با کناره

پردازي  گرفت؛ نظریه رسازي هوشمند و پیامدهاي آن بود. بنابراین، سه نقص اساسی وجود داشت که باید مورد توجه قرار میشه

ها و احتماالت دستورکارهاي هنجاري و جایگزین. این به معناي ارتقاي  هاي اجراي آن؛ و تنش هوشمند؛ درك سیاست

و تقویت  1رگیري مستقیم با مختصات متمایز شهرها در جهان شمال و جنوبهاي حیاتی در تفکر شهرسازي هوشمند، د توانمندي

سازي و درگیر کردن انواع صداهاي مرتبط  هاي جایگزین است. به منظور برجسته تعامل با جریان اصلی در شناسایی و تولید برنامه

 -دهند را رواج می رمتعارفیغدهاي هایی که مقاومت نشان داده یا رویکر مانند آن -و اغلب خاموش در شهرسازي هوشمند 

  در هستند؛ آن با جدال در و کنند می مقاومت هوشمند شهرسازي برابر در که را ییها نیکمپ و ها سازمان همچنین پژوهشگران و

                                                             
 کشورهاي عموماً. شود می گرفته نظر در سیاسی و اقتصادي - اجتماعی بندي تقسیم عنوان به گسترده طور به که جنوب -شمال  به جهان تقسیم. 1

. است نیوزیلند و استرالیا همچنین و) تایوان و جنوبی کره سنگاپور، کنگ، هنگ آسیایی، ببرهاي گروه( آسیا یافته توسعه کشورهاي اروپا، کانادا، آمریکا،

 یعنی( جنوب جهان مقابل در. هستند شمالی هم عضو 5 از متحد ملل سازمان امنیت شورايدائم  عضو چهار و هستند هشت گروه عضو همگی ها شمالی

 هستند (مترجم).) آسیا در توسعه حال در کشورهاي و التین آمریکاي و آفریقا
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  ي جایگزین بودند، شناسایی کردیم.ها مدلو هنرمندانی که در حال کار بر روي  سازان انبوهکنار جوامع، 

 و موضوعات معاصر مضامین نوظهور. 4

ي از پژوهشگران علوم اجتماعی و فناوري از طریق گفتگو و مباحثه و به همراه نمایندگان یک شرکت بزرگ ا گستردهجامعه 

تواند تشکیل دهنده دستورکاري  فناوري، دولت محلی شهري و یک سازمان غیردولتی زیست محیطی، سه مضمونی را که می

  حیاتی باشند؛ شناسایی نمودند.

  ها و دانش نقادانه توانمندي. 4-1

با بسط یک نماي کلی از مباحث و بازیگران کلیدي درگیر در توسعه  »هوشمندي« پرداختن به اجزا و عناصر مفهوم

 -هاي فناوري اطالعات و ارتباطات میان شهرها و شرکت ها ائتالفبا تأکید بر نقش کلیدي  - راهکارهاي شهرسازي هوشمند

 »شده هاي کدگذاري زیرساخت«و  »شده اشیاي کدگذاري« شود. این امر مستلزم توجهی ویژه به پیامدهاي شهري تعدد آغاز می

شهر  -عات). بحث پیرامون این مفاهیم، از مباحث سنتی دانشگاهی در حوزه میانجی فناوري اطالKitchin, 2014باشد ( می

، اشاره به مباحثات پیرامون نقش شهر هوشمند در عصر ریاضت درنگ یبهاي  رود، مانند نظارت شهري و نوید تحلیل فراتر می

) و حضور جریان اصلی و همچنین Shepard, 2014دهد ( شهر را شکل می -فراتر از مادي بودن –هایی که داده  اقتصادي، شیوه

هاي زیرساختی گسترده  ها شهرسازي هوشمند در عمل در شهرها، توسط جوامع و در میان شبکه آن هاي جایگزین که از طریق راه

هاي پژوهشی جدیدي به منظور بررسی نقادانه عناصر تمایالت  ). به احتمال بسیار توانمنديLuque et al., 2014شده است (

ي اجتماعی در تشکیل شهرهاي هوشمند، ظهور ها انهرسکالن نوظهور در حوزه شهرسازي هوشمند مورد نیاز است؛ مانند نقش 

هاي  هاي مرتبط با پذیرش فناوري ي پاسخگویی در ارائه خدمات شهري، و چالشها فرمسازوکارهاي دیجیتال به منظور ایجاد 

  هوشمند در بین عموم مردم.

اي و  اندازهاي رسته ا مابین چشمهایی ر به ناچار، پیشبرد یک دستورکار نقادانه پیرامون شهرسازي هوشمند، پذیرش تنش

ي بر ادعاهایی که توسط ابتکارات ا ندهیفرااندازهاي پژوهش نقادانه به طور  پژوهش نقادانه بر شهر هوشمند دربر دارد. چشم

بر . به ویژه برجسته کردن دامنه نسبتاً محدودي از ذینفعان درگیر، تمرکز اند شده؛ معطوف گردد یماي شهر هوشمند مطرح  رسته

هاي کاربردي  هاي فراوان اجتماعی و زیست محیطی، ادعاي تحول که در نتیجه برنامه اقتصاد و ایجاد بازار بر خالف اولویت

 ;Söderström et al., 2014هاي منتخب اختصاصی ( گردد و تالش براي قفل شدن شهرها پیرامون فناوري فناورانه حاصل می

McNeil, forthcomingطور که در طول کارگاه مورد بحث قرار گرفت؛ نمایندگان جوامع کاربر و توسعه  مان). در عین حال، ه

ها، عدم اطمینان بیشتري در مورد چگونگی توسعه هوشمند، چیستی نقش آن در  دهنده با این استدالل که در بخش شرکت

ها اعالم مخالفت کردند. به جاي آنکه  هراهکار مشترك، و فواید و مزایاي بالقوه آن در بافت شهري وجود دارد؛ با این دیدگا

تر که در گسترش  هایی آزمونگرانه دستورکار هوشمند تعطیل و به منطق خاصی از توسعه قفل شود؛ نیاز به شخصیت و شرکت

بخشی ماندگار در بازار  عنوان بهگردد که هنوز در مورد اینکه آیا توسعه بخش شهري  شهرسازي هوشمند درگیر باشند حس می

اشاره دارد  تر گستردهها به چگونگی نبود بستر اجتماعی (یا پژوهشی)  است یا خیر در حال یادگیري هستند. این تنش ریپذ کانام

. در عوض تا حد رندیگ یمو خطرات احتمالی مرتبط با شهرسازي هوشمند شناسایی و مورد بحث قرار  ها تیقطعکه در آن عدم 

  دهد. ها رخ می پژوهشی و شرکتزیادي به صورت جداگانه در مجامع 
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 هوشمند] شهرسازي[ ابعاد سیاسی اجراي. 4-2

مادي -نیاز به بررسی چگونگی تشکیل شهر هوشمند به صورت گفتمانی، فنیهوشمند ] شهرسازي[ اجرايفهم ابعاد سیاسی 

 Söderström etیک نقطه عبور الزامی ( عنوان بهنامه فناوري  و فضایی دارد. از منظر گفتمانی، شهرسازي هوشمند از طریق نظام

al., 2014شود ( ) و توسعه نظم اخالقی جدید توسط پارامترهاي فناورانه ساخته میVanolo, 2013 یکسان انگاشتن همه .(

هاي متفاوت زیربناي شهرسازي هوشمند (براي مثال  مثال، عقالنیت عنوان بههاي شهرسازي هوشمند خطا خواهد بود.  گفتمان

 رندیگ یمو شهروندي را به کار  »هوشمندي« هاي ي مختلفی نسبت به میانجیکردهایرو احتماالًی ام در برابر گوگل) آي ب

)McNeill, 2013کنند. از منظر فضایی، شهرسازي هوشمند  ي میبردار پرده »هوشمندي« ) و از ابعاد سیاسی مختلف مفهوم

ي زیر یپي کنترل بسیار تخصصی ها اتاقي جدید کنترل مانند ها گرهبا ظهور یی و تمرکزگرایی، همراه تمرکززداتوسط ترکیبی از 

ي مشخص از شهرسازي هوشمند در مسیرها و ا ندهینما). در اینجا امکان شناسایی نفوذ Gordon et al., 2013شده است (

اجتماعی -ها از ابعاد سیاسی هستند؛ چرا که آن دهیفا یبي ا يشهر آرماني آتی وجود دارد. چنین سناریوهاي پوپولیستی ها وعده

 ,Hollandsشوند ( کارآفرینانه غافل می-ي منافع فنیراستا همها از دل شهر و  شهرسازي هوشمند و چگونگی ظهور روایت

forthcomingیک فرض اساسی این است که شهرسازي هوشمند بر تغییر دینامیک قدرت داللت دارد. با این وجود، در بخش .( 

، ها وعدهمشترك در توسعه شهرسازي هوشمند درگیر شدند و به جاي صحبت کردن در رابطه با  نفعان يذخصوصی، 

. این دارند یمي جایگزین محدود اظهار ها نهیگزو توان بالقوه  ها تیقطعرا در ارتباط با خطرات احتمالی، عدم  شانیها ینگران

  باشد. هاي هوشمند می ر چگونگی تجهیز فناوريهاي آشکار د موضوع نشان دهنده تناقضات و تنش

 دریافتی از مفهوم هوشمندي در میان جغرافیاهاي متباین. 4-3

هاي متفاوتی است که منطق،  سرانجام، یک دستورکار پژوهشی نقادانه پیرامون شهرسازي هوشمند مستلزم بررسی شیوه

یافته است. این رویکرد، نیازمند فهم مشخصی از چگونگی هایشان در میان جغرافیاهاي متباین، گسترش  فنون و ذهنیت

هاي شهرسازي هوشمند با شکل شهري  اي که پروژه هاي گسترده پیکربندي فضا توسط منطق هوشمند و بحث در رابطه با روش

وشمند، هاي پیچیده و خرد که شهرسازي ه اي، روش ). اما فراتر از چنین مداخالت عمدهWigg, 2013پیوند دارند، است (

گیرد  چنین زندگی روزمره را شکل داده و باعث تشکیل فضاهاي عادي و روزمره در شهر شده است؛ مورد پرسش قرار می این

)Shepard, 2014 ي و اجتناب از خطر احتمالی، تمایل دارند نقشی کلیدي در گسترش شهرسازي ساز نهیبه). در حالی که مفاهیم

ي شهرسازي هوشمند در ها يفناور. دهند ینمیی پاسخ ها برنده شیپسازي هوشمند به چنین هوشمند ایفا کنند؛ همه اشکال شهر

تا دولت  نترنتیاتوانمندسازي ارتباط دیجیتال و از این طریق، در توسعه جغرافیاي دیجیتالی شهر (که گستره آن از دسترسی به 

هوشمند را براي اهدافی گوناگون وراي جستجوي بی پایان  شهرسازي غالباً. ذینفعان جامعه کنند یمالکترونیک است) ایفاي نقش 

هاي نظارت دیجیتال براي  دستگاه عنوان بههنري که  ساتیتأس؛ اهدافی شامل گسترش کشند یمي در آغوش ور بهرهبراي 

 هاي ) و تخصیص و برخورداري از فضاهاي عمومی از طریق بازيCalvillo, 2012کنند ( کیفیت و مصرف منابع عمل می

  ). Invisible Playground, 2014دیجیتال (

ي اجتماعی نیز ممکن است جغرافیاي اجتماعی شهر را به غلط تفسیر یا پنهان کنند. براي ها برنامکو  ها رسانهدر همین اثنا، 

از منهتن ارسال شده بود که از نرخ باالي تملک تلفن هوشمند و  1ها در ارتباط با طوفان سندي مثال، بیشترین تعداد توئیت

شد. این امر، این فرض اشتباه را ایجاد کرد که منهتن در مرکزیت حادثه قرار داشت؛ در حالی که  استفاده از توئیتر ناشی می

                                                             
1. Hurricane Sandy 
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شهرداري بوستون یک برنامک اي دیگر،  هاي اندکی از نقاطی که آسیب بیشتري دیده بودند ارسال شده بود. در نمونه پیام

تا بدون نیاز به  کرد یمي همراه استفاده ها تلفندر  ی جهانیابی مکانرا ارائه کرد که از شتاب سنج و سامانه  1»اندازیاب دست«

اما نرخ تملک تلفن همراه هوشمند در  2شهر را شناسایی کرده و گزارش دهند.] معابر[ اندازهاي اقدامی از سوي کاربران، دست

؛ امري که به رسد یم% نیز 16ي سالمند حتی به رقم پایین ها گروهمیان افراد کم درآمد پایین است. همچنین این نرخ در میان 

با دقت کافی جهان  توانند ینم ها داده 3نظر کرافورد بنا بر. انجامد یمکنار گذاشته شدن دروندادهاي بخش قابل توجهی از جمعیت 

وجود  ها آني اساسی در ها شکافبه واسطه بی توجهی یا کم توجهی به برخی اجتماعات، «، چرا که اجتماعی را بازنمایی کنند

  .4»دارد

ي دارد. ا ژهیوي جهانی اهمیت ا دهیپد عنوان بهاین خط سیر پژوهشی جغرافیامبنا، به هنگام در نظر داشتن شهرسازي هوشمند 

؛ با این حال، به جز استثنائات محدود (نگاه کنید به ابدی یممنطق شهرسازي هوشمند در سراسر جهان شمال و جنوب گسترش 

Odendaal, 2006; Datta, forthcomingها دستورکارهاي  هاي مختلف وجود دارد که از طریق آن )، فهم محدودي از شیوه

ي ها يفناوردر حال گسترش هستند. در عین حال، فعالیت موجود در رابطه با  شهرسازي هوشمند در شهرهاي جهان جنوب

ي توسعه و دستورکار ها تیاولوی را درباره تناسب ظاهري بین سؤاالتاطالعات و ارتباطات و مفهوم هوشمندي در جهان جنوب، 

ي دیجیتال، نتایج ها يفناوري را که در ا دهیچیپهاي  )، شیوه2006. در بافت آفریقاي جنوبی، اودندال (آورد یمهوشمند به وجود 

هاي اجتماعی موجود گردد. گسترش  نابرابري تواند سبب تقویت ي داشته، به اثبات رسانده است؛ همچنان که میا رمنتظرهیغ

هاي دیجیتال و تلفن همراه را تشدید کند. در حالی که در  هاي هوشمند ممکن است این تمایالت مرتبط با فناوري فناوري

، 5ولراي د که چگونه اولین شهر حرکت کننده دهد یمهاي اخیر بر روي توسعه اولیه صد برنامه هوشمند در هند، داتا نشان  پژوهش

 ,Datta( دهد یمالگوي جدیدي از شهرسازي کارآفرینانه را با تنها تعهدي ضعیف به ارتقاي عدالت اجتماعی نشان 

forthcoming(6.  

 ي پژوهشی آتیها تیاولوي: ریگ جهینت. 5

شهرسازي هوشمند ي از مباحثات نقادانه در مورد توسعه بالقوه و پیامدهاي اجتماعی تر گستردهاین مقاله بر روي مجموعه 

ایم که سزاوار تحقیق بیشتر از طریق یک دستورکار  ها را در سه مجموعه ویژه از موضوعات قرار داده متمرکز شده است. ما این

سازي شهرسازي هوشمند، بررسی ماهیت هنجاري شهرسازي  پردازي و مفهوم هاي نظریه پژوهشی نقادانه است: توسعه روش

هاي جایگزین از شهر به واسطه شهرسازي هوشمند، و پیشرفت رویکردي تطبیقی  زان توسعه فهمهوشمند و همچنین آزمون می

  هاي متعدد و متنوع گرداگرد شهرسازي هوشمند. پیرامون روش

 پردازي سازي و نظریه مفهوم. 5-1

ي و یک مشق سیاسی است. شهرسازي هوشمند از طریق منافع اقتصادي راهبرد اساساًگسترش شهرسازي هوشمند 

هاي خاص کنترل و نظم در شهرهاي متالشی در حال افزایش و  تا سبب تسهیل شیوه کند یمي روزمره اجتماعی عمل ها نیتمر

                                                             
1. Streetbump app 

 http://www.cityofboston.gov/DoIT/apps/streetbump.asp. بنگرید به 2
3. Crawford 

  http://blogs.hbr.org/2013/04/the-hidden-biases-in-big-data . بنگرید به4
5. Dholera 

  http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/17/india-smart-city-dholera-flood-farmers-investors. بنگرید به 6
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 هوشمند ياز شهرساز فهم نقادانهتوسعه 

ي جدید هوشمند است که منجر ها تیذهنمرکزي به منظور فهم این پروژه، نیاز به کاوش در خلق ] موضوع[ جوامع نابرابر شود.

ي نظري مورد ها چارچوبي نوآورانه از ا مجموعه. به منظور آشکار ساختن این ماهیت سیاسی، گردد یمبه مطالبات شهر نئولیبرال 

ي منحصر به ا گذشتهي ویژه با ها بافتنیاز است که چگونگی ساخت دانش و تخصص در رابطه با شهرسازي هوشمند را از طریق 

کند. رویکردها از ارتباط  وابط قدرت را بررسی میفرد مورد سنجش قرار داده و نحوه میانجیگري از طریق نهادهاي خاص و ر

پذیري  فنی، رقابت -هاي اجتماعی هاي جدید، زیرساخت توانند به تحلیل روابط مابین فناوري اي برخوردار هستند که می ویژه

نعطاف ي ا»ها وعده«هاي شهري و عدالت اجتماعی کمک کنند.  هاي اکولوژیک و همچنین سیاست اقتصادي، منابع و جریان

هاي آتی  شوند؛ پتانسیل ایجاد تغییر شکل در اولویت پذیري، کنترل، رشد، تحول و غیره که توسط شهرسازي هوشمند ارائه می

هاي  هاي شهري را دارند. مجموعه نوظهوري از کار مفهومی دقیق، به منظور نشان دادن چگونگی استفاده از فناوري دولت

هاي دیجیتالی جدید مانند کنترل پیشرفته و  اي و سیستم هاي شبکه رم افزاري، زیرساختهاي ن تحلیل داده، سیستم - هوشمند

، مورد نیاز است. کار مفهومی و ها شبکهي مجدد کاربران، فضا، خدمات و بند دستهبا هدف جداسازي و  -گذاري هاي قیمت فناوري

از آینده  نفعان يذاز  یی همسویی داشته و کدام یکها پاسختجربی بیشتري نیاز است تا این که کدام منطق سیاسی با چنین 

  ، وارسی گردد.اند شدهکنار گذاشته  »شهر هوشمند«

 ي هنجاريها نهیگز. 5-2

دومین خط پیشنهادي پژوهش، مستلزم اکتشاف و بازجویی از اهداف شهرسازي هوشمند از طریق درگیري با ماهیت هنجاري 

 1»گر سلطه« هاي متمایز شهرسازي هوشمند، حضور است. در نگاه اول، تحلیل منطقي جایگزین ها نهیگزآن و امکان ساخت 

، غیررسمی یا »پایین به باال«( »گزینه جایگزین« مبنا) را در برابر ، رسمی یا عرضه»باال به پایین«ها و رویکردها ( گفتمان

محور مشخص  منتخب و منحصر به فرد و اغلب عرضه نسبتاًتوسط گروهی  گر سلطههاي  . منطقدهد یمتقاضامبنا) نشان 

سازمان اجتماعی دلواپس هستند. اما احتماالت  تر یرسمي ها گونههاي اقتصادي و  نسبت به رشد و اولویت عموماًشوند که  می

مند، عیان، هستند. راهبردهاي حاکمیت از مسیر شهروندي هوش ریپذ تحول، نامشخص و بالقوه ها واکنشآتی در ارتباط با این 

توانند توسط شهروندان مورد امتناع قرار گرفته یا وارونه گردند و به صورت بالقوه  می -تجربی و به طور بالقوه قابل اصالح هستند 

ي جدید شهرسازي هدایت شوند. اگرچه منافع صنفی و شهري در حال افزایش شهروندان هوشمندي هستند که ها فرماز طریق 

شوند، اشکال دیگر شهرسازي هوشمند نیز وجود دارند که از  شده برساخته می شده و بازاري اجتماعی فردي تابع روابط عنوان به

ي محلی در حال گسترش ها سازماني داوطلب موردي و ها گروهطریق اقدامات پراکنده و منفصل از سوي اجتماعات محلی، 

ي واي فاي آماتور که دسترسی رایگان به اینترنت ارائه ها شبکه یی از این موارد بسیار، از جمله ظهور و سقوطها نمونههستند. 

به منظور ایجاد اقتصاد اطالعات آزاد براي «ها  داده اي که از کالن ي صنفی/ رستهها سازمان)، Powell, 2011( دهند یم

ل دیجیتال تجاري )، تالش در راستاي دور زدن اتصاCouldry and Powell, 2014: 1کنند ( استفاده می »مداخالت مدنی

) و استقرار غیررسمی Middleton and Bryne, 2011شود ( سنتی از طریق پهناي باند خطوط ثابت که توسط کاربران تولید می

ي جایگزین ها پاسخ). بنابراین، Shepard, 2014ي مدنی (ها استفادههاي شهري به منظور  حسگرهاي دیجیتال در زیرساخت

شوند. این گروه با  که اغلب کاربر یا بر تقاضا متمرکز هستند، مشخص می کنندگان مشارکتتر از توسط گروهی متنوع و فراگیر

از سازمان اجتماعی در ارتباط است. با  تر یررسمیغهاي  هاي اجتماعی و زیست محیطی و با شیوه از اولویت تر گستردهاي  مجموعه

ي را در تر کینزدي بسیار ها مشابهتها؛ تحلیلی عمیق،  هاي آن این وجود، علی رغم اختالفات موجود در افراد درگیر و اولویت

                                                             
1. Dominant 
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یار ظریف . تمایز میان این دو مقوله، بسدهد یمهاي هوشمند، فنون و منطق زیربنایی رویکردهاي غالب و جایگزین نشان  فناوري

است.  1»افزار انیم«کند و در عوض، موردي  انداز شهرسازي هوشمند، از منطق سیاه و سفید پیروي نمی است؛ زیرا در عمل، چشم

ي مشابه دو رویکرد غالب و مند بهرهي ساخته شده در نرم افزار هوشمند، سزاوار پرسش است؛ نظر به ها فرضبا توجه به پیش 

ناورانه، تکنیک کار و منطق تفکر، آیا تفاوت چشمگیري میان این دو رویکرد وجود دارد؟ در عمل، ي فها پلتفرمجایگزین از 

به اندازه کافی پیچیدگی  »از پایین به باال«و  »از باال به پایین« که مفاهیم دهد یممشارکت جامعه در شهرسازي هوشمند نشان 

ي مربوط ها چالشي جایگزین، پژوهش نقادانه بایستی به بررسی ها نهگوکنند. به جاي ایده آل ساختن این  مسائل را منعکس نمی

ي غیررسمی شهرسازي هوشمند ها گونهي پایایی ها فرصتبه انواع شهرسازي هوشمند از پایین به باال و خطرات احتمالی و 

  .گردد یمیی ها نهیگزاي است که منجر به چنین  هاي قطعی بپردازد؛ در حالی که جویاي منطق

 رویکرد قیاسی. 5-3

تر درباره فعل و انفعاالت بالقوه و  پیش برد توسعه یک چارچوب تحلیلی براي شهرسازي هوشمند، نیاز به بحثی گسترده

هایی که در این یادداشت مورد بحث  ي متضاد میان منطق شهرسازي هوشمند در میان جغرافیاها دارد. بیشتر پژوهشها تقاطع

بر نمونه موردي واحد یا  - خاص از مفهوم هوشمندي اتخاذ کرده است حوزهیک  به صرفاً اي اند، نگرش ویژه قرار گرفته

تر از شهرسازي  ي گستردهانداز چشمرویکردهایی مشخص و اغلب با عمقی قابل توجه، تمرکز داشته است. توجه این کار بر روي 

آن در  ناهمگون تجلیهوشمند،  ینیشهرنش يادهابه کشف تض ازینمعطوف نبوده است.  ها دگاهیدو  ها مکانهوشمند در میان 

کند، اشکال بحث برانگیز دانش و ذهنیت که  ایجاد می ها تفاوتی که براي توسعه بر اساس لیشمال و جنوب و پتانسجهان سراسر 

 يها تیذهن خلق و کشف ونآزم ه منظورب يکه منطق غالب هوشمند یدر حال، وجود دارد. دیآ یمبرون  ها نهیزماز دل این 

و با اسلوب  یاست و به صورت خط دهیچیپاتفاقی  نیا ؛گردد یم برالیشهر نئول يمنجر به تقاضا طراحی شده است که هوشمند

هاي  بندي هایش از طریق صورت ، از یکنواختی در زمان و مکان به دور بوده است و در پاسخدر عمل سمیبرالیولئن. افتد یاتفاق نم

ي شهري موجود منوط ها گذرگاههاي محلی ویژه و  ها بلکه به بافت کیتیژئوپلترکیبی متفاوت بوده است که به روشنی نه تنها به 

 -  مورد نیاز است هوشمنده منظور فهم نقادانه شهرسازي شده است. بنابراین، دستورکاري پیرامون چگونگی درك این روابط ب

کند که ممکن است رشد کرده و در رویکردهاي رسمی  ي براي آزمون فراهم میا نهیزمي جایگزین ها نهیگزمثال آیا  عنوان به

چه نوع ؟ بخشد یمارتقا هوشمند را  شیآزما يامدهایدر مورد پ تر اجتماعی گسترده يریادگی تیظرف یچه کستوسعه یابد؟ 

 که متعدديهاي  گفتگو در مورد روشفراهم کنند؟  فعال و گشتالتی را یک گذار يو دانش الزم برا تیتوانند ظرف می ییها میانجی

هاي شهري متفاوت و با هدف مقایسه سیستماتیک شهرسازي  ؛ در بافتگردد یمشهرسازي هوشمند متصور و مصوب  ها آندر 

   .جهت خواهد بود نیمهم در ا یگامکه  ،دهد یمهوشمند رخ 
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  چکیده

 نی، ارزشمندترکنند یم تیریو مد دیکه آن را تول ییندهای، دانش و فرامحور اقتصاد دانش دیدر عصر جد - هدف

در  يجد يها چند سال گذشته، بحث ی. طشوند یمحسوب م یوکار رقابت کسب طیسازمان در مح کی يها ییدارا

 ومحققین است. امروزه، اجماع  شده نجاموکار ا کسب يایکل جامعه به جز دن يدانش برا تیریمد تیمورد اهم

 نی. چنهستند بر دانش یتوسعه مبتن يها ياستراتژ نیازمندجوامع مدرن  يها که چالش بر آن است متخصصین

بشر  یاساس يازهایتمام ن آنرا دنبال کند که در  یجامعه جهان دگاهیتا د سازد ی، بشر را قادر مییها ياستراتژ

حال، هنوز توافق  نی. با اکند یحفظ منیز را ی جذاب کیزیسالم و ف طیمح کی حالدر عین ، مرتفع شود تواند یم

عنوان مفیدترین استراتژي به دست نیامده است و به همین  محور به دانشتوسعه در خصوص پذیرفتن  یعموم

ثابت کند  قیقتح اتیادب العهمط باطرف،  کیاز  ،داردمقاله تالش  نیا دلیل این دیدگاه باید همچنان دنبال شود.

که چرا مفهوم کند  هی، توجگریطرف د ازو  گو هستند محور پاسخ هاي توسعه دانش که چه نیازهایی را استراتژي

  .مطابقت دارد ازهاین نیکامل با ا طور به شهر دانشی دیجد نسبتاً

از آثار منتشر شده،  یعیبراساس گستره وساند که  در تالش این مقاله سندگانینو - کردی/ رویشناس / روشیطراح

 يها استیمربوط به س یفعل يها شیمنسجم گرا يا وهیبه ش ،ها تیسا ها و وب گزارش ،ها از جمله مقاالت، کتاب

هاي توسعه شهري  و هم چنین نیازهایی را که استراتژي کرده لیو تحل هیو تجز یرا بررستوسعه شهري دانش 

  امتحان قرار دهند.موفق به پاسخگوي آنهاست را مورد ارزیابی و 

به آنها بپردازند و اینکه مفهوم  دیمعاصر بامحور  ي توسعه دانشها استیوجود دارند که س ياریبس لیمسا - ها افتهی

  .دارد یهمخوان ازهاین نیکامل با ا طور به شهر دانشی جدید

 .است  دهش هیارا شتریب قاتیتحق يبرا يشنهادیپ يها دستورالعمل -قیتحق می/ مفاهها تیمحدود

و  نیتر مناسب شهر دانشی کیمفهوم  دهد یاست که نشان م نیاحاضر  تحقیق زیمتما یژگیو -/ ارزشاصالت

  کننده نیازهاي آنهاست. پاسخگو و برطرف مالًکا محور بوده و ي توسعه دانشاستراتژ کی يمدل برا کارآمدترین
  

  .هادانش، شهر تیریمد ها: کلیدواژه

                                                             
1. Ergazakis, K., Metaxiotis, K. & Psarras, J. (2006). Knowledge cities: the answer to the needs of knowledge-based 
development. The journal of information and knowledge management systems, 36(1): 67-84. 



 

 

 1399آذرماه  |56شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

92 

  مقدمه .1

 یکیعنوان  . دانش بهباشد میسازمان  کینامشهود  يها ییارزش از دارا جادیافرآیند  1»دانش تیریمد«وکار،  کسب يایدر دن

را در دوره  یرقابت تیشود تا مز تیریکارآمد مد طور به دیکه با شود یشرکت در نظر گرفته م کی يها ییدارا نیاز ارزشمندتر

 ,.Nonaka, 1991; Wiig, 1993; Wiig, 1997; Wilkins et al., 1997; Milton et al( به دست آورد محور اقتصاد دانش

1999; Ergazakis et al., 2005a, b.(  

 وکارها کسبها و  شرکت يایدر درجه اول در دن »دانش تیریمد« عنوان به مؤثرکارآمد و  يکردهایرو يو اجرا ابتکاربه  ازین

نه تنها در  دانش تیریمد کردیرو، است  شده لیتبد ياستراتژ کیدانش به  تیریچند سال گذشته، مد یحال، ط نیبا ا. آشکار شد

در مورد  و متمرکزيفشرده  يها بحثوکار  به غیر از دنیاي کسب. یافته استکاربرد  زین گرید یانسان يها تجارت بلکه در سازمان

 »مدیریت دانش« هاي فرآیندها و روش امروزه ،بیترت نی. به اصورت پذیرفته استکل جامعه  يبرا »دانش تیریمد« تیاهم

 ها قابل اجرا و عمومی بوده و در نهایت اینکه براي کل جامعه نیز قابل تعمیم هستند. براي تمامی انواع سازمان

نیازمند که جوامع مدرن با آن مواجه هستند،  ییها نظر وجود دارد که چالش  اتفاق متخصصان، اینمحققان و  جامعه انیم در

 دیکأت ،توسعه يها ياستراتژ نیبه اتخاذ چن ازیاز محققان و متخصصان بر ن ياریبس محور می باشند. هاي توسعه دانش استراتژي

 ;Carrillo, 2002, 2004; Malone and Yohe, 2002; Laszlo and Laszlo, 2002; Mansell, 2002a( دارند

Gonza´lez Ovalle et al., 2004; Chatzkel, 2004; Garcia, 2004.( بزرگ توسعه  يها درست است که همه سازمان

هنوز ، اما اند بر دانش را اتخاذ کرده یتوسعه مبتن يها استی، سعمومی یافتگی سطوح توسعه نیباالتر با کشورهايو  یالملل نیب

، میموفق صحبت کنمحور  ي توسعه دانشها استیدر مورد س می. اگر بخواهردیمورد توجه قرار گ دیوجود دارد که با ياریمسائل بس

هاي اصلی، دموکراتیک کردن فرآیندها از طریق این مسئله است که چگونه دانش تولید، ذخیره و به اشتراك  چالشیکی از 

شود، و روش استفاده آن به منظور اطمینان بخشیدن به مشارکت گسترده جمعیت جهان در فرآیندهاي مدیریت دانش  گذاشته می

به  ازیبر دانش، ن یمعاصر در بافت اقتصاد مبتن يها شرکت يه برااست ک تیواقع نیدر نظر گرفتن ا گریچالش د کی است.

. کند یم یبانیپشت يریادگی نیو از اکتساب و انتشار دانش و همچن دهد یرا پرورش م يوجود دارد که نوآور یطیدر مح تیفعال

 يایشود و مزا نیگزیجا »تالیجیشمول د« با دیبا »تالیجیشکاف د« ،معاصر محور دانشتوسعه  کردیرو نهیزم نیا در ،عالوه هب

مورد توجه قرار  دیجدي کردهایرودر که  گرید یاتیح ازین کی، تی. در نهاابدی انیجامعه جر يهمه اعضا براي دیبا يآور فن

  باشد. نمی داریپا ي،توسعه مناطق شهردر  یصنعت يدار هیسرمافعلی است که مدل ، این ردیگ می

و  هیپا فیاشاره کوتاه به تعار کی. بعد از کنند یم یرا معرف »یشهر دانش«از  يدیجد اًمفهوم نسبت سندگانیراستا، نو نیا در

 يمدل برا نیتر مفهوم مناسب نیکه چرا ا کنند استدالل می سندگانی، نوشهرهاي دانشیمهم  يها یژگیتکرار و يالگوبراي 

 .ذکر شده فوق است يازهایبرآورده کردن کامل ن

توسعه دانش و  تیریمد نیب وندیپ هیمقاله به ارا 2بخش  :است شده یسازمانده ریمقاله به شرح ز نیا ماندهیباق بخش

، 3اختصاص دارد. در بخش  محور ي توسعه دانشکردهایرو يایمزا نی، و همچنمحور اقتصاد دانش عصر نهی، در زممحور دانش

به مفهوم  4بخش  ،تیاست. در نها  شده ارائهها  مربوط به آن یقاتیدستور کار تحق زیو ن محور ي فعلی توسعه دانشها ياستراتژ

و مورد نیاز  ها استیکامل با س طور بهمفهوم  نیاست که مولفان معتقدند که ا لیدل نیاشاره دارد و به هم شهرهاي دانشی

  شده است. هیارا آینده قاتیتحق روندهايو  یاساس يها يریگ جهینت یبرخ 5منطبق است و در بخش  دیجد یآت يها مدل

                                                             
1. Knowledge Management (KM) 
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  محور و توسعه دانش بنیان و ارتباط آن با مدیریت دانش عصر اقتصاد دانش. 2

  بنیان عصر اقتصاد دانش. 2-1

) OECD )Smith, 2000باشد. براساس نظرات  ها و کشورها می بنیان واقعیتی نوظهور در بسیاري از سازمان اقتصاد دانش

بنیان مستقیماً بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات بنا گردیده است. نقش دانش در مقایسه با منابع طبیعی،  اقتصاد دانش

بنیان متفاوت  مهارت، اهمیت بیشتري یافته است. اگرچه سرعت حرکت به سمت اقتصاد دانش سرمایه فیزیکی و نیروي کار کم

نیز اظهار دارد که ) 1998( 1). دراکرSmith, 2000در حال حرکت به آن سمت هستند ( OECDاست اما تمامی کشورهاي 

. البته دانش، از ابتداي بشریت »دانش در حال تبدیل شدن به عاملی است که سرمایه و نیروي کار را از چرخه خارج خواهد نمود«

عنوان یک  به 3و سرمایه فکري 2مدیریت شفاف دانشعامل حیاتی پیشرفت بوده است. آنچه که به سرعت در حال توسعه است، 

 ,Bailey and Clarkeباشد. اهمیت مدیریت دانش و تولید آن یک اغراق نیست بلکه یک واقعیت است ( منبع استراتژیک می

ردد که نه تنها اند و الزم است این اطمینان ایجاد گ ). تمامی ابعاد رایج در توسعه فناوري، در درون خود از دانش بهره برده2000

). در بستر Baqir and Kathawala, 2004شود بلکه دانش جدید نیز دائماً در حال تولید است ( این دانش به درستی مدیریت می

خود تمرکز نمایند. توانایی آنها  4ها موظفند تا به منظور نوآوري، بر حفظ و ارتقاي سرمایه دانشی بنیان، افراد و شرکت اقتصاد دانش

هاي نوظهور  ، ویژگی1). جدول شماره Metaxiotis et al., 2005شود ( گیري، سازگاري و تغییر، موجب بقایشان میدر یاد

  دهد. بنیان (پساصنعتی) را نشان می اقتصاد کالسیک (صنعتی) و اقتصاد دانش

 

  )Montreal Knowledge City Advisory Committee., 2003( بنیان هاي اقتصاد کالسیک و دانش ویژگی. 1 جدول

  خصوصیات یک اقتصاد پساصنعتی  خصوصیات یک اقتصاد صنعتی  

موتور اصلی رشـد  

  اي اقتصادي منطقه

هاي پیشگام نوین کـه بـه نوسـازي     خدمات پیشرو و بخش  هاي تولید و خدمات سنتی بخش

  پردازد. هاي تولیدي و خدماتی می منابع کالسیک و بخش

ــایز  ــاي تم معیاره

  شهرها

اي (مانند ظرفیت تولید، ساختار هزینه  ساختارهاي هزینه

  ونقل) حمل

خالقیت شدید. تأکید بـر ظرفیـت توسـعه سـرمایه انسـانی      

هاي صنعتی، دستیابی  ها و بخش (پویایی کارگران در شرکت

  ...) به آموزش مداوم، گرش سریع دانش و

  اي رشته هاي میان شبکه از طریق ظهور  مراتبی و داراي نظم و ترتیب سلسله  توسعه دانش

هــــاي  اولویــــت

  مداران سیاست

هـاي   پرورش و جذب افراد با اسـتعداد و همچنـین فعالیـت     هاي بزرگ جذب شرکت

  ات تحقیقاتیمؤسسها و  محور شرکت بسیار دانش

  محور ارتباط میان مدیریت دانش و توسعه دانش. 2-2

از  بار در دنیاي تجارت مطرح گردید. هنگامی که جنبش مدیریت دانشارتباط دانش و نیاز به رویکردهاي مدیریتی آن، اولین 

کار گرفته شدن در زمینه آموزش، دولت،  تکامل یافت، فرصت به 7»شدن نهادینه« و مرحله 6»اختصار« به 5»پراکندگی«

                                                             
1. Drucker 
2. Explicit Management of Knowledge 
3. Intellectual Capital 
4. Knowledge Capital 
5. Dispersion 
6. Contraction 
7. Institutionalisation 
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 Komninos, 2002; Metaxiotisهاي بزرگ مردمی را پیدا نمود ( نهاد و سایر سازمان هاي مردم االمللی، سازمان هاي بین آژانس

and Psarras, 2003, 2004که متکی بر سرمایه دانش  1محور، نوآوري در تولید و تحوالت اجتماعی ). ظهور جوامع دانش

  ).Carrillo, 1999, 2002باشند را چند برابر نموده است ( می

، 1949). در سال Malone and Yohe, 2002محور، نقاط عطف مختلفی وجود دارد ( در مسیر رسیدن به جامعه دانش

بسیار  2»منبع برآوردنشده« عنوان یک جمهور ترومن در سخنرانی آغازین خود به این موضوع اشاره نمود که توزیع دانش به رئیس

 ,McColloughکند ( عمل می 3»بختی، تهیدستی و فروماندگی تیره« تر از پول در کمک به مردم براي فائق آمدن بر قوي

هاي مختلف را  (کمیته تحقیقات علمی)، نمایندگان رشته 5، سیگما خی4، برگزار شده در ریو1992متن اجالس زمین ). در 1992

کنندگان در این اجالس، تأکید بر  ). شرکتSigma Xi, 1992فراخواند ( 6»انداز انسانی تغییر جهانی و چشم«درخصوص موضوع 

  ت ارنست بویر به شرح زیر را، پذیرفتند:دانش توسط ترومن را مورد قبول قرار داده و نظرا
  

کنیم و جایگاه ما در آن جهان. و این  آوري در مقابل گسترش انبوه دانش در جهانی است که ما در آن زندگی می نیاز اساسی، تاب

عنوان  سیل دانش بهامر نیازمند ایجاد تعادل در امور گسترش، یکپارچگی، انتشار و به کارگیري دانش است ... جهان همچنان از پتان

  انداز بشریت استفاده نکرده است. عنصري حیاتی در جهت ارتقاي چشم
  

دهنده براي   جمهور سیگماخی در آن زمان)، دانش را در حال تبدیل شدن به اصلی سازمان (رئیس 7، بوگلیارلو1994در سال 

سیگماخی در سخنرانی خود به ارائه استراتژي  )، دانشمند ارشدMalone, 1998المللی سئول ( جامعه شمرد. در کنفرانس بین

در رسیدگی به مجموعه مسائل جهانی مطرح شده در اجالس سال  8»انبوه دانش بشریت« دانش جهانی براي شناسایی پتانسیل

  سیگماخی پرداخت. 1991

اقدام نمود و  »اطالعاتدانش براي توسعه در عصر « ، بانک جهانی به برگزاري کنفرانسی در تورنتو با عنوان1997در سال 

هاي دولتی و خصوصی در تحریک سرمایه دانش به منظور دستیابی به رشد پایدار و عادالنه گردید  خواستار مشارکت سازمان

)World Bank, 1998.(  

المللی در توکیو مطرح  آکادمی علوم ملی و بین 50توسط »گذر به پایداري در قرن بیست و یک«، بیانییه 2000در سال 

  باشد: ). تفسیر این بیانیه، گویاي چالشی براي قرن آینده میwww.sustainabilityscience.orgگردید (

  

ان یک کل در عنو آمیز به پایداري نیازمند استفاده بهتر از دانش و تکنولوژي علمی موجود، یکپارچگی بیشتر علمی به ... گذر موفقیت

  ... باشد هاي تکنولوژي می جامعه و خرَد به منظور جلوگیري از استفاده مخرب از پیشرفت
  

هاي اخالقی در زمینه علوم و  در اجالس سیگماخی با موضوع چالش »تساوي بین نسلی«در نهایت، در طول جلسه 

 Gibbonsارائه شد ( 10برگزار گردید، پیشنهاد ایجاد مشارکت دانش در نیمکره غربی 9و در آلبوکرك 2000تکنولوژي که در سال 

and Malone, 2001اي است که در آن دانش، به تعبیر گسترده، عاملی حیاتی در دنبال  ). مشارکت مذکور براي آزمایش فرضیه

                                                             
1. Social Transformations 
2. Imponderable Resource 
3. Miserable, Misery and Despair 
4. Earth Summit in Rio 
5. Sigma Xi 
6. Global Change and the Human Prospect 
7. Bugliarello 
8. The Storehouse of Human Knowledge 
9. Albuquerque 
10. Western Hemisphere Knowledge Partnerships 
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و عادالنه و از نظر اجتماعی و سیاسی باثبات محیطی پایدار، به لحاظ اقتصادي پررونق  اي است که به لحاظ زیست کردن جامعه

  ).Malone and Yohe, 2002اي باشد ( هاي منطقه تواند مدلی براي طرح ها می باشد. این مشارکت می

، )2001( ، سازمان ملل متحد)2000( المللی (همچون کمیسیون اروپا هاي بزرگ بین ها و حقایقی که سایر سازمان تمام نشانه

اند، به وضوح نشان  محور خود را در جهت استراتژي توسعه جهانی تطبیق داده هاي مدیریت دانش ) چارچوب)OECD )2001aو 

بنیان ارتباط جدیدي به وجود آمده است. در تالش براي شرح مختصر این  محور و توسعه دانش دهد که بین مدیریت دانش می

  امه آمده است، تعریف گردد: محور چنانچه در اد بایست هدف اصلی مدیریت دانش پدیده، می

  

باشد. دانش  محور یک سازمان با هدف پیشبرد اهداف سازمان می هاي دانش برداري و توسعه دارایی مدیریت دانش، بهره

  ).Davenport and Prusak, 1998شده شامل دانش صریح، مستند، دانش پنهان و آشکار است ( مدیریت
  

میزان کاربرد، همواره یکسان است. بدون شک، مفاهیم و رویکردهاي مدیریت دانش هدف فوق صرف نظر از دیدگاه خاص و 

باشد. بدین ترتیب، حوزه تئوري و عملکرد مدیریت دانش  هاي مختلف اجتماعی، سازمانی و انفرادي داراي تسلسل می در حوزه

ها و  ن به پتانسیل توسعه افراد، سازماناي به منظور رونق بخشید رشته تواند شامل هر سه سطح بوده و در اقدامات میان می

الذکر، سطح اقدام مدیریت دانش  نشان دهنده ارتباطات بین سه حوزه فوق 2). جدول Carrillo, 2002ها مشارکت نماید ( اجتماع

  باشد. رایج می و برچسب مرتبط و
  

  )Carrillo, 2002( ها و وظایف مشارکتی مدیریت دانش حوزه .2جدول 

  برچسب  وظایف  ها حوزه

 PKM  مدیریت شخصی دانش  انفرادي

  KM  مدیریت سازمانی دانش  سازمانی

 KBD  محور توسعه دانش  اجتماعی

  محور هاي رویکرد توسعه دانش مزیت. 2-3

رشد نمایی و نامتقارن هم در جمعیت و هم در تولید اقتصادي فردي و همینطور افزایش شکاف در میزان ثروت و سطح 

زیست ناپایدار، اقتصاد ناعادالنه و  برد که در آن محیط باشد، جامعه جهانی را به سمتی می فقیر و ثروتمند میسالمت که جداکننده 

). در صدمین سالگرد جایزه صلح نوبل در اوسلو و در Malone and Yohe, 2002هاي آن است ( ثبات از مشخصه جامعه بی

  دادند که:هشدار  ، صد نفر از برندگان جایزه نوبل2001دسامبر 

  

دلیل  بلکه به ؛نیست افراد و ها دولت غیرمعقول اقدامات از ناشی آتی هاي سال در جهانی صلح مقابل در خطر ترین اصلی

  برحق محرومان جهان است. تقاضاي
  

توسعه هاي  اندرکاران بر ضرورت اتخاذ استراتژي هاي اخیر و در ادبیات جهانی، بسیاري از پژوهشگران و دست در طول سال

   ز:محور عبارتند ا هاي رویکرد توسعه دانش محور تأکید دارند. مهمترین مزیت دانش

باشد. حجم دانش در مورد  انبوه دانش بشریت در مورد خصوصیات فیزیکی جهان ما، دائماً در حال گسترش می -

ي بزرگ علمی (سالمت، ها خصوصیات اجتماعی تمدن در حال سرعت یافتن است. انبوه دانش جدید به خلق دیگر رشته

باشد. اگر  گردد. فناوري اطالعات براي توزیع جهانی این دانش در دسترس می شناسی، فیزیک و غیره) منجر می زیست
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اي  محور به کار گرفته شود، به بشریت در به دست آوردن آینده تمامی ابزارهاي مذکور در زمینه رویکرد توسعه دانش

 د نمود.تر کمک خواه پایدار و عادالنه

تواند در جستجوي مسیري باشد که دیدگاه جامعه جهانی را دنبال کند، دیدگاهی که در آن  محور می یک جامعه دانش -

هاي بعد توانایی تأمین نیازهاي اولیه خود را در یک محیط سالم، جذاب به لحاظ فیزیکی و پربار به لحاظ  نسل

 ).Malone, 1995, Malone and Yohe, 2002شناسی خواهند داشت ( زیست

گذاري مستقیم (از کشورهاي پردرآمد به  محور و سرمایه انتقال دانش و تکنولوژي از طریق رویکردهاي توسعه دانش -

سال آینده محاسبه گردیده را به  50هاي جهانی که در قالب سرانه درآمد و براي  تواند کاهش نابرابري درآمد) می کم

 ).Malone and Yohe, 2002همراه آورد (

محور بر این اساس تنظیم شده است: هدف دانش در  هاي توسعه دانش در گزارش توسعه جهانی، چارچوب و سیاست -

برداري از انقالب دانش، به  تا با بهره«باشد  ) کمک به کشورهاي در حال توسعه میWorld Bank., 1998توسعه (

 .»کاهش فقر و رونق توسعه پایدار یاري رساند

توجهی در ایجاد سرمایه انسانی و اجتماعی مورد نیاز در توسعه تکاملی  تواند کمک قابل محور می ه دانشرویکردهاي توسع -

 .)Laszlo and Laszlo, 2002داشته باشد (

هاي مشخص و مرتبطی را انجام  محور این پتانسیل را دارد که براي پیشرفت جوامع بشري کمک بدیهی است توسعه دانش

هاي کارآمد و تأثیرگذار را براي دستیابی به  ها و اقدامات انسانی است که بتواند رویکردها و استراتژي به یافتهدهد. این امر وابسته 

  این پتانسیل بیابد.

  محور مورد اشاره قرار گیرد هاي موفق توسعه دانش بایست توسط استراتژي نیازهایی که می. 3

  محور دانشهاي توسعه  روندهاي جاري در استراتژي. 3-1

محور اقدام  هاي توسعه دانش المللی به اتخاذ سیاست هاي بزرگ بین که پیش از این اشاره شد، سازمان طور همان

محور در قالب اصولی  هاي توسعه دانش زا به ارائه سیاست با بررسی رشد درون 1992) در سال 1996( 1اند. دلونگ نموده

) ده 1999( 2ه سیاست مترقیمؤسسموکراتیک آمریکا گردید. از این رو، پرداخت که راهنماي طراحی رشد اقتصادي د

 محور تعیین نمود: توسعه دانش 3»قانون راه«

 ؛هاي اقتصادي و اجتماعی با ایجاد ثبات اقتصادي کالن، تشویق به فضاي باز و باکیفیت و غیره تقویت پایه -

و تکنولوژي، در اولویت قرار گرفتن  4هاي از راه دور ارتباطدر   تسهیل گسترش فناوري اطالعات از طریق افزایش رقابت -

 ؛ساخت دولت الکترونیک و غیره

 ؛هاي انسانی از طریق ارتقاي آموزش، بهبود پیوند بین آموزش و نیروي کار و غیره گذاري بر روي سرمایه سرمایه -

 ؛علوم و صنعت و غیرهاي، ارتقاي جریان دانش بین  پرورش نوآوري با اولویت دادن به تحقیقات پایه -

 .، کاهش مقررات اداري سنگین و غیره5تحریک به خلق کردن پایدار با بهبود دسترسی به منابع مالی پرخطر -

                                                             
1. DeLong 
2. Progressive Policy Institute 
3. Rules of the Road 
4. Telecommunication 
5. High-Risk Finance 
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  کند: بیان می »دانش براي توسعه« ) در گزارش1998بانک جهانی (
  

جداکننده بین کشورهاي فقیر و ثروتمند هایی بپردازند که به کم کردن شکاف  ... کشورهاي در حال توسعه باید به اجراي سیاست

هاي مردم نهاد و بخش خصوصی باید با همکاري  ات چند جانبه، سازمانمؤسسهاي کشورهاي در حال توسعه،  ... دولت بیانجامد

ناسایی ... ش شود را تقویت نمایند ها می یکدیگر، نهادهاي مورد نیاز براي رفع مشکالت اطالعاتی که باعث شکست بازارها و دولت

هاي غیرمنتظره براي  حل دهد تا به کشف راه اي ما بوده و به ما این امکان را می هاي توسعه این دانش هسته اصلی تمام تالش

 مشکالت به ظاهر غیرقابل کنترل بپردازیم.

  ردیمحور مورد اشاره قرار گ موفق توسعه دانش يها يتوسط استراتژ ستیبا یکه م ییازهاین. 3-2

محیطی و افزایش شکاف بین  هاي زیست یافته و در حال توسعه، عامل آسیب اقدامات توسعه در کشورهاي توسعهبسیاري از 

) اذعان دارد که بررسی تکامل یافتن توسعه، دربرگیرنده ساخت 2002( 1باشد. الزلو و الزلو فقیر و ثروتمند در مقیاس جهانی می

هاي اجتماعی بشري به مرحله نوآوري  و دانش مورد نیاز براي انتقال سیستم اندازها، فرضیات ها، چشم آشکار و پذیرفتن ارزش

هاي واقعی و اشاره نشده  پردازد که طبق گفته وي، چالش اي از مسائل می باشد. و سپس، او به بیان مجموعه اخالقی اجتماعی می

و در عین حال هماهنگ با جهان باشد؟ تواند به صورت محلی  باشد: چگونه توسعه می محور می هاي توسعه دانش در سیاست

زندگی  2تواند بیاموزند که ساده، پرمعنا و پربار ها چگونه می تواند کیفیت باالتري از زندگی را فراهم کند؟ انسان چگونه توسعه می

  کنند؟

هایی  ه پرسشدر دنیاي امروز، تولید دانش و همچنین میزان تولید دانش در حال افزایش و رو به شتاب است. در حالی ک

محیطی بهتر است، چه کسی باید در ایجاد آن دخیل باشد و چگونه باید ایجاد  زیست -همچون چه نوع دانشی براي رفاه اجتماعی

محور در نظر گرفته نشده است. الزم  هاي بسیاري از توسعه دانش و مدیریت شود و تحول را موضعی کند، همچنان در استراتژي

محور، فرآیندي دموکراتیک به وجود آید که از طریق آن دانش ایجاد  هاي موفق توسعه دانش یاستاست تا براي صحبت از س

). تحقیقات حاکی از ضرورت Laslo and Laszlo, 2002گردد، ذخیره شود، به اشتراك گذاشته شود و مورد استفاده قرار گیرد (

محیطی از طریق ایجاد سرمایه انسانی و اجتماعی را شامل  گسترش مفهوم سنتی توسعه است تا مسائل پایداري اجتماعی و زیست

). به گفته الزلو، اشکال جدید سرمایه نمایانگر پایه و اساس دموکراسی واقعی Laszlo et al., 2003; OECD., 2001bگردد (

 ,Banathy(باشد  فرهنگی هدفمند و اخالقی ضروري می -(دموکراسی مشارکتی) است که براي فعال کردن تکامل اجتماعی

باشد. این دموکراسی  در سطح اجتماعی، یک مؤلفه کلیدي براي ظهور دموکراسی (مشارکتی) معتبر می  ). مدیریت دانش2000

مشارکتی واقعی نخواهد بود مگر آنکه دانش به صورت مؤثري در بین مردم توزیع گردد. الزلو بیان دارد که اهداف پیش رو براي 

  محور عبارتند از: کرد توسعه دانشبررسی مدیریت دانش با روی

 ؛محور یافتن رابطه بین دموکراسی مشارکتی و توسعه دانش -

 ؛ها براي مشارکت گسترده جمعیت جهان در فرآیند مدیریت دانش طراحی رویکردها و برنامه -

محور  دانشکننده اصول تجربی براي نسل و توزیع ثروت در یک اقتصاد  چارچوب یکپارچه دانش که تأمین« ایجاد -

 ؛) به منظور خلق سیاستی اثرگذار براي کاهش تمرکز در سطح جهانی و محلی بر ثروتمندانCarrillo, 1999( »باشد می

هاي یادگیري در فرآیند اصلی تجارت،  سازي استراتژي کمک در ظهور یادگیري جهانی به وسیله ایجاد شرایط یکپارچه -

  .یرهداري و غ هاي جمعی، بهداشت و حکومت رسانه

                                                             
1. Laszlo and Laszlo 
2. Productively 
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محور است. آربونیس و  هاي امروزي در قالب رویکرد توسعه دانش ها و شرکت موقعیت و نقش سازمان یک نیاز مهم، یافتن

 2»نوآوري به نوآورانه« و از »از تمرکز بر تکنولوژي به نوآوري« هاي مدرن یک تغییر )، تأکید دارند که براي شرکت2002( 1موسو

باشد.  هایی که مجبورند تعادل بین نوآوري و تولید باکیفیت و کارآمد را حفظ کنند، حیاتی می وجود دارد. این تغییر براي شرکت

محور نوآوري و  هاي مدیریتی مورد نیاز براي حمایت از اشکال دانش هاي تولیدي و سبک این تغییر تحت تأثیر افراد، زیرساخت

اشاره  4شده هاي محو ) به مفهوم شرکت1998( 3وانند این نیازها را حمایت و عرضه نمایند. ساکسنیانت باشد. مناطق می تولید می

هاي انفرادي بوده و به سالمتی اقتصاد منطقه کمک  کند که محو شدن مرزهاي سازمانی به نفع شرکت دارد. وي بیان می

مل سازمانی اصلی موفقیت، و انزوا مانع اصلی در برابر نوآوري ها، عا نماید. او همچنین باور دارد، باز بودن فضا براي شرکت می

ات، یادگیري است و نه مؤسسها و  بنیان، کلید جدید شرکت باشد. بنابراین، بدیهی است که در مفهوم عصر اقتصاد دانش می

  تکنولوژي.

ضایی ساخته شده است. بسیاري از ف طور بههاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و  با این حال، یادگیري موضوعی است با مؤلفه

اي و به وسیله بخش متخصص، تحقیقات  تواند در سطح منطقه نویسندگان باور دارند که مجموعه مشترك دانش می

 ,Storper, 1995; Morgan, 1997; Amin and Thriftات و روابط محلی ایجاد گردد. (مؤسسشناخت بهتر  محور و تکنولوژي

1995; Asheim, 1996هاي دانش از طریق یادگیري جمعی و  مجموعه)، 2002هاي آربونی و موسو ( اساس گفته). بر

هاي تولید محلی کارآمد را به همراه دارد. آنها پیشنهاد  و به دنبال خود شبکه توسعه یافته 5»ناپیوسته هاي داخلی وابستگی«

اي دانش باشد، این امر بر کسب و انتشار دانش توجه داشته  تواند مبناي مفهوم خوشه هاي کالسیک می دهند که مفهوم خوشه می

از اهمیت بسیاري برخوردار است که رویکردهاي جدید  باشد. بنابراین، این امر و شامل تمام بازیگران سیستم نوآوري در منطقه می

  دهند. را مورد توجه قرار می 6»هاي دانش خوشه« محور، ایجاد و پیشتیبانی از توسعه دانش

هایی براي  تواند به خلق فرصت گردد، می محور که موجب افزایش استفاده از تکنولوژي دیجیتال می هاي توسعه دانش طرح

گذاري در  و رسیدگی به طیفی از مشکالت مرتبط با توسعه بپردازد. یک توافق کلی وجود دارد که سرمایه هاي دانش توسعه شبکه

گذاري اطالعات جامعه، دسترسی شهروندان به جامعه محلی و جهانی،  تواند از طریق پشتیبانی از به اشتراك فناوري اطالعات می

هایی براي ارتقاء توسعه پایدار و تعمیق فرآیندهاي دموکراتیک گردد.  تارائه آموزش، کارآفرینی تجاري و غیره موجب خلق فرص

هایی را براي بهبود حکمرانی در چارچوب توسعه  رود که استفاده مؤثر از فناوري اطالعات، فرصت عالوه بر این، انتظار می

و تأمین خدمات را به همراه خواهد  هاي مدیریتی کند چرا که استفاده از فناوري اطالعات، کاهش هزینه محور فراهم می دانش

  ).Mansell, 2002aداشت (

هایی نیز وجود دارد. کسانی که ظرفیت دسترسی به  دهد، محدودیت هایی که فناوري اطالعات پیشنهاد می با وجود فرصت

جه هستند. عالوه بر این، با خطر به حاشیه رانده شدن موا 7فناوري اطالعات و یا استفاده مؤثر از آن را ندارند (شکاف دیجیتالی)

اشتباه گرفت. مدیریت منابع دیجیتالی اطالعات بایستی مرتبط با توسعه جوامع مورد اقدام بوده و  9را با دانش 8نبایست اطالعات

  هاي سازمانی متمایز، استفاده نماید. ها و سیاست سبک

                                                             
1. Arbonıes and Moso 
2. From Innovation to Innovativeness 
3. Saxenian 
4. Blurred Company 
5. Unthreaded Interdependencies 
6. knowledge Clusters 
7. Digital Divide 
8. Information 
9. Knowledge 
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هاي اجتماعی و فناوري در  انش الزم است تا شبکهگذاري د بسیاري معتقدند که براي تسهیل تبادل اطالعات و به اشتراك

-Mansell and Steinmueller, 2002; Mansell, 2002b; Primoاقدامات مربوط به توسعه در اولویت باالتري قرار گیرند (

Braga et al., 2000اقتصادي هاي توسعه اجتماعی و  هاي فناوري اطالعات باید با استراتژي ها و استراتژي ). توسعه سیاست

هاي فناوري اطالعات، تکنولوژي محور بوده و مجزا از شیوه  درهم آمیخته و هماهنگ باشد زیرا این خطر وجود دارد که استراتژي

بایست با  هاي مذکور براي دستیابی به حمایت گسترده، می ها و استراژي واقعی زندگی مردم باشد. عالوه بر این، سیاست

هاي فناوري اطالعات و کاهش شکاف دیجیتالی  در ارتباط باشد. اقدامات براي استفاده از فرصتات مناسب مؤسسها و  سازمان

باشد. بنابراین،  هاي مدنی و شهروندان می نیازمند اقدام در سطوح متعدد دولت، آن هم از طریق بخش خصوصی، اعضاي سازمان

باشد  هاي سیاسی براي موارد زیر الزم می العات، طرحمحور و با توجه به اهمیت فناوري اط در مفهوم رویکرد توسعه دانش

)Mansell, 2002a:( 

 ایجاد محیط مثبت براي فناوري اطالعات -

 کنندگان خدمات الکترونیک و کاربران هایی براي عرضه ارائه مشوق -

 گردد هاي فناوري اطالعات می هاي آموزشی که موجب افزایش سواد و مهارت ارتقاي سیاست -

 هاي کارآفرینی وکار و شبکه مراکز رشد کسب تشویق به تأسیس -

هاي کمکی فناوري اطالعات و  گذاري اطالعات و دانش فنی، برنامه ، به وسیله به اشتراك1ایجاد یک محیط توانمند -

 وکار فناوري اطالعات هاي کسب تشویق شبکه

 تر هاي فناوري اطالعات در یک بستر توسعه گسترده مند نمودن اهداف و استراتژياصول -

هاي به وجود آمده توسط فناوري اطالعات، نیازمند یک محیط  ، کاهش شکاف دیجیتال و بهره بردن از فرصت2از نظر مانسل

هاي موجود ضروري است، چرا که در جایی دیگر، ممکن  ، براي متوازن نمودن طرح3باشد. وي مدعی است که اقدام توانمند می

هاي  عنوان ابزاري کارآ براي توسعه) تحقق نیابد. مانسل باور دارد که برنامه اطالعات (به ها و منافع حاصل از فناوري است دیدگاه

شوند. دلیل این امر ممکن است در عدم همکاري و  طراحی شده براي رسیدن به شبکه کارآمد دانش، غالباً با شکست مواجه می

ي جدید توسط برخی افراد به جاي افزایش منافع ها هماهنگی و این واقعیت باشد که افزایش منافع شخصی از تکنولوژي

بایست  هاي فردي می مدت سازمان گیرد که به جاي تمایالت و گرایشات کوتاه گیرد. مانسل چنین نتیجه می شهروندان صورت می

  محور صورت پذیرد. توجهی براي تمرکز بر اهداف توسعه دانش هاي قابل تالش

داري صنعتی در  محور باید به آن بپردازند، پایدار نبودن الگوي فعلی سرمایه وسعه دانشاز دیگر موارد حیاتی که رویکردهاي ت

  )، پیشنهادات این مدل عبارتند از:2004( 4کاریلو  توسعه مناطق شهري است. براساس گفته

 مالکیت اغلب کاالها و خدمات 5سازي سازي و خصوصی شخصی -

 مراتبی ثروت و قدرت توزیع سلسله -

 هاي اصلی همچون کار، آموزش، فراغت افراد براي انجام اغلب فعالیتحضور فیزیکی  -

هاي گسترده و به تبع آن دفع گسترده زباله  هاي گسترده، مراکز تولید بزرگ، خروجی الگوي تولید که شامل ورودي -

  باشد.  می

                                                             
1. Enabling Environment 
2. Mansell 
3. Action 
4. Carrillo 
5. Individualisation and Private Ownership 
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هاي بیشتر داشته و  ضاي ورودياي تقا فزاینده طور بهشوند و  تر می شهرهاي در حال توسعه براساس این مدل، بزرگ و بزرگ

محیطی، اجتماعی و اقتصادي  کنند. با چنین رویکردي، فروپاشی زیست از طرف دیگر خروجی و زباله بیشتري تولید می

ها تنها شامل ابعاد فیزکی و  کنند. محدودیت باشد چرا که شهرها براي رشد مضاعف از حد قابل کنترل عبور می ناپذیر می اجتناب

باشد. ازدحام بیش از حد شهرها موجب افزایش  بوده بلکه دربرگیرنده مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی نیز میاقتصادي ن

گردد. روشن است که این مدل توسعه  ها و غیره می پذیري در برابر تروریسم و اپیدمی خشونت، نبود هویت اجتماعی، آسیب

  شود.  محور احساس می د توسعه دانششهري بیش از این کاربرد نداشته و نیاز به رویکر

  محور و توسعه دانش شهر دانشی. 4

  شهر دانشیمفهوم  .4-1

از آغاز بشریت، دانش منبعی حیاتی در پیشرفت به حساب آمده است. آنچه که جدید بوده و به سرعت در حال تحول است، 

باشد.  محور توسط کشورها می هاي توسعه دانش استراتژيعنوان یک منبع استراتژیک و درك اهمیت  مدیریت آشکار دانش به

اي از  خالصه 1انجامد. شکل  می » شهر دانشی«براي ظهور یک مفهوم جدید، یعنی  تمام این موارد به ایجاد یک محیط مناسب

  دهد. هاي گذشته را نشان می سیر تکامل این مفهوم در سال

  

  

  

  

  

 شـهر دانشـی  سـیر تکامـل مفهـوم    . 1شکل 

  )Amidon, 2004روزشده توسط  به(

  

پردازد. تعریف این  بسیار گسترده بوده و به تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زندگی شهري می شهر دانشیمفهوم 

  تواند به صورت زیر باشد: مفهوم می

  

باشد. این امر از طریق  محور می شهري است که با تشویق مداوم فرآیندهاي مدیریت دانش به دنبال توسعه دانش شهر دانشی

تعامالت دائمی بین عوامل درونی و بیرونی دانش و فاکتورهاي دانش در دیگر شهرها قابل دستیابی خواهد بود. طراحی مناسب 

  ).Ergazakis et al., 2004نماید ( این تعامالت حمایت میها از  هاي فناوري اطالعات و زیرساخت شهر، شبکه
  

به معنی هر چیزي است که توان مدیریت دانش را دارد (انسان، سازمان، شرکت، دانشگاه،  1»دانش (فاکتور) عامل«اصطالح 

  نمایش داده شده است. 2پارك تکنولوژي و غیره). این تعریف در شکل 

 نماید:  تعریف زیر را ارائه می »سرمایه دانش«) براي 2004( 2چاتزکل

  

  قرار خود دانش هاي قابلیت تقویت و تولید منظور به خود توان از ثروت خلق پایه بر را خود توانایی که است اي منطقه دانش سرمایه

                                                             
1. Knowledge Agent 
2. Chatzkel 
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هستند تا از محور با یکدیگر در ارتباط  هاي گسترده دانش دهی به شبکه ها و مردم براي شکل داده است. در سرمایه دانش، شرکت

داند که  این طریق اهداف استراتژیک، پرورش نوآوري و پاسخ مناسب به شرایط سریع در حال تغییر به دست آید. سرمایه دانش می

در جهان و همینطور کیفیت زندگی  1هاي مزیت رقابتی گذاري دانش خود، پایه توانایی خود در رشد، قدرت نفوذ و به اشتراك

  باشد. می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Ergazakis et al., 2004روزشده توسط  به( شهر دانشیمفهوم . 2شکل 

  

فرد در جهان ما هستند، این شهرها داراي مرکزي پویا  داراي مزیتی منحصربه شهرهاي دانشیهاي چاتزکل  اساس گفته بر

به تنهایی قادرند تا با  شهرهاي دانشیشود.  بوده که در آن دانش نو خلق شده و براي استفاده و بهره بردن به بیرون ارائه می

ید بپردازند، چرا که آنها داراي تمرکزي از هاي جد هاي کنترل مسائل بحرانی کره زمین مواجه شوند و به ایجاد فرصت چالش

هاي کارآفرینی براي خلق  گیري ها و جهت سرمایه انسانی، زیرساختی و سایر منابع مورد نیاز بوده و عالوه بر آن برخوردار از ارزش

ونقل  مین مسکن و حمل، امکانات توسعه شهري بسیار فراتر از تأشهر دانشی)، در 2004هاي کاریلو ( باشند. طبق گفته حل می راه

  کند: را چنین تعریف می شهر دانشیوکار رایج در نقاط شهري است. او  و کسب

  

یک زیستگاه دائمی با امتیاز نسبتاً باال که در آن شهروند متقبل تالشی آگاهانه و سیستماتیک براي شناسایی و توسعه سیستم 

  شود. سرمایه خود به صورت متوازن و پایدار می
  

، الگویی از مشخصات مهم و شهرهاي دانشی)، براساس تحلیل و ارزیابی موارد موفق a,b 2005و همکارانش ( 2ارگازاکیس

هاي اصلی آنها تحت عنوان نتایج مقدماتی براي طراحی، توسعه و اجراي  اند. یافته تکرارشونده این شهرها را ترسیم نموده

  دهد. هاي اصلی آنها را نشان می افته، ی3موفق مطرح شده است. شکل  شهرهاي دانشی

                                                             
1. Competitive Advantage 
2. Ergazakis 
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  )Ergazakis et al., 2005روزشده توسط  به. خصوصیات رایج شهرهاي دانشی موفق  (3شکل 

  محور پاسخ به نیازهاي رویکرد توسعه دانش .4-2

محور مورد توجه  هاي جدید توسعه دانش در بخش قبل، مرجعی تحلیلی براي نیازهایی که باید توسط رویکردها و استراتژِي

  با نیازهاي مورد اشاره نشان داده خواهد شد. شهرهاي دانشیقرار گیرد، تهیه شد. در این بخش، چگونگی ارتباط 

هاي اجتماعی بشر به منظور حرکت به سمت  حور، کمک به سیستمم هاي معاصر توسعه دانش هاي سیاست ترین چالش عمده

، روش پربار زندگی به منظور حمایت از شهر دانشیباشد. مفهوم  می 2نوآوري اجتماعی اخالقی و ارتقاي ساده و معنادار شکل 

ي و انتخاب مناسب گیر هاي تصمیم دموکراسی مشارکتی است. دموکراسی مشارکتی، تمام شهروندان را شامل شده و مسئولیت

الذکر مشارکت  در جهات فوق شهر دانشیهایی که  گذارد. روش شود را به اشتراك می که موجب فراهم شدن رفاه اجتماعی می

 Ergazakis et al., 2004; Ergazakis et al., 2005a, b; Montre al Knowledge City Advisoryنماید عبارتند از ( می

Committee, 2003; Carrillo, 2004:(  

با یک طراحی به توزیع کارآمد دانش در میان مردم پرداخته و آنها را به سوي دموکراسی مشارکتی و  شهر دانشی -

 نماید. اي یادگیرنده هدایت می جامعه

گذاري  رساند: به اشتراك اي ساختار یافته است که براي عملکرد بهتر دموکراسی بدین طرق یاري می به گونه شهر دانشی -

قیمت و دسترسی سریع به تسهیالت اطالعاتی ثابت و به روز، حمایت  آنالین دانش در میان فاکتورهاي آن؛ تأمین ارزان

شود و مورد استفاده  ن دانش خلق، ذخیره و به اشتراك گذاشته میهاي آنالین و غیره. فرآیندهایی که از طریق آ از مباحثه

 گردد. شوند و دانش در بین تمام فاکتورهاي آن جاري می گیرد، دموکراتیک می قرار می

توانند به یادگیري، درك و خلق معنا بپردازند و این امر آنها را  کند که در آن مردم می محیطی را فراهم می شهر دانشی -

 العمر است زندگی کنند. اي که در آن یادگیري و پایداري مادام  سازد تا به شیوه یتوانمند م

به شهروندان یک بستر اجتماعی براي همکاري، صالحیت براي شکل دادن به شرایط موجود و تأثیرگذاري  شهر دانشی -

 دهد. هاي آگاهانه و تأثیرگذار را پیشنهاد می بر آینده و امکان انتخاب
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هاي باند پهن،  کند. این سیستم دسترسی به شبکه قوق اطالعاتی و دانشی شهروندانش را تضمین می، حشهر دانشی -

نماید، تمام  دسترسی کاربرپسند، قابل فهم، کامل و شفاف به اطالعات عمومی را براي تمام شهروندان تضمین می

و آموزش هستند و در نهایت آنها از  مند شدن از خدمات و دانش موجود برخوردار از حق تحصیل شهروندان براي بهره

  باشند. گیري برخوردار می حق مدیریت عمومی شفاف در تمام سطوح تصمیم

بنیان،  هاي معاصر در بستر اقتصاد دانش از دیگر مشاهدات اساسی که در بخش قبل ذکر شد این است که براي نجات شرکت

ي و حمایت از کسب و انتشار دانش همچون یادگیري آن، داراي الزم است تا در محیطی فعالیت صورت گیرد که پرورش نوآور

 اهمیت باشد.

 فرض یک جریان قوي از دانش در جریان است. پیش طور به، شهر دانشیدر  -

گردد. جریان مداوم نوآوري، ارتقا و  هاي فنی، سازمانی و نهادي می منجر به انواع مختلفی از نوآوري شهر دانشی -

 گردد. هاي نوبنیاد با تکنولوژي باال را موجب می وجود و شرکتهاي م پذیري شرکت رقابت

هاي دائمی در توسعه سرمایه انسانی و جذب مهاجران واجد شرایط  گذاري نتیجه سرمایه شهر دانشیکثرت دانش در  -

 د.گرد بنیان از خارج می هاي دانش پایه جدید و جذب شرکت هاي دانش باشد. چنین محیطی منجر به توسعه شرکت می

باشد. تحقیق و توسعه سالم در چنین شهري، همزمان با  به واسطه تحقیقات برتر خود بسیار قابل توجه می شهر دانشی -

کند. عالوه بر این، تحرك کارکنان  هاي جوانتر را تسهیل می هاي نو و تصاحب شرکت هاي بزرگ، رشد ایده حضور شرکت

کار را تشویق  و پذیر و فرآیندهاي کسب الت و خدمات نوآورانه و رقابتها و خلق محصو دانش در سراسر منطقه، تلفیق ایده

 نماید. می

باشد. کل سیستم اجتماعی آن به تولید، به  ، مکانی است که دائماً در آن دانشی نو در حال خلق شدن میشهر دانشی -

تواند مورد  ها می ازمانها و س گذاري و به کارگیري دانش اختصاص یافته است و به نوبه خود توسط شرکت اشتراك

ها، مراکز تحقیقاتی) و  ها، کالج برداري قرار گیرد. همکاري بین تولیدکنندگان دانش از یک سو (دانشگاه استفاده و بهره

گذاري دانش را به  انداز خطی یادگیري و به اشتراك ها) چشم ها، سازمان کنندگان دانش از سویی دیگر (شرکت مصرف

دهد. تغییرات مداوم از پنهان به آشکار و از آشکار به پنهان و همچنین از اقدام به  اي تغییر می هرویکردي جامع و دایر

  کند. تئوري به پیچیده شدن تغییرات دانش کمک می

تواند به حمایت بپردازد که براي او اجرا و هماهنگی یک شرکت در خوشه تکنولوژي پیشرفته داراي مزیت و  شخصی می

ولی، مسیر  توان در آمریکا یافت: سیلیکون هایی را می شود باشد. چنین خوشه عمل می شهر دانشینچه که در نتیجه یکسان با آ

اند، از این رو بررسی تحول و انتشار  و غیره. اغلب محققان و تحقیقات در این خوشه تمرکز یافته 1بوستون، آستین در تگزاس 128

است. از طرف دیگر، تعداد اندکی از مناطق به لحاظ جهانی داراي ظرفیت یافته، عقب مانده  دانش در مناطق کمتر توسعه

ها،  باشند. در نهایت، در مناطق با فرهنگ قدم و منابع مالی الزم براي خلق خوشه تکنولوژي پیشرفته می هاي پیش دانشگاه

  ).Arbonies and Moso, 2002نهادهاي اجتماعی و دسترسی به منابع مالی مختلف، این طرح به خوبی عمل نخواهد کرد (

هاي تحصیالتی در جهت افزایش سواد و مهارت فناوري  محیط مثبتی را براي فناوري اطالعات و ارتقاي سیاست شهر دانشی

هاي  هاي فناوري اطالعات، خدمات و برنامه قیمت و یکپارچه به تکنولوژي دسترسی ارزان شهر دانشیآورد.  اطالعات فراهم می

هاي اصلی چنین شهري است و این  کند. اتصال، یکی از مشخصه العات را براي تمام شهروندان تضمین میکمکی فناوري اط

 Ergazakisها و افراد در تمام سطوح نردبان اقتصادي، تسهیل گشته است ( امر با خدمات باندهاي پهن در دسترس براي سازمان

                                                             
1. Silicon Valley, Route 128 in Boston, Austin in Texas 
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et al., 2005a, b; SGS Economics and Planning, 2002 شهر ). عالوه بر این، گستردگی استفاده از فناوري اطالعات در

هایی را براي بهبود مدیریت فراهم نموده، از دسترسی شهروندان به جوامع مختلف و فراهم آوردن تحصیالت  ، فرصتدانشی

و  »شمول دیجیتال«با  »شکاف دیجیتال«ترتیب،  نماید. بدین تر می پشتیبانی کرده و در نهایت فرآیندهاي دموکراتیک را عمیق

گردد. در نهایت این خطر که تنها برخی از افراد از آن نفع  منافع حاصل از جریان تکنولوژي براي تمام اعضاي جامعه جایگزین می

  رسد.  دهد به حداقل می برند و منافع خود را ارتقا می می

باشد به سمت  داري صنعتی در حال توسعه می یهاشاره گردید، شهرهایی که بر پایه الگوي سرما 3طور که در بخش  همان

محیطی  محور به لحاظ زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي در حرکت هستند. در مقابل، رویکرد توسعه دانش فروپاشی زیست

بر  دانشیشهر کند که ظهور  ) ذکر می2004باشد. کاریلو ( پذیر می پایدار، به لحاظ اقتصادي عادالنه و به لحاظ اجتماعی مسئولیت

مبناي عالئم شناسایی ناپیوستگی الگوي توسعه فعلی، نقطه عطفی در تکامل بشر است. وي معتقد است که بقاي زندگی روي 

هایی مورد استفاده قرار نگیرد. کاریلو اشاره دارد که برخی از تغییرات  زمین ممکن است در خطر باشد مگر آنکه چنین ناپیوستگی

  محور اتفاق افتاده است  تولیدات مادي به تولیدات دانشبزرگ که در طول گذار از 

  بر الگوي فعالیت انسانی و زندگی شهري اثرگذار بوده است:

 ؛هاي مادي ها و خروجی : حجم کمتر ورودي1زدایی مادي -

 ؛: توجه بیشتر به پایداري2گرایی بوم زیست -

 ی؛و شهروندان دانشورزان  دانش: ظهور 3ارتقاء تجربه -

 ؛ وبدون ابزار مرسوم ظرفیت دستیابی به نتایج مشابه :4واقعیت مجازي -

 .هاي بنیادي بیشتر : درك و دستیابی به ارزش5گرایی اصول -

  گیري و تحقیق آتی نتیجه .5

در محافل و جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر بوده و هستند.  »جامعه دانش جهانی«و یا  »دانش جهانی«هاي  دیدگاه

محور مزایاي متعددي به همراه دارد. اما به رسمیت شناختن این مسئله بسیار مهم است  اجماع نظر بر این است که توسعه دانش

شرایط تاریخی و حال حاضر  هاي متفاوتی در خصوص آینده خود با توجه به مردم در کشورها و مناطق مختلف جهان دیدگاه که،

هاي متعددي به نیازهاي  دارد: از سویی این ایده پاسخ محور نیز دقیقاً همین مزایا را بیان می شهر دانشیدارند. ایده و مفهوم کلی 

رده کرا حفظ  »یمحل« و هویت تیتواند شخص یم ایده نیامحور داده و از سوي دیگر، با توجه به ماهیت ذاتی خود،  توسعه دانش

   .گیردرا در نظر  هاو آن گذاشتهمنطقه احترام  يازهایها و ن تی، ذهناتی، خصوصخیبه تارو 

  گوید که: ) می2004کاریلو (

  

و  یآگاهافزایش با  است. فردي يخودمختاراستقالل  برابر و يها از فرصت يریگ و بهره یابیباز يبرا یظهور شهروند دانش، فرصت

ها و  مسئولیت شهر دانشیاي  سیستم سرمایه و پاسخگوتر شدن هستند.شفافیت ها ملزم به  شهروندان، دولت ي بیشترریپذ تیمسئول

، شهر درست و واقعی در جهان است ... شهر دانشیاي  گذارد. سیستم سرمایه هاي بیان شده براي هر کدام را به نمایش می ارزش

  در تکامل انسان هستند. شرفتیپ نیمهمتر يبرا ییویشدن به سنار لیدر حال تبد شهرهاي دانشی

                                                             
1. Dematerialisation 
2. Environmentalism 
3. Experience Upgrade 
4. Virtuality 
5. Essentialism 
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هاي تحقیقاتی و اجرایی است.  موضوعی است که در رده باالي اهمیت و بحث در بخش شهر دانشیبدیهی است که مفهوم 

 يها برنامه زیشهرها ن ریحال سا نیبا دانش بودند و در ع ییشهرها يکنند که از قبل دارا یاز شهرها در جهان ادعا م ياریبس

  شوند. لیتبد شهرهاي دانشیبه  کینزد ندهیاند تا در آ کرده نیرا تدو یو عمل کیتراتژاس

-Weber et al., 2002; Rubensteinبا این حال، با مراحل اولیه تکامل این ایده، مدیریت دانش نیز اتفاق افتاد (

Montano et al., 2001; Maier and Remus, 2003 و  یطراح يروش واحد برا کیمنسجم و نه  چارچوبیک نه )، اما

 يمنسجم برا يها ها و روش ارائه چارچوب، قیتحق یاصل روند و جریان، جهیدر نت موفق وجود دارد. شهرهاي دانشی ياجرا

 در نهایت اینکه، این موضوع بسیار مهم و حیاتی است. .باشد میموفق  شهرهاي دانشیاز  يبردار ، توسعه و بهرهیطراح
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  چکیده

شکاف دیجیتال، تغییر از یک اقتصاد نئوکالسیک مبتنی بر تولید، به یک اقتصاد مبتنی بر تولید دانش و نوآوري را 

تمرکز  بنیان دانشهمزمان، گفتمان شهري بر طراحی فضاهاي مناسب براي پرورش اقتصاد  .تسریع نموده است

 بنیان دانشهاي نوآوري توجه بیشتري به برآورده نمودن نیازهاي کارکنان و صنایع در نتیجه، خوشه .نموده است

علیرغم فقدان درك جامعی از  .تا آنها را جذب نمایند، از جمله توجه ویژه به مسائل مبتنی بر کیفیت اند نموده

هاي منطقه و کیفیت محل در مقیاس خوشه، نوشتارهاي آکادمیک، بر مسائل مبتنی بر کیفیت، عمدتاً در مقیاس

هدف این مقاله این است که از طریق مروري بر نوشتارها و بررسی دقیق برخی از بهترین  .شهر تمرکز نمودند

 »نورث- وان«بندي نماید یعنی در مقیاس خوشه را شناسایی و دستههاي کیفیت محل هاي جهانی، شاخصروال

 »منطقه نوآوري پارك مکوایر«(نیویورك)،  »زیر روگذر پل منهتن«(هلسینکی)،  »رانتاعربین«(سنگاپور)، 

هاي توصیفی و شود که از روشروش بررسی تجربی شامل یک رویکرد مطالعه موردي استقرایی می .(سیدنی)

بایست در دهند که میهاي کیفیت محل میهاي مطالعه دیدي نسبت به ویژگییافته .نمایداستفاده میتفسیري 

   .هاي نوآوري درنظر گرفته شوند ریزي، طراحی، و مدیریت خوشهحین برنامه
  

ورز؛ کیفیت ؛ دانشبنیان دانش؛ صنعت بنیان دانشخوشه نوآوري؛ منطقه نوآوري؛ توسعه شهري  ها: کلیدواژه

.محل

                                                             
1. Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T. & Guaralda, M. (2018). Place quality in innovation clusters: An empirical analysis of 
global best practices from Singapore, Helsinki, New York, and Sydney. Cities, 74: 156-168. 
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  مقدمه .1

در این  .کندمی تأکیدو هدایت شده با فناوري  بنیان دانشاي جهانی روي داده که بر یک اقتصاد طی دو دهه گذشته پدیده

دانش براي هدایت رشد اقتصادي  -شودو نوآوري مشخص می بنیان دانشهاي که با شکاف دیجیتال، فعالیت - اقتصاد جدید

ولید این اقتصاد فقط درباره روندهاي ت .)Baum et al., 2009; Lönnqvist et al., 2014; Cooke, 2017( اهمیت زیادي دارد

، در حین تهیه بنیان دانشاقتصاد  .باشدباشد، بلکه درباره ایجاد یک ارزش معنوي میو افزایش سود نمی بنیان دانشمحصوالت 

نماید می تأکیداي جهت تسهیل تولید و سرریز دانش، بر کسب مهارت و تحصیالت هاي شبکههاي اطالعاتی و زیرساختسیستم

)Van Winden et al., 2007; Carrillo et al., 2014(.  ورزان، ، دانشبنیان دانشبنابراین روند رشد اقتصادي جدید، به صنایع

شان سرآمد هستند هاي کیفیمواردي که ویژگی -اي، و محصوالت نوآورانه گره خورده استهاي شبکهفضاهاي نوآوري، سیستم

)Scott, 2006; Murphy et al., 2015(.  در این سیستم اقتصادي جدید، معموالً تجربه معنوي از دستاوردهاي مادي ملموس

  .)Yigitcanlar et al., 2008b( استتر مهم

کنند و منجر به از بین رفتن فضاهاي را نامرتبط می محلشان، هاي دیجیتال و شکاففناوري ،هاي اولیهزنیگمانهطبق 

ورزان و که به دانش -علیرغم فناوريِ همه جا حاضر .)Webber, 1964; Hall, 1996شوند (عمومی و شهرهاي سنتی می

طغیان  .فضاي جغرافیایی هنوز نقش مهمی در اقتصاد جدید دارد -خواهند قرار گیرنددهد تا در هر جا که میصنایع اجازه می

هاي خصوصی محو ن کار و محیطسازي شده آشکار است، در چنین بسترهایی مرزهاي بیهاي سوم در بسترهاي اعیانمکان

با این  .باشدورزها عمدتاً متکی بر تعامالت دیجیتال میو دانش بنیان دانشامروزه، اعتبار صنایع  .)Oldenburg, 1999هستند (

گیري فضاهاي نوآوري چهره ارزش قائلند، تعامالتی که منجر به شکل به سازي و تعامالت چهرهحال، آنها همچنان براي شبکه

در عصر اقتصاد  .)Storper & Venables, 2004کنند (فرد تولید میهاي منحصربهها و محیطشوند و تجاربی از مکانمی

 & Yigitcanlarباشد (می 1»بنیان توسعه شهري دانش«مان نیازمند یک رویکرد ریزي شهرها، برنامهبنیان دانشجهانی 

Velibeyoglu, 2008; Yigitcanlar et al., 2017(. باشد اقتصادي جدید می-این پاسخی فیزیکی به الگوي اجتماعی

)Frenkel et al., 2013a; Yigitcanlar & Bulu, 2015(. »یک استراتژي پایدار  عنوان به» بنیان توسعه شهري دانش

پدیدار گشت و  4پلیس، و سوفیا آنتی3، پارك علم کمبریج2فضایی، ابتدا در بهترین دفاتر جهانی همانند سیلیکون ولی-اجتماعی

، بارسلونا، 5سپس مورد پذیرش شهرهاي پیشگامی در اروپا، آمریکاي شمالی، استرالیا و آسیا قرار گرفت، براي مثال آستین

این  .)Yigitcanlar et al., 2008a; Yigitcanlar & Sarimin, 2015، منچستر، ملبورن، سنگاپور، تورنتو (6بوستون، دلفت

هایی راه عنوان بهرا » بنیان توسعه شهري دانش«هاي سبز، و دیگر الزامات زیرساختی شان، فناوريدیجیتالهاي شهرها زیرساخت

اند  ریزي نمودهشان برنامهپذیري جهانیهاي اقتصادي، و تقویت رقابتهاي راکد شهري، فراهم نمودن فرصتجهت احیاي محیط

)Benneworth & Ratinho, 2014; Lee et al., 2014(.  هایی دارد کنند که رویکرد نئوکالسیک محدودیتمی تأکیدمطالعات

 Zaheer & Nachum, 2011; Frenkelپردازد (ورزان نمیو دانش بنیان دانشاز جمله این که به اندازه کافی به نیازهاي صنایع 

et al., 2013b(.  نمایهاي نوآوري جلب میات اجتماعی خوشهتأثیرتوجه را به  مسئلهاین) دMendez & Moral, 2011(.  

  فناوري هايهاي پژوهشی یا علم و دانشی، پاركنوآوري، محیط هايحوزه هنري، هايکانون مثال براي - هاي نوآوريخوشه

                                                             
1. knowledge-based urban development (KBUD) 
2. Silicon Valley 
3. Cambridge Science Park 
4. Sophia Antipolis 
5. Austin 
6. Delft 
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 هاي نوآوري:کیفیت مکان در خوشه

 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

مبتنی بر اجتماع  بنیان دانشدهند، از یک انقالب اي را تشکیل میهاي نوآوري با یکدیگر خوشهکه در آن جا فعالیت -و امثال آنها

هاي سوم زیادي براي زندگی، یادگیري، بازي، و شبکه سازي هاي نوآوري، مکاننسل جدید خوشه .)Evers, 2008جدا نیستند (

ها روز به روز نه فقط این خوشه .)Yigitcanlar, 2010جاي این که تنها بر فضاهاي کاري تمرکز نمایند ( به - کندفراهم می

 ;Yigitcanlar & Velibeyoglu, 2008شوند (خاستگاه طبقه خالق شناخته می عنوان بهي اقتصادي، بلکه موتورها عنوان به

Van Winden et al., 2013(.  آنها سکوهاي شرایط کاري در حال ترقی با خدمات باکیفیتی هستند که تصویر شهري متمایزي

 ,Florida, 2005; McCannشکن (نواحی شهري تاریخی یا سنتها و بارها در براي مثال کافه - دارنداز موقعیت عرضه می

این  .گذاردمی تأثیر بنیان دانشورزان و صنایع هاي مکانی دانشدهند که کیفیت محل به شدت بر انتخابآنها نشان می .)2008

  .)Pancholi et al., 2017aند (ها دقیقاً درنظر گرفته شوریزي، طراحی، توسعه و مدیریت این خوشهابعاد باید در مراحل برنامه

 تأکید »بنیان توسعه شهري دانش«کیفیت محل بر  تأثیرعلیرغم این که نوشتارهاي قابل توجهی وجود دارند که بر اهمیت و 

هاي کیفیت محل، به در واقع، بسیاري از المان .کنند، درك ما از اثرات کیفیت محل در مقیاس خوشه همچنان محدود استمی

با این حال، مقیاس خوشه به طور  .اي، شهر، خوشه، محلههاي منطقهبراي مثال مقیاس - یک مقیاس مرتبط هستندبیش از 

هاي شود، و فعالیتشود، زیرا مقیاسی است که در آن، کیفیت واقعی یک فضا طراحی و درك میاي مهم تشخیص داده میویژه

  .)Trip, 2007; Durmaz, 2015دهند (روزانه روي می

هاي گیري گیرایی خوشههاي کیفیت محل و اثرات آنها بر شکلزمینه، هدف این مقاله این است که شاخصدر برابر این پس

این پژوهش قصد دارد تا این پرسش را مورد توجه قرار دهد: کیفیت محل چگونه در جذابیت  .نوآوري را شناسایی نماید

نماید، و عمقی مرور می صورت به، پژوهش نوشتارهاي موجود را مسئلهاین هاي نوآوري سهیم است؟ به منظور غلبه بر  خوشه

(هلسینکی)،  »رانتاعربین«(سنگاپور)،  »نورث- وان«یعنی  - نمایدهاي نوآوري بهترین روال جهانی را بررسی میچهار تا از خوشه

هاي نوآوري از طریق یک رویکرد این خوشه .(سیدنی) 2»منطقه نوآوري پارك مکوایر«(نیویورك)،  1»زیر روگذر پل منهتن«

   .کندهاي تفسیري و توضیحی استفاده میشوند، رویکردي که از روشمطالعه موردي استقرایی بررسی می

بررسی  2کامل از نوشتار بخش  صورت بهمقاله مفاهیم خوشه نوآوري و کیفیت محل،  1به دنبال این مقدمه، در بخش 

به دنبال آن، چارچوب نظري براي کیفیت محل  .شودبه تفصیل شرح داده می 3شناختی در بخش شسپس، رویکرد رو .شوند می

چهار تا از بهترین موارد روال که نقطه کانونی بررسی هستند نیز در این بخش ارائه  .گرددهاي نوآوري معرفی میدر خوشه

شوند هاي کلیدي برجسته می، یافته5در نهایت، در بخش  .شوندنشان داده می 4سپس، نتایج مطالعه تجربی در بخش  .گردند می

   .گیرندهاي بررسی شده، مورد بحث قرار میهاي معرفی شده بر موفقیت بهترین روالات بالقوه شاخصتأثیرو 

 هاي نوآورينوشتارها پیرامون کیفیت محل در خوشه. 2

حداقل تعداد « عنوان بهاو یک خوشه را  .باشدشده پورتر میترین تعریف مفهوم خوشه، تعریف ارائه تا به امروز، متداول

 .)Porter, 1998: 10تعریف نمود (» ها در یک زمینه و مکان خاص، چه یک کشور، ایالت یا منطقه، یا حتی یک شهرشرکت

نایع ات پژوهشی، و صمؤسسها، بدین ترتیب، یک خوشه نوآوري، یک تخصص محلی صنعتی است که عموماً حول دانشگاه

هاي به اشتراك گذاري دانش شود، همراه با یک شبکه سازي باالي داخلی و خارجی و قابلیتدهی میسازمان بنیان دانش

)Evers, 2008; Millar & Ju-Choi, 2010(. ها تمرکز اي خوشهبا این که برخی مطالعات بیشتر بر ابعاد شهر و منطقه

                                                             
1. Down Under the Manhattan Bridge Overpass (DUMBO) 
2. Macquarie Park Innovation District (MPID) 
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هاي نوآوري عمدتاً به فضاهاي مقیاس خوشه ،)Cooke, 2001; Baum et al., 2009; Bocker et al., 2012نمایند ( می

، که خالقهاي هاي صنعتی، و خوشههاي پژوهشی، محیطهاي علم و فناوري، کانونکنند؛ همانند پاركمنطقه یا محله اشاره می

 & Heebels & Van Aalst, 2010; Heشوند (هاي مبتنی بر دانش و نوآوري به شکل مفیدي جمع میدر آنها فعالیت

Gebhardt, 2014; Pancholi et al., Durmarz, 2015(. جا و هزینه پایین رسد که طبیعت بیدر حین این که به نظر می

همچنان  بنیان دانش)، صنایع Porter, 1990, 1998کنند (اعتبار میبندي را بی، نظریه اولیه خوشهبنیان دانشتبادل محصوالت 

یابد که هنگامی افزایش می بنیان دانشظرفیت خالقانه صنایع  .بندي مبتنی بر محل دارندتمایل به پیروي از یک الگوي خوشه

ها همچنین این خوشه .ها، محصوالت و خدماتی در مبناي ملموس و چهره به چهره را با یکدیگر سهیم شوندها ایدهشرکت

ها، و هاي محلی، دانشگاهکنند، و کسب و کارها و اتحادهاي جدیدي بین دولترا بازسازي می قابلیت اقتصادي شهرها و مناطق

  .)Parker, 2010; Yigitcanlar et al., 2016( دهندورزان توسعه میو دانش بنیان دانشصنایع 

براي مثال  - بنیان دانشهاي علم، که در آن خدمات شوند: الف) خوشههاي نوآوري عموماً به سه شکل ظاهر میخوشه

هاي هاي فناوري پیشرفته، که بر توسعه فعالیت؛ ب) خوشهاند در اطراف مناطق تجاري واقع شده -R&Dها و مراکز دانشگاه

هاي خالق، که بر اساس تولید دانش یا بیوتکنولوژي؛ پ) خوشه ICTبراي مثال  -نمایندتولیدي فناوري پیشرفته تمرکز می

هاي با این حال، خوشه .)Brocker et al., 2012ها، هنرها، طراحی (سازي، رسانهبراي مثال فیلم -اند تهفرهنگی شکل گرف

و  بنیان دانشهاي عملیاتی ترکیبی هستند تا حمایت بهتري از انتظارات صنایع نوآوري در یک مرحله گذر به سمت گونه

ها، مراکز هاي نوآوري عمدتاً شامل دانشگاهدر حالی که تولید عملیاتی ترکیبی خوشه .)Cooke, 2001ورزان فراهم نمایند ( دانش

R&Dرسد که گونه فعلی تنها شامل دو نوع گسترده از شود، به نظر میشان می، و مناطق تجاري درون یا پیرامون مرزهاي

محل مطلوبی براي زندگی، کار و بازي ارائه نمایند و  کنند تااین دو تالش می .باشد: الف) خالق؛ ب) فناوري پیشرفتهها میخوشه

ورزان، و دانش بنیان دانشاز آن جایی که صنایع  .ورزان فراهم نمایندو دانش بنیان دانشنیز حسی از زندگی و زیبایی براي صنایع 

هاي نوآوري، مهم یی رشد خوشههستند، تمرکز استعداد به اندازه تمرکز زیرساخت، براي شکوفا بنیان دانشنیروي محرکه اقتصاد 

ورزان و دانش بنیان دانشبنابراین، به منظور پرورش، جذب و حفظ صنایع  .)Esmaeilpoorarabi et al., 2016aشده است (

، و استدر کجا  قرار گرفتنورزان و دانش بنیان دانشصنایع  انتخاب :اند هاي زیر مکرراً مطرح شدهسیستمی، پرسش صورت به

  چرا؟

مخصوصاً براي کیفیت  - هاي نوآوري شهري قرار گیرنددهند که در خوشهاي ترجیح میورزان به گونه فزایندهامروزه دانش

هایی دهند، مکانهاي معتبر را ترجیح میورزان مکانبه عبارت دیگر، دانش .محل خاص و پیشنهادات سبک زندگی پویاي روزانه

هاي با پرداختی و نه فقط جایی که شغل - شان هستندنمایند و متناسب با هویت خالقمیشان را برآورده که سبک زندگی پخته

کنند و می تأکیدکیفیت محل  عنوان بههاي محیط شهري نوشتارها بر این ویژگی .)Yigitcanlar et al., 2007باال وجود دارند (

ساخته شده به عالوه تسهیالت خاص؛ ب) افرادي که آنجا گیرند: الف) چیزي که آنجاست: محیط سه مولفه اصلی را درنظر می

 ;Florida, 2005هستند: تنوع جمعیت؛ پ) اتفاقی که در جریان است: زندگی مردم عادي در محیط بیرون، همهمه در محیط (

Kloosterman & Trip, 2011(. 1مالیممل انداز، کیفیت محل عمدتاً متکی بر شرایط غیرملموس یک محل، یا عوااز این چشم 

باشد هاي فرهنگی و اجتماعی و نیز میزان تنوع، بردباري و گشودگی جمعیت میشامل کیفیت زندگی، محیط شهري، ویژگی

)Bereitschaft & Cammack, 2015(. تأکید 2با این حال، برخی محققین بر اهمیت شرایط کالسیک محل، یا عوامل قاطعانه 

                                                             
1. Soft Factors 
2. Hard Factors 
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 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

براي مثال در دسترس بودن  -ورزان را توصیف نمایندو دانش بنیان دانشکانی صنایع هاي مکنند تا کیفیت محل و گزینهمی

  .)Darchen & Trambley, 2010; Lawton et al., 2013سرمایه، فرصت شغلی، هزینه زندگی (

عوامل اقتصادي و ورزان شامل ترکیبی از بازار کاري قاطعانه و کند که جذب دانشرویکرد سومی نیز وجود دارد، که ادعا می

هاي اخیر، این رویکرد وجهه باالیی پیدا در سال .)Brown & Mczyski, 2009شود (نیز عوامل مالیم مبتنی بر کیفیت می

احتمال بیشتري دارد که چنین  .)Bontje & Musterd, 2009; Boren & Young, 2013; Durmarz, 2015کرده است (

هاي شهري جدیدي همانند سیاست .ریزي شده حمایت نمایدو پیامدهاي برنامه دیدگاه متعادلی از سیاست شهري مطلوب

که بر عوامل  بنیان دانش، شهرهاي هوشمند، برندسازي شهر، و خوشه سازي بنیان دانش، شهرهاي »بنیان توسعه شهري دانش«

 & Sariminتري هستند (مؤثرکنند، از نظر بالقوه، رویکردهاي گذاري میمبتنی بر کیفیت و نیز عوامل قاطعانه سرمایه

Yigitcanlar, 2012; Carrillo et al., 2014; Yigitcanlar, 2016 (. اند اي را مرور نمودهرشتهاین مطالعات، نوشتار میان ،

هاي نوآوري رقابتی در بین خوشه هايورزان، و ارتقاي قابلیتو دانش بنیان دانشاین نوشتار، اهمیت کیفیت محل در جذب صنایع 

بنابراین  .هاي تعریف و ارزیابی کیفیت محل وجود ندارداي پیرامون روشبا این حال، هنوز هیچ توافق عمومی .نمایدمی تأییدرا 

سوم هاي کیفیت محل در خوشه نوآوري، رویکرد مطالعه تجربی گزارش شده در این مقاله، به منظور تهیه درك جامعی از ویژگی

   .را اتخاذ نمود

 هاي نوآوريتحلیل تجربی کیفیت محل خوشه .3

  شناسی و طراحی پژوهشروش. 3-1

نماید تا به منظور درك چگونگی مشارکت کیفیت محل در جذابیت این پژوهش از یک رویکرد مطالعه موردي استفاده می

گیرد و بر چند منبع اي هر مورد را درنظر میمطالعه، مسائل زمینه .هاي کیفیت محل را بررسی نمایدهاي نوآوري، ویژگیخوشه

، استقراییتر هستند، رویکرد دو رویکردي که در این پژوهش مطالعه موردي از همه متداول .)Yin, 2011نماید (شواهد اتکا می

اي بین تفاوت پایه .)Yin, 2011ستند (یا آزمایشی ه 2) و رویکرد قیاسیGlaser & Strauss, 1967( 1بنیادبر اساس نظریه داده

هیچ چارچوب  - باشدها متکی میهاي جدید بر دادهبنیاد براي ایجاد نظریهاین رویکردها این است که در حالی که نظریه داده

ظریه در ابتداي ، از طریق تمرکز بر آزمایش و اثبات ن3رویکرد یین -ها وجود ندارداي از مفاهیم و فرضیهشده تعیین اولیه از پیش

) آن را پیشنهاد داده، این رویکرد در بین 1989( 4رویکرد دیگري نیز وجود دارد که آیزنهارت .دهداي را توسعه میپژوهش نظریه

این پژوهش عمدتاً  .ریزي شده بیشتري داردگیرد، یعنی استقرایی است اما ساختار از پیش برنامهدو رویکرد بیان شده قرار می

ریزي )، براي ایجاد یک نظریه استقرایی، از یک چارچوب مفهومی برنامهEisenhardt, 1989نماید (رویکرد سوم را دنبال می

هاي نوآوري شفاف از آن جایی که چارچوب مفهومی به تنهایی، ابعاد عمومی کیفیت محل را در خوشه .نمایدشده استفاده می

دقیق از دنیاي حقیقی کمک خواهند  مؤثرهاي بندي شاخصاي استقرایی از مطالعات موردي به شناسایی و دستههنماید، یافتهمی

   .نمود

از آسیاي  »نورث-وان« - اند هاي نوآوري بهترین روال جهانی از بسترهاي جغرافیایی متفاوت انتخاب شدهچهار تا از خوشه

 .از اقیانوسیه »منطقه نوآوري پارك مکوایر«از آمریکاي شمالی، و  »روگذر پل منهتنزیر «از اروپا،  »رانتاعربین«شرقی،  جنوب

                                                             
1. Grounded Theory 
2. Deductive Approach 
3. Yin 
4. Eisenhardt 
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دهنده یک دیدگاه جهانی اي متفاوتی هستند تا بازتاباین موارد با دقت انتخاب شدند از آن جا که همه آنها: الف) از بستر قاره

قوي واقع  »بنیان توسعه شهري دانش« فی با دستاوردهايباشند و نیز از کلی بودن نتایج حمایت نمایند؛ ب) در شهرهاي معرو

اي عمقی را ؛ پ) از نظر شکل، عملکرد، محیط و تصویر، هم متداول و هم متفاوت هستند و منطق یک تحلیل مقایسهاند شده

شده و از نظر ی شناختهاندازه هستند تا از اثرات مرتبط با اندازه جلوگیري شود؛ ث) از نظر جهاننمایند؛ ت) نسبتاً هماقناع می

هاي نوآوري هستند که کاربري اقتصادي پررونق هستند تا از اثرات مرتبط با اقتصاد جلوگیري شود؛ ج) نماینده نسل جدید خوشه

هاي نوآوري را دارند؛ چ) هر دو نوع کلی خوشههاي شغلی متعددي عرضه میمختلطی دارند، متمرکز بر افراد هستند و فرصت

   .صنایع خالق و فناوري پیشرفته - دهندرار میتحت پوشش ق

این مطالعه در ابتدا، نوشتار آکادمیک را شناسایی نمود، نوشتاري که مستقیماً بر مطالعات موردي خوشه نوآوري بررسی شده 

عمدتاً  -براي جستجوي نوشتارهاي تحقیقاتی 1»روالوب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسک«هاي پایگاه داده .نمایدتمرکز می

اي از مطالعات ها، دستیابی به یک گلچین چندرشتههدف از استفاده از این پایگاه داده .شوندهاي ژورنالی استفاده میمقاله

یا » شهري(« یک کلمه متن همراه با عنوان بهجستجو با استفاده از نام هر مطالعه موردي  .باشدمعماري، اجتماعی و شهري می

 .اند منتشر شده 2017و ژوئن  2000شوند که بین ژانویه نتایج، به مقاالتی محدود می .شودانجام می») اجتماعی«یا » معماري«

روزترین اطالعات درباره کیفیت محل در هر مطالعه موردي، و به منظور نظارت بر روند توسعه آنها آوري بهاین به منظور جمع

نوشتار بازیافتی به منظور شناسایی مطالعات مرتبط،  .باشدمی -و نیم سال هفده ،اگر بخواهیم دقیق باشیم - طی دو دهه گذشته

اي بررسی اي، شهري یا منطقهتنها اگر مقاله مستقیماً مطالعه موردي را در سطوح خوشه .شودتوسط تیم پژوهشی ارزیابی می

تیم پژوهشی  .یک مقاله کامل عنوان بهآنالین  صورت بهوه بر در دسترس بودن عال -آمدند ها نیز به حساب مینمود، مقالهمی

-براي مثال، مقاالت آکادمیک بیشتري درباره وان .همچنین تالش کرد تا تعداد متعادلی از منابع را براي چهار مورد انتخاب نماید

زیر روگذر پل « به منظور باریک کردن شکاف براي .شود که بسیار مرتبط و قابل اعتماد هستندرانتا نوشته مینورث و عربین

مرجع  48در کل،  .اند شان نیز در مرور گنجانده شدههايهاي مرتبط و فصل، کتاب»منطقه نوآوري پارك مکوایر« و »منهتن

باره کیفیت محل نوشتار تحقیقاتی نیز در 74عالوه بر این،  - )1شوند (جدول آکادمیک در چهار مطالعه موردي انتخاب و مرور می

   .)2شوند (جدول هاي نوآوري مرور میدر خوشه

 هاي نوآوري بررسی شده. نوشتارهاي مربوط به خوشه1جدول 

  سایت رسمی وب  گزارش برنامه جامع  نوشتار آکادمیک  

-www.jtc.gov.sg/industrial-landand  2021-2001نورث -برنامه جامع وان  هاي ژورنالی)(مقاله 15  نورث-وان

space/pages/one-north.aspx 

  هاي ژورنالی) (مقاله 15  رانتا  ربینع
رانتا هلسـینکی  هاي عربینپیرامون برنامه

2009  
www.arabianranta.fi 

زیر روگذر پـل  

 منهتن

ــه 10 ــالی، (مقال ــاي ژورن ه

  هاي کتاب)فصل

 راتژیک مثلث فناوري بـروکلین برنامه است

  2015روزرسانی و به 2013
www.brooklyntechtriangle.com 

منطقه نـوآوري  

  پارك مکوایر

هــاي ژورنــالی،  (مقالــه 8

  هاي کتاب)فصل

برنامه کنترل توسعه  کریدور پارك مکوایر،

ــرمایه  ،2014 ــه س ــارك  دفترچ ــذاري پ گ

ــوایر  ــه   ،2015مک ــیر منطق ــه مس و نقش

  2017نوآوري پارك مکوایر 

www.macquariepark.com.au 

www.mpid.com.au 
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  . منبع عوامل عمومی کیفیت محل2جدول 

  تصویر  محیط  عملکرد  شکل  بستر

 -Baum, et al. (2009)   

-Carrillo et al. (2014)  

-Carvalho & Van 

Winden (2017)  

-Cooke (2017)  

-Esmaeilpoorarabi et 

al. (2016a, 2016b)  

-He & Gebhardt 

(2014)  

-Homan (2004)  

-Loönnqvist et al. 

(2014)  

-Mian et al. (2012)  

 -Pancholi et al. (2015, 

2017 a, 2017b, 2017c)  

 -Parker (2010)  

 -Pelkonen (2005)  - 

Trip (2007)  

-Yigitcanlar & Dur 

(2013)  

-Yigitcanlar et al. 

(2007, 2008b, 2017) 

 -Brown & Mczyski 

-Carrillo et al. 

(2014)  

- Da Cunha & 

Selada (2009)  

- Durmaz (2015)  

- Flew (2012)  

- Frenkel et al. 

(2013a, 2013b)  

- He & Gebhardt 

(2014)  

- Kloosterman & 

Trip (2011)  

- Pancholi et al. 

(2015, 2017a, 

2017b, 2017c)  

- Smith et al. 

(1997)  

- Yigitcanlar & 

Dur (2013)  

- Yigitcanlar et al. 

(2007, 2008b)  

- Zaheer & 

Nachum (2011) 

-Benneworth & 

Ratinho (2014)  

- Carrillo et al. (2014)  

- Cooke (2001)  

- Da Cunha & Selada 

(2009)  

- Darchen & 

Tremblay (2010) 

- Grant & Buckwold 

(2013)  

- Hazelkorn & 

Murphy (2002)  

- He & Gebhardt 

(2014)  

- Kloosterman & Trip 

(2011) 

- Lawton et al. (2013)  

- Mian et al. (2012)  

- Murphy et al. (2015)  

- Musterd & Gritsai 

(2013)  

- Pancholi et al. 

(2015, 2017a, 2017b, 

2017c)  

- Porter (1990, 1998)  

- Scott (2010)  

- Yigitcanlar et al. 

(2008b)  

- Yigitcanlar & Dur 

(2013) 

-Bereitschaft, & 

Cammack (2015)  

- Bontje & Musterd 

(2009)  

- Carrillo et al. (2014)  

- Clifton & Cooke 

(2009)  

- Cooke (2001)  

- Evers (2008)  

- Florida (2005) 

- Hazelkorn & 

Murphy (2002)  

- He & Gebhardt 

(2014)  

- Heebels & Van Aalst 

(2010)  

- Homan (2004)  

- Murphy et al. (2015)  

- Musterd & Gritsai 

(2013)  

- Storper & Venables 

(2004)  

- Yigitcanlar et al. 

(2008b)  

- Yigitcanlar & Dur 

(2013) 

- Carrillo et al. 

(2014)  

- D’Mello & Sahay 

(2007)  

- Durmaz (2015)  

- Florida (2005)  

- Hafeez et al. 

(2016)  

- He & Gebhardt 

(2014)  

- Homan (2004)  

- Pancholi et al. 

(2015, 2017a, 

2017b, 2017c)  

- Sepe (2010)  

- Trip (2007)  

-Yigitcanlar et al. 

(2007, 2008b)  

-Yigitcanlar & Dur 

(2013) 

 

شوند. هاي نوآوري نیز احیا میهاي برنامه جامع خوشهها و گزارشسایتنوشتارهاي آکادمیک، محتواي وبدوماً، عالوه بر 

شوند تا نشان داده شده است. این منابع از طریق یک روش اکتشافی مرور می 1ترکیب منابع براي هر خوشه نوآوري در جدول 

یند. این منجر به طراحی یک چارچوب مفهومی پیشنهادي از کیفیت هاي نوآوري را تعریف نماعناصر کلی کیفیت محل در خوشه

  را ببینید).  2-3 هاي نوآوري شد (بخشمحل در خوشه

شوند و با یک روش می نویسیدستی کد صورت بهآوري شده، بر اساس عناصر چارچوب مفهومی هاي جمعسوماً، داده

گیرد تا کیفیت محل موجود در ها مورد استفاده قرار میروش توصیفی براي یک تحلیل محتوایی داده .گردندتوصیفی تحلیل می

   .هر مورد را بررسی و توصیف نماید

براي بقیه  1»ویوو-ان«افزار ها و کاهش خطر تفسیر جانبدارانه، نرمچهارم، به منظور تسهیل تحلیل چنین مقداري از داده

اي را پرتکرارترین عوامل و پدیده -ايیا تحلیل واژه -تحلیل محتوایی کمی .شودو کیفی استفاده میهاي محتوایی کمی تحلیل

دهد (یعنی بستر، شکل، با شمارش کلمات نشان می گذارند،هاي اصلی چارچوب مفهومی اثر میکه در مطالعات موردي بر دامنه

   .د تا در تحلیل تفسیري کیفی مطالعات موردي استفاده شوندکنایجاد میها اي از شاخصنتایج مجموعه .عملکرد، محیط، تصویر)

  پیشین هايداده و شده اعمال هايشاخص از ايمجموعه اکتشافی، روش طریق از کیفی محتواي تحلیل یک براي پنجم،

                                                             
1. N-Vivo 
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تحلیل تفسیري  .میسر شده استمند، و دقیق راحت، قاعده صورت بهها بندي و تفسیر دادهدر نتیجه، امکان دسته .شوندثبت می

هاي دقیق کیفیت محل و نماید تا شاخصها در موارد را توضیح داده و به یکدیگر مرتبط میها و تفاوتاعمال شده، شباهت

براي هر دو تحلیل توصیفی و تفسیري، نتایج به یک شیوه  .)Zainal, 2007شان بر دنیاي حقیقی را درك نماید (اتتأثیر

   .شان حمایت نمایندتا از درك عمیق متغیرها و اثرات اند ارائه شدهاي مقایسه

  هاي نوآوريچارچوب مفهومی کیفیت محل در خوشه. 3-2

ترین عوامل قاطعانه و مالیم نماید تا بر مهمچارچوب مفهومی خود ارائه می عنوان بهاین مطالعه یک مدل چندبعدي را 

  .)1نماید (شکل  تأکیدکیفیت محل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي نوآوري. چارچوب مفهومی کیفیت محل در خوشه1شکل 

  

منبع نوشتار  74شوند: با مرور بدین طریق استخراج می -یعنی بستر، شکل، عملکرد، محیط، تصویر -پنج عامل یا حیطه کلی

 ;Pancholi et al., 2015, 2017a, 2017b, 2017cهاي مرتبط را پیشنهاد نمودند (تحقیقاتی و پژوهش قبلی که چارچوب

Esmaeilpoorarabi et al.,2016b(.  نمایند، ارائه لیست این نوشتارها را که بر عوامل کلی کیفیت محل تمرکز می 2جدول

کنند، محیط و تصویر در حین این که شکل و عملکرد، ازعوامل قاطعانه ملموس، اقتصادي و مبتنی بر محل حمایت می .دکنمی

هاي اصلی نوشتارهاي آکادمیک، ویژگی سموارد زیر، بر اسا .نمایندغیرملموس و مبتنی بر افراد تمرکز می بیشتر بر عوامل مالیم

  این عوامل هستند: 

کیفیت محل در مقیاس خرد خوشه، ارتباط نزدیکی با  .اي مجزا نیستهاي نوآوري پدیدهبستر: کیفیت محل در خوشه

 ;Trip, 2007; YigitcanlaR&Dur, 2013عملکرد کیفیت شهري در مقیاس میانه شهر و مقیاس کالن منطقه دارد (

Durmaz, 2015; Pancholi et al., 2015(.   

هاي شهري و ر یا مناطق حومه، سازهیعنی درون شه - هاي نوآوريشکل: کیفیت محل تا حد زیادي با ارائه فیزیکی خوشه

ورزان و صنایع شکل، از طریق هر دو بعد فیزیکی و اجتماعی، از دانش .باشدمرتبط می -معماري و طراحی، و تسهیالت
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 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

 Smith etنماید (شان را تضمین مینماید، و یک محیط فیزیکی جذاب براي سالمتیشکوفا، پویا، و سالم حمایت می بنیان دانش

al., 1997; Brown & Mczyski, 2009; Kloosterman & Trip, 2011; Frenkel et al., 2013a(.  

باشد، روند هاي اقتصادي، مجموعه کارکنان و روند توسعه میها، فرصتعملکرد: کیفیت محل به شدت متکی بر نوع فعالیت

شناسی نماید، گونهها را ارائه میو هدایت خوشه ریزي، ساختعملکرد روند برنامه .دارندهاي نوآوري عرضه میتوسعه را خوشه

 ;Darchen & Tremblay, 2010نماید (پرمایه شغل را ترسیم می کند و ارتباط مردم خالق با یک بازارها را تعریف میخوشه

Scott, 2010; Grant & Buckwold, 2013(. 

هاي شود که محیط خالقانه خوشهمی بنیان دانشورزان و صنایع فرهنگی دانش -محیط: کیفیت محل شامل ساختار اجتماعی

محیط با  .هاي چندفرهنگی، و گشودگیهاي زندگی، جذابیتها، مردم و سبکیعنی تنوع دیدگاه - ندنکنوآوري را ایجاد می

تا شور  -هاي سومنشینی، وجود مکانیعنی با رویدادهاي موسیقی، هنرهاي خیابانی، شب - هاي مختلفی مرتبط استصحنه

 & Florida, 2005; Clifton & Cooke, 2009; Heebelsاجتماعی و نیز تعامالت اجتماعی و کسب و کاري را بهبود بخشد (

Van Alst, 2010(.   

هاي در خوشه بنیان دانشورزان و صنعت ها یا تجارب به یادماندنی و قابل درك از دانشتصویر: کیفیت محل شامل دریافت

ظاهر یا مشخصات فیزیکی (یعنی  .نمایدباشد، که یک خوشه را از بقیه متمایز میتصویر، هویتی معتبر می .باشدمینوآوري 

مشاهده و اهداف (یعنی عملکرد)، و معنا یا نمادها (یعنی محیط)، همگی تصویر خاص یک خوشه نوآوري  هاي قابلشکل)، فعالیت

  .)Florida, 2005; D’Mello & Sahay, 2007; Sepe, 2010کنند (را ایجاد می

  هاي نوآوري تحلیل توصیفی مورد خوشه. 3-3

آوري شده براي هر مطالعه هاي جمعبندي دادهو دسته نویسیساختار نظري مطالعه، چارچوب مفهومی، براي کد عنوان به

تحلیل توصیفی مطالعات  .شوندشامل بستر، شکل، عملکرد، محیط و تصویر می نویسیعناصر کد .موردي به کار گرفته شده است

  .مذکور ایجاد شده است نویسیآید، بر اساس سیستم کدموردي که در ادامه می

  نورث، سنگاپور-وان. 3-3-1

اي با ارتباطات اقتصادي بستر: به دلیل تاریخ سیاسی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، سنگاپور همیشه قطب تجارت منطقه

جهانی  بنیان دانشاي در اقتصاد سنگاپور از این امتیاز استفاده نموده تا تبدیل به بازیگر مالی برجسته .المللی قوي بوده استبین

، سنگاپور همواره یک سیستم هوشمند باالتر امالك، یک اکوسیستم بنیان دانشهاي اقتصاد به منظور افزایش ظرفیت .گردد

اقتصادي غنی را توسعه داده است -منطقه آسیا، و یک فضاي اجتماعیپ شکوفا، یک کانال بازاریابی قدرتمند به آاستارت

)YigitcanlaR&Dur, 2013(.  

هکتاري خوشه نوآوري، از نظر استراتژیک در کریدور فناوري سنگاپور واقع شده است،  200 نورث، یک توسعه-شکل: وان

نقل عمومی، ویعنی حمل -ها از قبل موجود بودندبا درنظر گرفتن این که زیرساخت .1سنگاپور و دانشگاه فنی نانیانگ CBDبین 

برنامه جامع  .مکان با دقت انتخاب شد -هاي علمتکنیک سنگاپور، پارك، بیمارستان دانشگاه ملی، پلیR&Dات مؤسسها، جاده

پذیر و چندکاره را هدف بندي انعطافناحیه، و ناحیه هاي طبیعیهاي بنیادي و پیشرو، ویژگینورث، معماري-براي وان 2زاها حدید

ها، امکانات تفریحی، فضاهاي سبز و مناطق میراث را در یک ها، دانشکدهاین برنامه، ادارات، ساکنین، فروشگاه .قرار داده است

                                                             
1. Nanyang Technological University 
2. Zaha Hadid 
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یک عنصر استراتژیک کار  انعنو بهنورث وجود دارد، این پارك -خم نیز در وانویک پارك سبز پرپیچ .ناحیه گرد هم آورده است

 Daنماید (اندازهاي مجزا، هفت منطقه ناحیه را به یکدیگر مرتبط میهاي قدرتمند عابر پیاده و چشمکند که از طریق شبکهمی

Cunha & Selada, 2009; Pancholi et al., 2015(.   

  

  

  

  

  

 

 بازیابی شده ازنورث، سنگاپور، -)، وان2017اکتبر  2هاي گوگل (. نقشه2شکل 

https://www.google.com.au/maps/@1.3004151,103.7908645,15z  
  

یک نماد گذار  عنوان بهتجاري را -فرهنگی-دولت سنگاپور تصمیم گرفت که یک پارك علمی 1966عملکرد: در سال 

 عنوان بهنورث به یک آژانس دولتی، -، مدیریت و هماهنگی وان2000در سال  .توسعه دهد بنیان دانشسنگاپور به اقتصاد 

نورث را -% از وان80بخش خصوصی نیز تا  .سپرده شد با محوریت امنیت و پایداريهاي ها و پروژهدهنده ارشد زیرساخت توسعه

پذیر و غیرممتد در سه مرحله طراحی خصوصی، یک برنامه جامع انعطاف-پارچه نمودن توسعه عمومیبراي یک .توسعه داده است

، ICTپزشکی، نورث تحت این برنامه، امکانات پژوهشی در سطح جهانی و فضاهاي پارك تجاري براي علوم زیست-وان .شد

- آل کاربرنامه مختلط کاربري زمین همچنین یک محیط ایده .هاي مهندسی فراهم نموده استها، علوم طبیعی و بخشرسانه

مجموعه  هاي فنی قوي ونورث قابلیت-درهرحال، وان .)Carrillo et al., 2014یادگیري را شکل داده است (-بازي-زندگی

   .)www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspxها دارد (اي از مهارتگسترده

: محیط فرهنگی با حضور هنر عمومی، امکانات فرهنگی و حفظ و بازآفرینی میراث فرهنگی موجود، همانند پارك محیط

اي دارد که از نظر فرهنگی متنوع و به عالوه، سنگاپور جامعه پرمایه .گیردشکل می 3و امالك وسکس 2، پارك نپال1روچستر

نماید، همانند محالت هاي مسکونی مختلفی در ناحیه فراهم مینورث گزینه-جهت پشتیبانی از این شمول، وان .باشدمختلط می

کند، مواردي که گشودگی، آزادي فردي و زندگی پرمعنا کمک می این به محیط .5و پورتس داون رود 4شکن هلند ویلجسنت

، و 7بایوپولیس R&D، قطب 6پلیسهاي دیجیتال فیوژنهمچنین، قطب .دتاریخی در برابر مردم سنگاپور انکار شده بودن صورت به

  .نمایند گذاران و بنابراین یک فضاي خالقانه را تضمین می، همراه با یکدیگر، وجود هنرمندان، سرمایه8قطب فناوري متروپلیس

                                                             
1. Rochester Park 
2. Nepal Park 
3. Wessex Estates 
4. Holland Village 
5. Ports-Down Road 
6. Fusionopolis digital hubs 
7. Biopolis R&D hub 
8. Metropolis technological hub 
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 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

سازي یکپارچه نیز شبکه هايسازي اجتماعی و تجاري از طریق یک طراحی شهري متراکم و پویا و نیز زیرساخت شبکه

   .)Da Cunha & Selada, 2009نمایند (شود، این موارد، سرریزهاي دانش و تعامل اجتماعی را تسهیل میتضمین می

هاي این نشان جهانی به واسطه مجاورت با محل .شودیک قطب جهانی استعداد معروف می عنوان بهنورث -تصویر: وان

نمادین، با چندین کلبه  1براي مثال، پارك راچستر .شودمند میهاي فرهنگی نیز بهرهاراییهاي محلی و دتاریخی، از میراث

ها ها، گالريخوري متنوع متشکل از رستورانغذافروشی سبک زندگی و گروهی دو طبقه سیاه و سفید، تبدیل به یک کانون خرده

نورث از طریق ترکیب این میراث محلی با -معتبر وان هايتصاویر و ویژگی .و مراکز توریستی داراي چشمه معدنی شده است

نورث نیز درگیر این -کاربران دقیق وان عنوان بههاي خصوصی، بخش .گیرندها در طراحی شکل میهنرهاي مدرن و فناوري

جرم و به عالوه، سنگاپور براي نرخ پایین  .دهدطراحی و توسعه هستند، که حس بیشتري از وابستگی و هویت به آنها می

 عنوان بهنورث، در کنار ستیغ سبز مرکزي -محور وان-طراحی نفوذپذیر و عابرپیاده .جنایتش، شهرت خوبی به دست آورده است

  .)Pancholi et al., 2015کند (ها در تراز خیابان، از این تصویر ایمن و مصون حمایت میکریدور فعالیت

  رانتا، هلسینکیعربین. 3-3-2

هاي مرتبط با طراحی، سطح باالیی از نیروي اي از حرفهبا تاریخی طوالنی از هنر و طراحی، مجموعه پرمایهبستر: هلسینکی، 

 & Makkonenالمللی قوي، یک اقتصاد نوآورانه جاافتاده را شکل داده است (کاري بااستعداد و تحصیل کرده، و پیوندهاي بین

Inkinen, 2014(.  ،زیرساخت تحصیلی در هلسینکی به دقت با نیازهاي صنایع هدایت شده به منظور حمایت از این اقتصاد

امروزه هلسینکی، مرجعی  .یابدتوسط طراحی، همانند اسباب خانه، ظروف سفالی، ظروف سرامیکی، دکوراسیون و مد، تکامل می

و همچنین یک مدل  -بود پایتخت فرهنگی اروپا 2000هلسینکی در سال  - باشدالمللی در طراحی و هنرهاي کاربردي میبین

 Pelkonen, 2005; Van Winden et al., 2007; Yigitcanlarباشد (اروپایی در زمینه تنوع، کیفیت و کارآمدي خدمات می

& Lonnqvist, 2013(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رانتا، هلسینکی، بازیابی شده از)، عربین2017اکتبر  2هاي گوگل (. نقشه3شکل 
https://www.google.com.au/maps/@60.2050264,24.9802493,14z  

  

رانتا در یک منطقه صنعتی قدیمی و در کنار آب واقع شده است، که در ابتدا کارخانه سرامیک عربستان در سال شکل: عربین

هاي صنعتی خالی تغییر مکان ) به ساختمانTiaKدانشگاه هنر و طراحی هلسینکی ( 1980طی دهه  .شده بود در آن واقع 1874

                                                             
1. Rochester 
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 عناصري که به طراحی شهري و معماري الهام می .داد و خط ساحلی توسعه نیافته، به منظور جا دادن محصوالت استفاده شد

هاي شهري اساسی، ، برقراري ارتباط بین محیط طبیعی با شبکهبخشند، بر اساس این موارد هستند: پیوند دادن گذشته و حال

شکل مسکن  Uهاي گیري بلوكدر پیرامون این عناصر، جهت .درگیر نمودن علم و فناوري با هنر، و عرضه سبک معماري مجزا

رهاي عمومی را احاطه ها، زمین بازي و هنبه نحوي است که در مقابل آب باشند، با بازوانی باز به سمت پارك ساحلی که باغ

 .هاي جدید مجهز شدندها و فناورياي بازسازي شدند و به زیرساختهاي صنعتی قدیمی به گونه هنرمندانهساختمان .کنندمی

 Pancholi etباشد (و بقیه شهر مرتبط می CBDباشد، که به نقل عمومی عالی میورانتا نیز مجهز به یک سیستم حملعربین

al., 2015(.  

گذاري و خصوصی نیز در این هاي سرمایهبازیگران اصلی بودند، دیگر شرکت TiaKعملکرد: در حالی که شهر هلسینکی و 

با چند کاربري است، که نواحی مسکونی گوناگون، امکانات تحصیالت و  اي رانتا خوشهعربین .اند پروژه بزرگ توسعه شرکت نموده

در باب محیط  .نمایدي طراحی، تجارت و خدمات، و نواحی تفریحی را ترکیب میو کسب و کارها ICTها، یادگیري، رسانه

اي از دانشجویان، باشد تا اجتماع پرمایهدانشجو می 6،000شغل و  8،000نفر از ساکنین،  10،000رانتا میزبان استعداد، عربین

رانتا یک فناوري پیشرفته، عربین عنوان به .)Pancholi et al., 2015کارکنان، هنرمندان، پژوهشگران، و ساکنین را شکل دهد (

ها و تا از ارتباط دیجیتال این ساکنین، شرکت -1روستاي مجازي هلسینکی - باشدمجهز به اولین شبکه بصري بافتی اروپایی می

  .)www.arabianranta.fi/en/infoات تحصیلی حمایت نماید (مؤسس

دهی شده هاي طراحی و صنعت، تئاتر سازمانکتابخانه و مرکز اطالعات، موزهمحیط: رویدادها و امکانات فرهنگی همانند 

رانتا همچنین عربین .کنندهاي مهمی در ناحیه ایفا می، و جشنواره خیابانی عربستان، نقش2تکنیکدانشکده فرهنگ استادیا پلی

بود که شکاف بین بازار، پژوهش،  -کردندو ساکنین آنها را هدایت می TaiKکه نوکیا،  - هاي فعالمیزبان اولین آزمایشگاه

هاي فعال و نیز حضور باالي هنرمندان، رانتا را این آزمایشگاهمحیط خالقانه و پویاي عربین .کنندکاربران و صنایع را پر می

ن موسیقی پاپ و جاز، طراحی از جمله هنرستا -کنندهاي خالق در منطقه تضمین میات هنري و طراحی، و شرکتمؤسس

هاي اثر هنري به شکل 200به عالوه، حضور  .نوآوري در طراحی، نوکیا 4ها، مرکز دیزاینیوم، مرکز تجاري هنر و رسانه3عربوس

  .)Carvalho & Van Winden, 2017( اند هایی در منطقه، ماهیتی هنري ایجاد کردهمجسمه، چیدمان، آثار سرامیکی و عکس

به توسعه یک شهر  به تدریجري بزرگ براي زندگی و تفریح بود که رانتا یک پارك شهمفهوم اولیه براي عربینتصویر: 

حتی در نواحی زندگی و  - اند اي مرکزي در توسعه باقی ماندهبنابراین، هنر و طراحی، گزاره .چندمنظوره هنر و طراحی تغییر یافت

گیري حس اصالت، به منظور یکپارچه نمودن طراحی و شکل .حفظ نمایند القعنوان یک خوشه خ ت آن را بهتا هوی -تفریح

فرد در فضاهاي عمومی استفاده هاي هنري منحصربههاي معماري متفاوت و پروژهشوند که از طراحیدهندگان ترغیب میتوسعه

با درنظر گرفتن این  .اند پیوند خوردهرانتا نیز به خوبی به حافظه تاریخی گذشته صنعتی منطقه هویت و تصویر عربین .نمایند

پیشروترین مرکز طراحی در ناحیه دریاي بالتیک جا بیندازد  عنوان بهرانتا این است که خود را هاي خالقانه، هدف عربینقابلیت

)Pancholi et al., 2015(.  

  زیر روگذر پل منهتن. 3-3-3

  و بانکی، مالی امور براي ملی عمده مرکز متحده، یک در ایاالت ترین شهرهاپرجمعیت از یکی عنوان به بستر: شهر نیویورك

                                                             
1. Helsinki Virtual Village 
2. Stadia Polytechnic 
3. Arabus Design 
4. Designium 
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 هاي نوآوري:کیفیت مکان در خوشه

 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

ها، ها و پاركخراشها، آسمانعالوه بر مناطق معروف شهر، پل .باشدها، تئاتر، مد و هنرها میتجارت جهانی، گردشگري، رسانه

کون ولی، نیویورك دومین قطب پیشروي همسو با سیلی .شوداي دنیا شناخته میپایتخت فرهنگی، مالی و رسانه عنوان بهنیویورك 

اي را شکل داده است، و شهر را براي رشد آتی فناوري پیشرفته، در باشد که ترقی اقتصادي کلیديفناوري پیشرفته در کشور می

رشد به ویژه، ناحیه بروکلین در حال تبدیل به یک اکوسیستم شکوفا براي این  .)Bowles, 2012موقعیت خوبی قرار داده است (

فرهنگی، صحنه هنري مستقل، و -هاي خالق، تنوع قدرتمند اجتماعیها، و شرکتها، رسانهاي از فناورياز طریق تعداد فزاینده

  .باشدمیراث معماري مجزا می

  

  

  

  

  

 

  )، زیر روگذر پل منهتن، نیویورك، بازیابی شده از 2017اکتبر  2هاي گوگل (. نقشه4شکل 

https://www.google.com.au/maps/@40.6963098,-73.9799743,15z  

  

بین دو پل معروف بروکلین و منهتن واقع شده است، در کنار خط ساحلی بروکلین که از  »زیر روگذر پل منهتن« شکل:

هاي انباري و صنعتی ناحیه در ابتدا یک زمین گذرگاهی بود، که از ساختمان .باشدطریق زمین یا آب به سادگی قابل دسترسی می

خریداري نمود،  1990در اواخر دهه  1»ریت تو تریزمدی«را  »زیر روگذر پل منهتن« .بتن مسلح بزرگ مقیاس تشکیل شده بود

هاي قدیمی به فضاهاي بلند و ساختمان .به یک ناحیه تجاري و مسکونی ممتاز و متراکم تغییر یافت »زیر روگذر پل منهتن«

کزي براي پذیري بازسازي شدند که در ابتدا تبدیل به بهشتی براي اجتماع هنرهاي موجود شدند و در حال حاضر، مرانعطاف

هاي معتبر و به دانشگاه »زیر روگذر پل منهتن« .)Hackworth, 2002هاي فناوري هستند (آپاي و استارتهاي رسانهشرکت

و مرکز شهر  2دو خوشه عمده فناوري پیشرفته نیز نزدیک است، این دو خوشه عبارتند از تعمیرگاه نیروي دریایی بروکلین

زیر «هاي زمین، به دلیل محدودیت .)BTTشوند (شناخته می» مثلث فناوري بروکلین« عنوان به، که همراه با یکدیگر، 3بروکلین

   .شودسهیم می BTTها، کار، و نیز نواحی مسکونی را با فضاهاي یادگیري، بازي، زیرساخت »روگذر پل منهتن

هاي دیجیتال در تنها شعاعی آپو فناوري پیشرفته و استارتخاستگاه صدها شرکت خالق  »زیر روگذر پل منهتن«عملکرد: 

چالش پرورش این رشد سریع نوآوري، مستلزم حصول اطمینان از این است که  .)Camay et al., 2012باشد (بلوکی می 10

) سازمانی DID( »زیر روگذر پل منهتن«منطقه ارتقاي . باشدفضا، امکانات و محیط کاري درستی در دسترس آنان می

اي در سطح خوشه عنوان بهرا  »زیر روگذر پل منهتن«غیرانتفاعی است که به حمایت از این توسعه دیرین تخصیص یافته و 

                                                             
1. Two Trees Management 
2. Brooklyn Navy Yard 
3. Downtown Brooklyn 
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- نقل سرمایهوها و حملهاي جدید، تسهیالت بزرگ، پاركهاي شهري نیز در زیرساختدولت و حکومت .دهدجهانی ارتقا می

، بخش DIDو نظارت  BTTدر این حین، تحت برنامه جامع  .هت یک رشد پرشور فراهم نمایندنمایند تا ابزارهایی جگذاري می

هاي زمین غلبه نموده و فضا براي رشد باشد تا بر محدودیتهاي تجاري و مسکونی جدید میدر حال توسعه ساختمان ،خصوصی

یابد، این ورزان و کارکنان خالق پرورش میاز طریق طیف گسترده دانش »زیر روگذر پل منهتن« عالوه، به .خوشه ایجاد نماید

   .افراد تضمینی براي بازار کاري پویا و پرمایه هستند

میزبان برخی از نوآورترین  »زیر روگذر پل منهتن«محیط: نظر به یک حس فرهنگی پیشرو دقیقاً در یک منطقه تاریخی، 

کنند، بسیار خالق و زندگی می »زیر روگذر پل منهتن«افرادي که در  .باشدنگاران میهاي جهانی، هنرمندان و روزنامهشرکت

انگیز گیرند، محیطی که رویدادها و امکانات خیالالهام می »زیر روگذر پل منهتن«آنها از محیط هنري ناحیه  .باشندروشنفکر می

، جشنواره هنرهاي 2در منطقه فرهنگی، گالري کلومپچینگ 1نماید (براي مثال مرکز بارکلیزفرهنگی آن را فعال می-اجتماعی

ات تحصیلی بروکلین و بخش فناوري مؤسسبرنامه دارد تا شبکه سازي را در بین  BTT  .)3، فلی فود»زیر روگذر پل منهتن«

هایی ایجاد شغل هاي جدید را توانمند ساخته وآپآورد، استارتنوع درستی از آموزش را فراهم می BTTپیشرفته بهبود بخشد، 

  .)Harvey et al., 2013نماید (می

هایی براي گذرند، محدویتشود که از عرض ناحیه میهایی مشخص میاز نظر فیزیکی با پل »زیر روگذر پل منهتن«تصویر: 

 -  کندایجاد میفرد و پویا اي از فضاهاي عمومی منحصربههمچنین مجموعه .کنندروي فراهم میسواري و پیادهارتباط دوچرخه

هاي عمومی در ترکیب با نماي پل ها و میداناین پارك .که شهرت جهانی دارد 5و پارك پل بروکلین 4همانند کدمن پالزا

به عالوه، زندگی  .اند را شکل داده »زیر روگذر پل منھتن“فرد هاي صنعتی قدیمی، هویت فیزیکی منحصربهبروکلین و ساختمان

ها، همانند جشنواره - باشدهاي سرگرمی همراه میها و دیگر فعالیتبردارياغلب با فیلم »پل منهتن زیر روگذر«روزانه در 

با این حال، نرخ باالي جرم و جنایت  .)Harvey et al., 2013ها و بارها (ها، فروشگاههاي پویا و تعداد زیاد رستوراننشینی شب

به یک  »زیر روگذر پل منهتن«براي تبدیل  در حال حاضر .نمایدرا تهدید می »زیر روگذر پل منهتن«محلی این تصویر جذاب از 

ها شده است محل امن، توجه بیشتري به روشن کردن ناحیه در شب و به سطح خیابان آوردن فعالیت

)www.brooklyntechtriangle.com(.  

  نوآوري پارك مکوایر، سیدنیناحیه . 3-3-4

کننده در اقتصاد جهانی ترین شرکتترین شهر استرالیا، مهمترین و پرجمعیتترین، جهانیبزرگ عنوان بهبستر: سیدنی 

هاي بیمه، خدمات امالك و کسب و کار قرار گرفته، الشعاع گردشگري، امور مالی و بخشهرچند که شهر تحت .باشد می

 .)Pancholi et al., 2017cفناوري (هاي بهداشت و زیستدارند که ویژه صنایع خالق هستند، همانند بخشهایی وجود  خوشه

اي از نیروي کاري ات، اجتماع پرمایهمؤسسدهند، این ات جهانی پژوهشی و تحصیلی سیدنی پرورش میمؤسسها را این خوشه

کند، المللی را نیز جذب میورزان بیندرهرحال، کیفیت باالي زندگی در سیدنی دانش .نمایندداراي صالحیت را در شهر فراهم می

  .)YigitcanlaR&Dur, 2013اقیانوسیه (-به ویژه از منطقه آسیا

 6بلت گرین زاربوته تغییر محیط جهت 1960در اواسط دهه  که باشدمی سیدنی شمال در ايحومه شکل: پارك مکوایر
                                                             
1. Barclays Centre 
2. Klompching Gallery 
3. Flea Food 
4. Cadman Plaza 
5. Brooklyn Bridge Park 
6. Green belt 
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 هاي نوآوري:کیفیت مکان در خوشه

 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

مفهوم اولیه مشابه با نواحی صنعتی فناوري پیشرفته اطراف دانشگاه استنفورد بود که تعامل بین  .صنعتی ایجاد شدهاي فعالیت

زار، دانشگاه مکوایر و با ردپاي بزرگی در بوته 1هاي کوچک مقیاس سبک زبرکاريساختمان .صنایع و دانشگاه را تسهیل نمود

یک برنامه توسعه بلند مدت را  »منطقه نوآوري پارك مکوایر«آن زمان به بعد،  از .یک ناحیه تجاري اطراف آن را شکل دادند

براي حمایت از این رشد، شکل  .دومین منطقه تجاري بزرگ سیدنی را به دست آورد عنوان بهکند تا موقعیت فعلی خود دنبال می

هاي سازگار با ي فناوري پیشرفته، طراحیهاهاي متنوع، معماريها، ساختمانترین زیرساختتر و به مدرنمتراکم ،شهري

منطقه نوآوري پارك « .ها و فضاهاي باز براي اوقات فراغت مجهز شده استبوم و طیفی از امکانات ورزشی، پارك زیست

شود نقل عمومی تبدیل میوهمچنین از یک خوشه وابسته به ماشین به یک خوشه پویا و مبتنی بر عابر پیاده و حمل »مکوایر

)Pancholi et al., 2017b( . ها و حس انجام کسب و ، احساس سرسبزگی برگ»منطقه نوآوري پارك مکوایر«به هر حال، در

   .زار همچنان مهم هستنددر یک بوته کار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )، ناحیه نوآوري پارك مکوایر، سیدنی، بازیابی شده از2017اکتبر  2هاي گوگل (. نقشه5شکل 
https://www.google.com.au/maps/@33.7787559,151.1087734,14z 

  

منطقه نوآوري پارك «المللی مطرح بودند، در هاي فناوري پیشرفته که از نظر بینبرخی از شرکت 1970عملکرد: طی سال 

دیگر کسب و کارهاي فناوري  این شهرت، .یک ناحیه صنعتی فناوري باال و پیشرو در استرالیا واقع شده بودند عنوان به »مکوایر

هاي عرضه الکترونیکی، علمی، محاسباتی، پزشکی، ارتباطات، داروسازي و حلراه ،از جمله - پیشرفته را جذب نموده است

منطقه نوآوري «در حالی که دولت در ابتدا در  .)McNeill e al., 2005و یک منطقه بزرگ تجاري شکل داده است ( -تجاري

و بخش خصوصی هستند  2هاي محلی ریدگران عمده حاضر، دانشگاه مکوایر، سازمانگذاري نمود، توسعهسرمایه »پارك مکوایر

)Pancholi et al., 2017c(. جهت  4و برنامه محلی رید براي کریدور پارك مکوایر 3براي مثال، برنامه جامع پردیس دانشگاه

هدف، تهیه  .مچنین محیط تعاونی بین پژوهش و فناوري طراحی شدندحمایت از کاربري زمین مختلط فعلی، استطاعت ملک و ه

   .باشدجهت کمک به نیازهاي رشد سیدنی می 2031شغل دیگر تا سال  40،000خانه و  5،800

هاي هنري دانشگاه مکوایر، ها و گالريها، کلکسیونها، موزهمحیط: در کنار امکانات فرهنگی گوناگون همانند کتابخانه

ترکیب کردن کار و بازي از طریق  .وجوش اتفاقی در حال روي دادن استپرجنب »منطقه نوآوري پارك مکوایر«همواره در 

                                                             
1. Brutalist-style 
2. Ryde 
3. Campus Master Plan 
4. Macquarie Park Corridor 



 

 

 1399آذرماه  |56شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

124 

سازي با دیگر هایی براي تفریح و شبکهبه عالوه، ایجاد فضاهاي پذیرا، فرصت .پیوستن به رویدادهاي اجتماعی پویا، آسان است

اي، مرکز یادگیري دانشگاه و نیز شبکه-براي ارتقاي سیستم تجاري .تقویت نموده تا حس اجتماع را بهبود بخشند کارکنان را

دهند تا ها از سرتاسر خوشه اجازه میدهند، و به گروهمرکز مدیریت شبکه، نیازهاي ارتباطاتی فنی مردم را تحت پوشش قرار می

اکوسیستم خالق و باز خوشه را نه فقط این سیستم تجاري شکوفا و سطح باالي  .)Pancholi et al., 2017cبا دقت کار کنند (

 ;www.macquariepark.com.auنماید (مداخله، بلکه تنوع فرهنگی و قومی، و حضور هنر در فضاهاي عمومی حمایت می

www.mpid.com.au(.  

ها نیکها، پیکدارد، از کمپهاي زیادي از سبک زندگی و سرگرمی عرضه میگزینه »پارك مکوایرمنطقه نوآوري « تصویر:

فعال  .هاي پیشرفته، و دیگر امکانات اوقات فراغتاي از خرید، غذاخوري و ورزشزارها گرفته تا طیف گستردهروي در بوتهو پیاده

ونقلی و کریدور مرکزي هاي حملخیابان، به ویژه در اطراف گره کردن برخی از این امکانات و دیگر خدمات ضروري در سطح

منطقه نوآوري پارك «علیرغم فضاي ایمن، اعتبار جمعی  .دکنجدید نیز به ایجاد یک محل ایمن و پویا در روز و شب کمک می

فرد و از نظر مدیون محیط منحصربه »منطقه نوآوري پارك مکوایر«و دسترسی به چنین امکاناتی، تصویر گیراي  »مکوایر

هنرهاي عمومی نیز به نشان دادن ماهیت محلی، هویت فرهنگی و محیط طبیعی کمک  .باشدزیباشناسی مطلوب آن نیز می

  .)Pancholi et al., 2017cکنند تا حس متفاوتی از فضا ایجاد نمایند ( می

 نتایج مطالعه تطبیقی .4

کند که بستر، کند، این ساختار ادعا میموردي، ساختار نظري اولیه پژوهش را تقویت میتحلیل توصیفی نتایج مطالعات 

براي یک  .هاي نوآوري دارنددهی کیفیت محل در خوشهاي در شکلهاي قابل مالحظهشکل، عملکرد، محیط و تصویر، نقش

 .تا تعداد کلمات را محاسبه نمایند اند رگذاري شدهویوو با-ی شده در اننویسهاي کدداده -ايیا تحلیل واژه -تحلیل محتواي کمی

منظور از دسته،  -اي متوثر از عناصر معینی بوده استشده نشان داده که هر دسته در چه درجه نویسیهاي کدتکرار کلمات داده

ند مجموعه سازي مرحله بعدي مطالعه، نیازمبدین خاطر، پژوهش به منظور ساده .باشدشکل، عملکرد، محیط، تصویر می

براي مثال  -اند انتخاب شده -شانهايیا مترادف -اي که بیشترین تکرار را دارندباشد، تنها چهار کلمهها میمحدودي از شاخص

 - هايیا شاخص-هانتیجه تحلیل محتوایی کمی و کلیدواژه 3جدول  .»شکل«مکان، شکل شهري، طراحی و تسهیالت در دسته 

   .دهدانتخابی را نشان می

  ویوو-. نتایج تحلیل محتوایی کمی با ان3جدول 

  تکرار  پرتکرارترین مفاهیم و کلمات مرتبط  دسته

  شکل

  242  )33)،محیط (49)، ارتباط (38بندي ()، ناحیه52)، فضا (70: ناحیه (مکان

  169  )20)، مرزها (18)، شهري (47)، برنامه (84: ساخت و ایجاد (شکل شهري

  284  )9)، پایدار (5انداز ()، چشم47)، فضاهاي باز (43پروژه ()، 180: طراحی (طراحی

  215  )20ونقل ()، حمل22)، امکانات (33)، خدمات (37)، زیرساخت (103: پارك (تسهیالت

  عملکرد

  280  )39)، پیشگام (57)، دولت (33)، محلی (56)، عمومی (95: توسعه (مدیریت

  250  )35)، زمین (25)، ساکن (38)، در دسترس (52اداره ()، 37)، مختلط (63: مسکن (کاربري زمین

  211  )10)، کارمند (11)، استعداد (31)، اجتماع (37)، جامعه (32ها ()، شرکت90: کار (استعداد

  257 )35)، صنعتی (40)، فناوري (42)، فن (71)، دانشگاه (69: تجارت (فناوري
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 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

  محیط

  113  )6)، جشنواره (6)، میراث (14)، صحنه (18رویداد ( )،30)، حال (39: فرهنگی (محیط فرهنگی

  135  )35)، هماهنگی (36)، حمایت (25)، درگیر شدن (18)، اجتماعی (21: شبکه (شبکه سازي

  70  )7)، تنوع (5)، خارجی (5)، گردشگري (20)، طیف (10)، پرشور (23: گوناگونی (گوناگونی

  211  )10)، هنرمند (19)، دانش (64)، نوآوري (28پژوهش ( )،45)، ایجاد کردن (45: هنر (خالقیت

  تصویر

  145  )18)، فراغت (6)، غذا خوردن (21ها ()، فعالیت26)، پویا (18)، خیابان (56: زندگی (سبک زندگی

  56  )7)، عابر پیاده (3)، جرم (7)، روشنایی (25)، کنترل (14: ایمن (امنیت

  96  )13)، دید (12)، تاریخی (31)، یکپارچه (5()، وابسته 35: خانه (حس محل

  124  )19)، جهانی (6)، برند (53)، ایجاد (9فرد ()، منحصربه17)، متفاوت (20: اصلی (هویت

  

این تحلیل روشن  .شودهاي شناسایی شده انجام میتحلیل تفسیري کیفی بر اساس پیامد تحلیل محتوایی کمی و شاخص

آوري شده هاي جمعداده .گذارندمی تأثیرهاي نوآوري چگونه کیفیت محل را شکل داده و بر آن وشهها در خکند که شاخصمی

اي و توضیحی این، تفسیر مقایسه .بندي شده استها مجدداً ثبت و دستهبراي هر مطالعه موردي، تحت مجموعه جدید شاخص

هاي د که هرچند که هر مورد قطعاً ویژگیدهتفسیري نشان میاي و هاي مقایسهنتایج تحلیل .نمایدها را تسهیل میداده

دهد که هایی را نشان میها و استراتژيویژگی 4جدول  .هاي بسیاري به یکدیگر دارندفردي دارد، همه موارد شباهتمنحصربه

با این  .اند شان، دنبال کردهبنیانورزان و صنایع دانشهر چهار مطالعه موردي به منظور ایجاد یک کیفیت محل جذاب براي دانش

فرد خودش را دارد که کیفیت محل در ها در بین مطالعات موردي، هر خوشه ماهیت و تاکتیک منحصربهحال، در کنار شباهت

  .اند ارائه شده 5هاي مجزا در جدول ها و تاکتیکاین ماهیت .کندجریان را سازگار می

   

 هاي نوآوريخوشه هاي متداول کیفیت محل در. ویژگی4جدول 

  بستر

اي  کیفیت منطقه

  و شهري

  .کنندهاي نوآوري حمایت می، که از شهرت خوشهKBUDبنیان و  داشتن شهرت جهانی در اقتصاد دانش -

  شانهاي نوآوري درون مرزهايهاي قدرتمند براي توسعه و ارتقاي خوشهداشتن برنامه -

  کرده، و تنوع قومی و فرهنگینیروي کاري تحصیلهاي معروف، داشتن سطوح باالي گردشگر، دانشگاه -

  شکل

  هاها، مراکز پژوهشی، دانشگاه، فرودگاه، دیگر خوشهCBDیعنی  -هاي مهم شهرارتباط خوب با قسمت - مکان

زارها، مناطق تاریخی یـا  یعنی مناطق کنار آب، بوته -فردشده با محیط ساخته شده یا محیط طبیعی منحصربه احاطه -

  قدیمیصنعتی 

  رویه براي حمایت از فضاي پویا و توسعه شهري پایدارجلوگیري از توسعه بی -  شکل شهري

  پذیربندي انعطابندي با کاربري مختلط و یک ناحیههاي طبیعی ناحیه، یک ناحیهدرنظر گرفتن ویژگی -

  ریزي وابسته به ماشینبرنامهونقل عمومی به جاي ریزي با محوریت عابر پیاده، دوچرخه و حملتمرکز بر برنامه -

  هاي کاریعنی در محل -فرد، متنوع، باکیفیت و پیشروتاکید بر طراحی معماري و شهري منحصربه -  طراحی

  طراحی طبقه همکف به شکل قابل دسترسی براي همه به منظور حفظ ارتباط با نماي خیابان -

  رار دادن محیط طبیعیهاي سازگار با محیط زیست و در مرکز توجه قاحترام به طراحی -

ها و امکانات مراقبـت از سـالمندان یـا کودکـان،     یعنی مدارس، بیمارستان -اياطمینان از دسترسی به امکانات پایه -  تسهیالت

  نها ارائه شدهه آهایی که خدمات خوبی بمغازه
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مناسـب، کافـه،   هـاي ورزشـی بـا تجهیـزات     سواري و دویـدن، زمـین  یعنی نواحی دوچرخه -تهیه امکانات پیشرفته -

  رستوران، بار، واي فاي رایگان

  سریع و قابل اعتماد ICTونقلی هوشمند و باکیفیت و زیرساخت هاي حملتهیه سیستم -

  عملکرد

هـاي بـا محوریـت    ها و پـروژه هاي عمومی و دولتی به منظور این که مسئول توسعه زیرساختدرگیر نمودن آژانس -  مدیریت

  شوند -ها و خدمات شهريجادهیعنی  -امنیت و پایداري 

 هاي خودشان بر اساس برنامه جامع بشونددرگیر نمودن بخش خصوصی به منظور این که مسئول ساخت بلوك -

هاي مختلف در یک ناحیه با مرزهاي کامالً محو شده، براي تشکیل محلی براي زندگی، کار، گرد هم آوردن فعالیت - کاربري زمین

  یادگیري و بازي 

  ارزش و در دسترس بودن امالك مسکونی و تجاري و همچنین فضاهاي کاريکنترل  -

  پیمان و مراکز پژوهشیهاي همورزان از طریق یک سیستم تحصیلی هدفمند در دانشگاهگسترش مجموعه دانش -  استعداد

  هاي زندگی باکیفیتهاي کاري و سبکورزان خارجی و محلی از طریق عرضه طیفی از فرصتجذب دانش -

تـرین  المللـی و داخلـی از طریـق عرضـه طیفـی از پیشـرفته      هاي دانـش بنیـان بـین   جذب و حفظ صنایع و شرکت -  فناوري

  یعنی تهیه ساخت و ساز پیشرفته فناوري ارتباطات و ساختار دیجیتال -ها زیرساخت

  نماینداي که توسعه و سرریز دانش را تسهیل میمیزبانی مراکز پژوهشی شناخته شده -

  کننداي که به شهرت خوشه کمک میهاي دانش بنیان شناخته شدهشرکتمیزبانی  -

 محیط

  محیط فرهنگی

  

یعنی فضایی براي گرد هـم آمـدن، مراکـز     -توسعه فضاهاي اجتماعی و فرهنگی که در دسترس همه مردم هستند -

  ها، تئاترها، سینماها، کتابخانهها، گالريفرهنگی، موزه

  هاي فرهنگیهاي اجراي زنده، جشنوارهیعنی محل -هاي بزرگ مردمبراي دربرگرفتن گروهریزي رویدادهایی برنامه -

  متمایز نمودن محیط فرهنگی از طریق حضور هنر عمومی، و حفظ و بازآفرینی مناطق و میراث فرهنگی موجود -

فضـاهاي کـاري مشـترك بـراي     یعنی توسـعه   -تسهیل ارتباطات و تعامالت تجاري براي فرونشاندن سرریز دانش -  سازي شبکه

  ردیفهاي همشبکه

  هاي اجتماعی، فضاهاي عمومییعنی توسعه گروه -تسهیل تعامالت اجتماعی براي بهبود حس اجتماع -

  هاها براي توسعه یک بازار پویا و براي پیوند دادن استعداد و شرکتتسهیل تعامل مردم و شرکت -

هاي مختلـف، اجتمـاع   ها و قومیتیعنی افراد از فرهنگ -هاي زندگیو سبک میزبانی و پذیرش انواع مختلف مردم -  گوناگونی

  شکناندگرباشان جنسی، سنت

  یعنی حضور باالي هنرمندان و ابداعات -بهبود فضاي خالق هنري، فرهنگی و فنی -  خالقیت

  بهبود حضور هنر در منطقه به شکل مجسمه، نقاشی و غیره براي حمایت از محیط خالق -

  تصویر

  کنندهاي زندگی حمایت میفراهم نمودن انواع مختلف سرگرمی و فعالیت، که از تنوع سبک -  سبک زندگی

  فراهم نمودن زندگی شب و روز پویا و فعال در سطح خیابان براي حمایت از همهمه خیابانی -

  ایجاد محلی امن در روز و شبهاي سرگرمی و رویدادهاي پویا براي فعال کردن پویایی سطح خیابان با غذا، گزینه -  امنیت

  ها و نواحی عمومیتهیه یک سیستم روشنایی کارآمد در خیابان -

هاي تاریخی، یعنی ارزش قائل شدن براي بناهاي یادبود، ساختمان -فرد یا غیرمعمول بودنارتقاي کیفیت منحصربه -  حس محل

 فردهاي متفاوت یا محیط طبیعی منحصربهفرد، همهمههاي منحصربهمعماري

  ثر و جهانی ؤصورت م فرد و بازاریابی براي آن بهمنظور حمایت از یک هویت منحصربه ایجاد یک برند براي خوشه به -  هویت
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 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

  هاي نوآوريهاي متفاوت کیفیت محل در خوشه. ویژگی5جدول 

 سیدنی  نیویورك  هلسینکی  سنگاپور  

  بستر

کیفیت شـهري و  

  اي منطقه

هـاي  بهترین اکوسیستم -

  آپی دنیااستارت

ــگري  - ــتم گردشـ سیسـ

  شکوفا

پایتخــت فرهنگــی اروپــا  -

  )2000(براي سال 

  زمینه طراحی معروف -

دومین کانون پیشروي  -

ــاالت   ــاوري در ایـ فنـ

  متحده 

  مناطق تجاري برجسته -

ــروي   - ــانون پیش ــین ک اول

  فناوري در استرالیا

مراکـــــز پژوهشـــــی و  -

  هاي معروف دانشگاه

جمعیـت در حـال رشـد     -

کارکنــان باصــالحیت  

  و خارجی محلی

ــد   - ــال رش ــت در ح جمعی

ــالحیت   ــان باصـ کارکنـ

  محلی

ترین شهر در پرجمعیت -

ایاالت متحده با افـراد  

  کردهتحصیل

ــراد  - ــاالي افــ ــرخ بــ نــ

ــیل ــد   تحص ــرده و متول ک

  خارج از کشور

  
  رانتاعربین  نورث-وان

ــل   ــذر پ ــر روگ زی

 منهتن

منطقه نوآوري پـارك  

  مکوایر

  شکل

  درون شهر -  مکان

  زاربوته -

ــه   - ــک بـ ــر نزدیـ دیگـ

  ها خوشه

اي آغاز شده در منطقـه  -

  خالی

  حومه -

  کنار آب -

  نزدیک به یک دانشگاه -

  منطقه صنعتی قدیمی -

  درون شهر -

  کنار آب -

ــر   - ــه دیگـ ــک بـ نزدیـ

  هاخوشه

  منطقه صنعتی قدیمی -

  حومه -

  زاربوته -

  نزدیک به یک دانشگاه -

اي آغــاز شــده در منطقــه -

  خالی

شــــــبکه مــــــنظم،  -  شکل شهري

ــال ــردن  دنبــــ کــــ

  شناسی طبیعی ریخت

ــار  - ــه در کن شــکل گرفت

یک ستیغ سبز مرکـزي  

  در هفت نقطه

  تراکم باال -

شــبکه شــهري مــنظم و  -

  متمایز

رویه تکـراري در  رشد بی -

  کنار یک خط ساحلی

  تراکم متوسط -

شبکه شهري یکپارچـه   -

  و تاریخی

  فشرده شده بین دو پل -

  تراکم باال -

  شبکه شهري متفاوت -

رویه ممتد در کنار رشد بی -

  یک خط سبز

  تراکم متوسط -

گرایانه، هاي آیندهسبک -  طراحی

و جنوب شـرقی   طبیعی

  آسیایی

فضـاهاي سـبز طبیعـی     -

یعنــــی نگهــــداري از 

  زارها بوته

هاي ترکیب نمودن سبک -

  مدرن و قدیمی

ــی   - ــبز طراح فضــاهاي س

شده؛ یعنـی پـارك خـط    

  ساحلی

ــوکس   - ــازي لــ بازســ

  هاي صنعتی ساختمان

فضاهاي سبز طراحـی   -

شده؛ یعنی پارك خـط  

  ساحلی

ــبک - ــاي سـ ــاوري هـ فنـ

  پیشرفته و زبرکاري

فضاهاي سبز طبیعی یعنی  -

  زارها نگهداري از بوته

- روســتاهاي تفریحــی -  تسهیالت

یعنی پـارك راچسـتر و   

  هلند ویلج

ــت - ــیقابلی ــاي طبیع  - ه

ــی   ــدگی غنـ ــی زنـ یعنـ

  پرندگان

امکانات عـالی اوقـات    -

یعنـی پـارك    - فراغت

  1سرِها، تک تسگ

یعنی - هاي طبیعیقابلیت -

  پارك طبیعی

                                                             
1. Tech terrace 
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  عملکرد

ــی  -  مدیریت ــراکت دولتــ -شــ

ــی  خصوصــــــــــــ

  شده) ریزي (برنامه

ــس    - ــایی آژان ــا راهنم ب

  دولتی

-شـــراکت خصوصـــی  -

دولتـــــی -آکادمیـــــک

  شده) ریزي (برنامه

  با راهنمایی دانشگاه -

-شــــراکت دولتــــی  -

ــه ــی (برنامـ -خصوصـ

  نشده) ریزي

ــس   - ــایی آژان ــا راهنم ب

  دولتی

-شــــراکت خصوصــــی -

-دولتی (برنامه -آکادمیک

  شده) ریزي

  راهنمایی آژانس دولتیبا  -

ــاوري -  کاربري زمین ــگ-فنـ -فرهنـ

  تجارت

  خوشه فناوري پیشرفته -

  تجارت-طراحی-هنر -

  خوشه خالق -

  تجارت-ICT-رسانه -

  خوشه خالق -

  تجارت-فناوري-علم -

  خوشه فناوري پیشرفته -

ــاکن،   40،000 -  استعداد ــرد س ف

  کارمند 70،000

پژوهشگران و کارکنان  -

  جی باصالحیترخا

ــاکن،   10،000 - ــرد سـ فـ

ــغل،  8،000  6،000شـــ

  دانشجو

اجتمــــاع مختلطــــی از  -

  دانشجویان

ــد،  10،000 - کارمنـــــ

ــجو در  57،000 دانشــ

  1مثلث فناوري

ــه  - ــوع پرمای اي از مجم

هـا و کارکنـان در   شغل

  مثلث فناوري

ــغل،  32،000 -  40،000شـ

  دانشجو

ــه - ــه پرمایـ اي از مجموعـ

کارکنــان و دانشــجویان  

  محلی و خارجی

ــی   -  فناوري ــراکم فن ــیط مت مح

  شهر)(کالن

  هلسینکی پیشرو -

  روستاي مجازي -

و  ICTامکانــــــــات  -

  دیجیتال پیشرو

  محیط پژوهشی پررونق -

  محیط

ــی   -  محیط فرهنگی ــاي فرهنگـ دورنمـ

  محلی

  هنرها و مناطق تاریخی -

  دورنماي فرهنگی محلی -

  هنرها و مناطق تاریخی -

  دورنماي باز فرهنگی -

  BTTمنطقه فرهنگی  -

  دورنماي چند فرهنگی -

  مراکز فرهنگی متنوع -

  اياثر توده -  شبکه سازي

  )ها(شبکه سازي شرکت -

ــده  آزمایشــگاه - هــاي زن

ها و (شبکه سازي شرکت

  کاربران)

ــاوري  - ــتم فنـ اکوسیسـ

ــازي   ــبکه ســـ (شـــ

  ها)استعدادها و شرکت

  فشاهاي پذیرا  -

  (شبکه سازي استعدادها) -

  شکنهلند ویلج سنت -  تراکم

گردشــــگري بــــاالي  -

  خارجی

  تنوع قومی پایین -

  گردشگري خارجی پایین -

  شکنمحله سنت -

  گردشگري خارجی باال -

  تنوع قومی باال -

  گردشگري خارجی باال -

ــنایع   - خالقیت ــاالي ص ــطح ب س

ــانه  هــا طراحــی و رس

  )2پلیس(فیوژن

درصد متوسط کارهـاي   -

  هنري و اختراعات

هـا و  سطح باالي پردیس -

هــاي طراحــی و شــرکت

  هنر

  جمعیت باالي هنرمندان -

ــاالي صــنایع   - ســطح ب

اي و محصوالت رسانه

  فیلمی

ــاالي  - جمعیـــــت بـــ

-هنرمنـــدان و ســـنت

  شکنان

  سطح پایین صنایع خالق -

  درصد باالي اختراعات -

  تصویر

زنـدگی و تفـریح در یــک    -هاي باز، هنري و سبک -زندگی و فراغت در یـک   -کانون سبک زنـدگی و   -  سبک زندگی

                                                             
1. Tech-Triangle 
2. Fusionopolis 



 

 129 

 هاي نوآوري:کیفیت مکان در خوشه

 سیدنیاز سنگاپور، هلسینکی، نیویورك، و  هاي جهانیتحلیلی تجربی از بهترین روال

غـــذاخوري راچســـتر  

  )(سبک جوانان

ــبک   ــهري (س ــارك ش پ

  خانوادگی)

ــنت ــبک  س ــکن (س ش

  هنري)

ــارك  ــهري (ســبک  پ ش

  خانوادگی)

نـــرخ پـــایین جـــرم و  -  امنیت

  جنایت

نفوذپـــذیري بـــاال از   -

  روطریق ایجاد پیاده

  نرخ پایین جرم و جنایت -

ارتقاي کنترل اجتماعی از  -

 Uطریــق یــک طراحــی 

  شکل

ــرم و    - ــاالي ج ــرخ ب ن

  جنایت

توسعه مجدد روشـنایی   -

  هاي پرخطرو محل

  

  نرخ پایین جرم و جنایت -

نشــینی از احیــاي شــب  -

یک کریدور تجاري طریق 

  سرزنده

هاي فرهنگـی و  دارایی -  حس محل

فرد، و تاریخی منحصربه

  طبیعت گردشگري

دارایی طبیعی، هنـري، و   -

  فردتاریخی منحصربه

ــربه  - ــاثیر منحص ــرد ت ف

ــدگاه ــنعتی و دی ــا ص ه

  هاپیرامون پل

ــی   - ــیط طبیعــــ محــــ

  فرد منحصربه

مرکز طراحـی پیشـرو در    -  قطب استعداد -  هویت

  بالتیکه دریاي یناح

ــاوري  - ــث فن مرکــز مثل

  بروکلین

ترین منطقه نوآوري بزرگ -

  در استرالیا

  

  دهد:هاي استقرایی زیر را شرح میهاي ذکر شده، یافتهها و تفاوتاي شباهتتحلیل مقایسه

هاي هاي بسترهاي شهري، استراتژيفرگشتی بین قابلیتهاي نوآوري، روندي همد که رشد خوشهدهبستر: نتایج نشان می

 يترعمیق صورت به خالقهاي خوشه .)Carvalho & Van Winden, 2017باشد (دولتی، و خود توسعه خوشه می بنیان دانش

رانتا) دارند، اغلب با مرزهایی محو شده و ریشه گرفته در زندگی شهري فرهنگی بسترشان (عربین-هاي اجتماعیریشه در توانایی

تغذیه  از مراکز پژوهشی برجستهدر حالی که تنها هاي فناوري در نواحی مجزا، د خوشهاحتمال وجو .)زیر روگذر پل منهتن(

هاي دولت شهر استفاده از استراتژي خالقهاي خوشه . با این حال، همه انواع)منطقه نوآوري پارك مکوایر، باالتر است (شوند می

- آپجهانی، کیفیت باالیی از زندگی، یک محیط حامی از استارتها در جستجوي ایجاد یک اقتصاد موفق کنند، این استراتژيمی

  .)Hazelkorn & Murphy, 2002ها، و مجموعه متراکمی از نیروي کاري هستند (

نورث) از تراکم، تنوع و دورنماي نوآورانه نواحی درون شهري، -، وانزیر روگذر پل منهتنهاي درون شهري (شکل: خوشه

 ,Flewشوند (مند میهاي نوآوري و تجاري بهرهه کاري، و نیز واقع شدن در نزدیکی دیگر خوشههاي موجود و مجموعزیرساخت

بایست زمان و پول ) از چنین شرایطی محروم هستند، و میمنطقه نوآوري پارك مکوایررانتا، هاي حومه (عربینخوشه .)2012

یک دانشگاه در مرکز به منظور جذب نیروي کاري تحصیل کرده، ریزي برنامه .شان هزینه نمایندبیشتري را براي ارتقاي وضعیت

منطقه هاي فناوري (به عالوه، خوشه .نمایداي را توانمند میکند و زندگی اجتماعی حامی چنین توسعهاي ایجاد میفضاي نوآورانه

زیر روگذر پل  رانتا،هاي خالق (عربینشهبا این حال، خو ؛اند نورث) احتماالً در نواحی خالی جاي گرفته-، واننوآوري پارك مکوایر

 & Heدهند (را ترجیح می -براي مثال مناطق صنعتی قدیمی - فردها و سوابق منحصربههاي با معماري) مکانمنهتن

Gebhardt, 2014(.  ارزیابی فضاهاي باز سبز، طراحی شهري و معماري نیز در بهبود سالمتی و رضایت، امنیت، مصونیت، و

  .)Loures et al., 2007هاي نوآوري مهم هستند (ن هویت فیزیکی خوشهشکل داد

ها براي تکامل، نیازمند زمان و ترکیب فرهنگی و اقتصادي کیفیت محل، خوشه-عملکرد: به دلیل ماهیت پیچیده اجتماعی

اهداف بلند مدت و تعریف  کننده اصلی براي ساختریزي، دولت محلی هماهنگدر مرحله برنامه .عملکردها هستند اي ازفشرده

در هر حال، در مرحله توسعه، یک مشارکت  .)Kloosterman & Trip, 2011باشد (ساختار شهري کلی و برنامه عملیاتی آن می

در حالی که  .باشدمی» دلبستگیحس «خصوصی، مکانیزمی کارآمد براي تهیه الزامات دقیق کاربران و ایجاد یک -عمومی
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زیر روگذر شوند، معموالً از محدودیت زمین (مند میهاي زمین بهرهاز ترکیب موجود عملکردها و کاربريهاي درون شهري خوشه

هاي محلی همچنین از ترکیب عملکرد، پژوهش پیشرو، و محیط دانشگاه .هاي حومهبرخالف خوشه - برند) رنج میپل منهتن

 ;Sohn & Kenney, 2007کند (استعدادهاي بیشتري را جذب میها، و آپها، استارتنمایند که شرکتفناوري حمایت می

Youtie & Shapira, 2008: Mian et al., 2012(.  

 -هاي ثابت فناوري پیشرفتهو نه رویدادهاي بزرگ پرهزینه یا زیرساخت -محیط: غالباً زیرساخت مالیم هنرها و فرهنگ

هنرمندان، ساختارشکنان، گردشگري، رویدادهاي فرهنگی، و  .دباشابزاري کم هزینه براي شکل دادن به یک محیط خالق می

نورث) -هاي با میراث فرهنگی غنی (وان) و در خوشهزیر روگذر پل منهتنرانتا، هاي خالق (عربینهنرهاي خیابانی در خوشه

منطقه «یعنی  - پیشرفته حومههاي فناوري بنابراین، احتمال باالتري دارد که آنها، در مقایسه با خوشه .حضور باالیی دارند

رسد که علیرغم به نظر می .یک محیط جذاب را از طریق هزینه نمودن پول و زمان کمتر شکل دهند -»نوآوري پارك مکوایر

هاي نوآوري هستند؛ همچنان در جستجوي گرد آمدن در خوشه بنیان دانشورزان و صنایع طبیعت المکان تولید دانش، دانش

به عالوه، نزدیکی به  .)Durmaz, 2015یط تعامالت تجاري و اجتماعی، چهره به چهره و مبتنی بر محل (شاید به دلیل مح

گیري جنسی، ها، از طریق جذب طیفی از افراد با سوابق مختلفی از قومیت، نژاد، اصالت ملی، سن، طبقه اجتماعی و جهتدانشگاه

   .دهدمحیط بازي را شکل می

خاستگاهی براي بسیاري از استعدادها و  عنوان بهشان، ي نوآوري، همراه با عملکردهاي مختلطهاتصویر: نسل جدید خوشه

بنابراین، شانس باالتري براي توسعه یک تصویر مطلوب و وابستگی شدیدتري به محل وجود دارد  .شوندها لحاظ میشرکت

)YigitcanlaR&Dur, 2013(. هاي نوآوري یک هویت و تصویر مجزا در خوشهدهی تواند در شکلبه طور مشابه، اصالت می

باشد هاي نمادین میهاي جاري، و ارزشفرد مکان به شکل ظاهر فیزیکی، فعالیتاصالت، یک حس منحصربه .مفید باشد

)Heebels & Van Aalst, 2010; Sepe & Pitt, 2014(. ،با نماهاي تماشایی پل  »زیر روگذر پل منهتن« براي مثال

با یک محیط طبیعی  »منطقه نوآوري پارك مکوایر«صنعتی، یا  تأثیرفرد و با یک همهمه خیابانی منحصربهبروکلین، و 

هاي نوآوري، و به عالوه، براي بهبود حدود رقابتی خوشه .ها هستندنشدنی در ذهنفرد، در حال ایجاد تصاویري فراموشمنحصربه

   .تصویري از امنیت ضروري استشکل دادن یک برند شناخته شده جهانی، داشتن 

 گیريبحث و نتیجه .5

دهی و بهبود هاي این مطالعه، از ادعاهاي موجود پیرامون نقش قابل مالحظه کیفیت محل در شکلاز دیدگاه نظري، یافته

از این هستند ها حاکی یافته .)Trip, 2007; Klosterman & Trip, 2011کنند (هاي نوآوري پشتیبانی میمزایاي رقابتی خوشه

در حین این که عوامل قاطعانه سنتی، دیگر  .هاي نوآوري جذاب سهیم هستندکه هر دو عامل مالیم و قاطعانه، در ایجاد خوشه

به منظور نشان  .) نیز به تنهایی ناکافی هستند2005( 1هاي مالیم فلوریداهاي نوآوري نیسنتند، شاخصتنها نیروي محرکه خوشه

این چارچوب، از  .چارچوب مفهومی پیشنهادي کیفیت محل بر اساس روال و نوشتار موجود توسعه یافته است، مسئلهدادن این 

شان، از موضوعات کیفیت محل در شاخص 17در کنار  -یعنی بستر، شکل، عملکرد، تصویر، محیط -اشطریق پنج بعد کلیدي

هاي جهانی اعمال شده تا نشان دهد چهار تا از بهترین روال به عالوه، چارچوب به .)5کند (جدول هاي نوآوري حمایت میخوشه

   .هاي نوآوري سهیم استکه کیفیت محل چگونه در جذابیت خوشه

  ممکن دهند کهمی توضیح را کلی هايویژگی محلی، بافت هايویژگی همیشگی ذهن داشتن در با هااز دیدگاه عملی، یافته

                                                             
1. Florida 
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هایی که به شود: انتخاب مکانها شامل موارد زیر میاین ویژگی .)4سازي نمایند (جدول پیادههاي نوآوري آنها را بود دیگر خوشه

رویه، تشکیل یک ساختار ها ارتباط دارند، احترام به محیط طبیعی و مصنوعی، جلوگیري از رشد بیو دانشگاه CBDخوبی با 

- کیفیت، دنبال نمودن یک برنامه توسعه عمومیشهري با مرکزیت مردم، تهیه یک طراحی معماري و شهري متنوع و با

ترین زیرساخت، ارزش قائل شدن ، عرضه پیشرفتهبنیان دانشهاي ورزان و شغلاي از دانشخصوصی، تشکیل مجموعه پرمایه

از هاي فرهنگی و نمادین جاري، بهبود تعامالت اجتماعی و تجاري چهره به چهره از طریق فضاهاي سوم، حمایت براي قابلیت

هاي زندگی، ایجاد فضاي پویایی در خیابان، عرضه محیط ایمن و مصون، و ارتقاي وابستگی به محل از ها و سبکتنوع افراد، ایده

   .هابر اصالت تأکیدطریق 

دهند هاي نوآوري را شکل میفرد خوشهنمایند که هویت منحصربههاي متفاوتی را توصیف میها همچنین ویژگییافته

تکی و  صورت بهبایست شود، که میهاي نوآوري میها عمدتاً شامل شرایط محلی خوشهاین مجموعه از ویژگی .)5(شکل 

اي را در مثال، پژوهش تفاوت قابل مالحظه عنوان به .هاي تجاري موجودها و قابلیتبراي مثال زیرساخت -جداگانه بررسی شوند

و  1دیویس .هاي خالقانه و فناوري پیشرفته شناسایی نموده استیز ویژگیهاي درون شهري و حومه، و نهاي خوشهبین ویژگی

اي با صنایع فناوري پیشرفته ) با اعالم این که صنایع خالق، نظر به پیوندشان با جغرافیا، به طور قابل مالحظه2009همکاران (

محتواي فرهنگی و عناصر مربوط به فناوري هاي خالق با ترکیب خاصی از خوشه .نمودند تأییدمتفاوت هستند، ادعاي وي را 

صنایع خالق در مقایسه با صنایع فناوري  .شان بسیار وابسته هستندهاي موجود مکانشوند، مواردي که به قابلیتشناسایی می

تواند کند که میدر عوض، تولیدشان ارزشی نمادین ایجاد می .تري ریشه در محیط شهري محلی دارندپیشرفته، به گونه عمیق

در نتیجه، احتمال یافت  .)He & Gebhardt, 2014کیفیت محل را بهبود بخشیده و تبدیل شهر به یک برند را تسهیل نماید (

  .هاي خالق در قلب شهرها باالتر است، این امر هم براي شهرهاي خالق و هم صنایع خالق بسیار سودمند استشدن خوشه

-بر بوده و مستلزم رویکردهاي انعطافدهد که زمانیک پدیده پویا و جاري نشان می عنوان بهیافته دیگري، کیفیت محل را 

، پیشبینی یک کیفیت بنیان دانشورزان و صنایع به دلیل پیوند محکم بین کیفیت محل و انتظارات متغیر دانش .باشدپذیر می

یک کیفیت محل جذاب عملکردي پویا است که  .محل دقیق و توسعه چنین برنامه تفصیلی قابل دسترسی غیرممکن خواهد بود

هاي به منظور حمایت از طبیعت پویاي کیفیت محل در خوشه .ها مکرراً تغییر شکل داده و اصالح شودتوانست طی عمر خوشهمی

، و جلسات یانبن دانشورزان و صنایع تري با دانشهاي تعاونیاي با ثبات کمتر، برنامههاي توسعهنوآوري، این پژوهش استراتژي

پذیري جهت ارتقاي اقتصاد هاي تعاملی و انعطاف) بر الزام چنین استراتژي2001( 2کوك .دهدبازبینی ممتدي را پیشنهاد می

هاي علمی از حالت ها و سازمانکند که با تغییر روندهاي نوآوري در بین شرکتالل میتأکید نموده است. او استد بنیان دانش

بنابراین، یک  .اند تري تغییر یافتهايمراتبی به حالت شبکههاي ارتقاي نوآوري از حالت سلسلهی، استراتژيخطی به حالت تعامل

   .باشدهاي نوآوري در بلند مدت میحل براي پرورش و بهبود خوشهمدل تعاملی تنها راه

هاي پیشگام پویایی مقاله یکی از کاوشاي پیچیده است؛ بنابراین، این طور که پیشتر بحث شد، کیفیت محل پدیده همان

هاي کیفیت محل انتخاب شدند تا روند تفسیر را مجموعه محدودي از شاخص .باشدهاي نوآوري میکیفیت محل در بستر خوشه

با این  .هاي نوآوري را بیازمایندشان در توضیح چگونگی مشارکت کیفیت محل در جذابیت خوشهسازي نموده، و قابلیتساده

ترین محدودیت هاي زیر آگاه باشد: الف) اولین و پرکشمکشهاي خاص پژوهش، خواننده باید از محدودیتود، در تفسیر یافتهوج

به  .تنها چهار مورد -این است که نتایج نشان داده شده در این پژوهش بر اساس تعداد نسبتاً محدودي از مطالعات موردي هستند

                                                             
1. Davis 
2. Cooke 
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را  مسئلههاي نوآوري موفق در سرتاسر دنیا هستند، باید این هاي خوبی از خوشهموردي مثال هر حال، در حالی که این مطالعات

، و بنابراین تعمیم آنها دشوار است؛ ب) نتایج، استهاي نوآوري، به شدت وابسته به محل هاي خوشهنیز درنظر گرفت که ویژگی

با این حال، این  .کنندهاي نوآوري فراهم میه و مدیریت خوشهریزي، طراحی، توسعرنامهباندازي کلی و راهنماهایی براي چشم

ویوو براي کدنویسی -افزار انهاي نوآوري تطبیق یابند؛ پ) در این مطالعه، از نرمفرد خوشهراهنماها باید با شرایط منحصربه

تفسیرها وجود داشته باشد؛ ت) مطالعه هایی در ورزيبا این حال، ممکن است همچنان غرض .وتحلیل محتوا استفاده شد 1عینی

هایی که معتبر یا مربوط به زمان در هر حال، داده .ها استفاده کندروزترین دادهاعتمادترین و بهتالش کرد که تا حد ممکن، از قابل

در  .را درنظر گرفتها ترین شاخصترین و کلیها را منحرف نمایند؛ ث) مطالعه فقط قابل مالحظهحال نباشند، ممکن است یافته

تر فرض شدند، ممکن است نیاز به بررسی مجدد داشته تر، یا براي یک بستر محلی خاصاهمیتهایی که کمهر حال، شاخص

، به مطالعات مسئلهبراي نشان دادن این  .دهی کیفیت محل درنظر نگرفتها را در شکلیا وزن شاخص تأثیرباشند؛ ج) مطالعه، 

   .باشدها نیاز میالعه دلفی براي ارزیابی کفایت شاخصبیشتر در کنار یک مط

هاي مقدماتی، در این مقاله یک رویکرد محتمل را بررسی نمود تا چگونگی سهیم بودن کیفیت محل، با تعریف برخی شاخص

چارچوب پیشنهادي تنها یک نقطه شروع براي مطالعات آتی به منظور یافتن معیارها یا  .هاي نوآوري را درك کندجذابیت خوشه

و در نتیجه، توسعه اعمالی براي ارتقاي عملکرد،  - هاي نوآوريهاي کارایی براي ارزیابی دقیق کیفیت محل در خوشهروش

ته و به روال دنیاي واقعی اعمال شود، به ویژه در پژوهش گزارش شده در این مقاله این قابلیت را دارد که گسترش یاف .باشد می

ارزیابی کیفیت محل در روال خوشه نوآوري دنیاي  .امید دارند شانهاي نوآوري کمتر موفق که به ارتقاي مرزهاي رقابتیخوشه

مقاله بر تعیین  عالوه، این به .هاي آنها آشکار خواهد نمودهاي مفصلی را نسبت به نقاط قوت، ضعف و قابلیتواقعی، بینش

 .ریزي و روندهاي مدیریت در مقیاس خوشه تمرکز نمودهاي کلی کیفیت محل براي آگاه نمودن سیاست، طراحی، برنامهشاخص

تر جدا نیست، نیاز به مطالعات بیشتري نیز هاي نوآوري، از بستر گستردهبا این وجود، از آن جایی که کیفیت محل در خوشه

هاي نوآوري اي و شهري براي ارتقاي جذابیت خوشههاي منطقهموضوعات کیفیت محل در مقیاسباشد که به بررسی  می
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  چکیده

کند که در آن راهبردهاي  هایی بحث می هاي فرضیه شهر خالق را بررسی و در مورد راه محدودیتاین مقاله 

شوند. مقاله  مانع آنها می هاي تولید هنري، بخشی به فعالیت بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت به جاي رونق

ایی شده در بارسلونا با زد اي صنعت منطقه -  هاي شهري پیچیده میان اجتماع هنري در پوبلنو حاضر تعارض

بارسلونا را  22@و طرح موسوم به  -کنند ساکنانی هنرمند و روشنفکر که آزاد از قیود و رسوم اجتماعی زندگی می

» خالق گروه«کند که یک مداخله شهري بزرگ مقیاس و دولتی با هدف تبدیل پوبلنو به یک  تحیل و بررسی می

د طرح، به رغم گفتمان آن، فضاهاي شهري را نابود و هنرمندان را وادار کن است. همچنین، این مقاله استدالل می

کند. این مقاله جریان علمی رایج در باب شهر خالق را با نشان  و منظر فرهنگی محله را دگرگون می به جابجایی

درگیر در امور سازي، در مقام عامالن محلی  دادن اینکه چگونه هنرمندان به جاي ایفاي نقش عناصر ساده اعیان

دهد. در نهایت، چند پیشنهاد سیاستی اساسی در ارتباط با اجراي  شوند، مورد مخالفت قرار می سیاسی ظاهر می

  کند. راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت با پایداري بیشتر ارائه می
  

  هنرمندان، اقتصاد خالق، بازآفرینی شهري، بارسلونا. ها: کلیدواژه

                                                             
1.Tironi M. (2009). The paradoxes of cultural regeneration: Artists, neighbourhood redevelopment and the ‘creative city’ in 

Poblenou, Barcelona. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 3(1): 92-105. 
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  مقدمه .1

پیمانکاران گذاران و  اشتیاق سیاست از طریق فرضیه شهر خالق، )Peck, 2005( »راهبردهاي سکنی دادن هیپسترها«ترویج 

  اي بخشید. عنوان ابزاري براي بازآفرینی شهري، جان تازه امالك را در مورد هنرمندان و شیوه هنري زندگی آنها، به

نقش  هاي شهريِ پایدار با غناي فرهنگی و سرزنده، استدالل کرده است هنرمندان در خلق محیط )2002a( 1ریچارد فلوریدا

است این نوع از محیط، طبقه خالق را (منظور مشاغلی است که در بیان فلوریدا با خلق  اساسی دارند. به عالوه نشان داده

یابی صنایع  کند. از آنجا که الگوهاي مکان به خود جذب می )Florida, 2002b( هاي جدید سر و کار دارند) هاي و ایده شکل

هاي انسانی  یابند که از وجود سرمایه جایی استقرار می -محور هاي دانش ویژه شرکت به -ها اند و در حال حاضر شرکت تغییر کرده

هاي اصلی استعداد در  ، مناطق هنري تبدیل به جاذبه)Clark, 2004; Clark, 2002( اطمینان داشته باشند خالق و بااستعداد

  اند. اقتصاد خالق جدید شده

گذاري در تولید و اشاعه هنر از بسیاري جهات بهتر از بازآفرینی شهرها با  فلوریدا تنها محققی نیست که معتقد است سرمایه

دهند سود سهام هنري بسیار  نشان می )2003( 2»مارکوسن و کینگ«بازده و با حداقل دستمزد است.  هاي تجاري کم مجتمع

اي، برخی موارد  شده هنرمندان در اقتصاد منطقه هاي نادیده گرفته از میان مشارکت ت.باالتر از سود مطلوب در اقتصاد سنتی اس

اي از طریق خدمات ایشان در زمینه  اي، حمایت از صنایع منطقه تر است؛ از جمله افزایش ظرفیت صادرات منطقه برجسته

مکان وجود  »محبوبیت«علی از طریق ارتقاي بازاریابی، معماري و طراحی شبکه و قابلیتی که در حفظ کسب و کار و ساکنان ف

ها، زمانی  یابی شرکت در مکان مؤثرهاي مالیاتی یک شهر، عاملی  کند مشوق بیان می) 1998( 3ستلوادارد. در همین راستا، ک

  کارآمدتر خواهند بود که با تصویري از محیط هنري همراه شوند.

اهداف اصلی خود را نقض کردند. در  -به مداخالت عینی تعبیر شده بودکه زمانی  -با این حال، بسیاري از راهبردهاي خالق

که این مقاله نشان خواهد داد، راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت به اهداف خود براي نوشدن دست  واقع، چنان

عنوان استفاده راهبردي از  ه بهیابند، اما به قیمت کاهش (و نه افزایش) پویایی هنري مکان و در نتیجه، تولید مجدد آنچ می

آن در مورد  ها و تمایالت تناقض آنجاست که شهر خالق، علیرغم گفتمان 4شود. هاي رشد شناخته می هنرمندان از طریق ماشین

طریق هاي بازآفرینی طبیعی و سالم را از  هاي فرهنگی استقراریافته، هر امکانی براي توسعه برنامه تولید هنري انگیزاننده و مکان

  برد. هاي هنري از میان می گروه

یک محله کاري و اخیراً ناحیه هنري  -مقیاس، دولتی و بازارمحور براي تبدیل پوبلنو بارسلونا، یک برنامه بزرگ 22@برنامه 

 هاي هاي فضایی و مخالفت به محیط خالق شهر است. نمونه پوبلنو تمام تناقضات موجود در گفتمان، تعارض -اصلی بارسلونا

  کند. هاي شهري خالق را منعکس می واسطه مداخله اجتماعی ایجاد شده به

هاي مختلفی که به موجب آن طرح بر اجتماع  کند: نخست، شناسایی راه بر اساس مورد پوبلنو، این مقاله دو هدف را دنبال می

دوم، توصیف  کند؛ خالقیت ممانعت میگذارد و در نتیجه از تثبیت فرآیند نوشدن صحیح مبتنی بر  هنري محله تأثیر منفی می

  به این طرح به موجب آنها که پردازد می مشخصی هاي راه شناسایی محله. این مقاله به تغییرات چگونگی مخالفت اجتماع هنري با

                                                             
1. Richard Florida 
2. Markusen & King 
3. Costello 
4. Indeed, many scholars in the late 1980s and early 1990s detected a problematic connection between the development of 
artistic neighbourhoods, gentrification and capital accumulation strategies of late capitalism (Cole, D. (1987). Artists and 
urban redevelopment. Geographical Review, 77(4): 391-407; Deutshe, R. & Ryan, C. (1989). The fine art of gentrification. 
October, 31: 91-111; Zukin, S. (1989). Loft living. Culture and capital in urban change. Piscataway, NJ: Rutgers University 
Press. 
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 هاي بازآفرینی فرهنگی:تناقض

 در پوبلنو، بارسلونا» شهر خالق«هنرمندان، توسعه مجدد محله و 

  شان سازماندهی شده است. صحنه هنري پوبلنو آسیب وارد کرده و اقدامات معینی که توسط هنرمندان براي دفاع از محله

شود که در حمایت از طرح  هایی بیان می شود. نخست، تاریخ پوبلنو و گفتمان اي این منظور مقاله به چهار بخش تقسیم میبر

کند که به موجب آنها  مطرح شدند. در بخش دوم، مقاله سه راه را بررسی می -و مشروعیت بخشیدن به آن - بارسلونا 22@

  بخش است. هنري پوبلنو زیانرغم اهداف و مقاصدش، براي اجتماع  طرح، به

دهد چگونه اجتماع هنري، به دور از مشاهده منفعالنه تغییرات محله، فعاالنه در اعتراضات مدنی علیه  سوم، مقاله نشان می

کردن بیشتر هنرمندان در  هاي پیشنهادي را در راستاي دخیل مقاله برخی سیاست اند. در آخر، مداخالت طرح مشارکت داشته

 کند. ي نوسازي شهري و پرهیز از تناقضات مربوط به خالفیت ترسیم میها برنامه

  22@تا برنامه  1پوبلنو: از منچستر کتلن. 2

  دگرگونی یک منطقه صنعتی. 2-1

اولین قبرستان عمومی در سنت  1775). در 1در محدوده شرقی بارسلونا است (شکل  2اي در منطقه سنت مارت پوبلنو محله

در آغاز قرن نوزدهم، پوبلنو به دلیل  .مارت ساخته شد. روستایی کوچک در اطراف قبرستان شکل گرفت که آن را پوبلنو نامیدند

سبب ایجاد بافتی به هم پیوسته و با غناي وجوش سازنده پوبلنو  نام گرفت. جنب» منچستر کتلن«فعالیت شدید صنعتی آن، 

  ها و احزاب سیاسی کتلن و مهاجران فزونی یافت. ۀ وجود اتحادیهواسط فرهنگی شد. این ویژگی به

هاي آشکاري از زوال را نشان داد. چندین کارخانه تعطیل شد، بسیاري  اما با آغاز نیمه دوم قرن گذشته، بخش صنعتی نشانه

اي از زوال  جدیدي تغییر مکان دادند و نهادهاي اجتماعی محله به مرور برچیده شدند. پوبلنو وارد چرخه دیگر به مناطق صنعتی

ة درون شهري از جمله شدزدایی  هاي صنعت هاي معمول محله ویژگی اي مبدل شد که با کالبدي و اجتماعی و به مکانی حاشیه

اي در پوبلنو ایجاد  طور نسبی امیدهاي تازه به 1990 د. اما در دههشو هاي مهاجر شناخته می کاهش جمعیت، جرم، فقر و اقلیت

  بارسلونا در این محله واقع شده بود. 1992هاي المپیک  هاي جدید ساخته شده براي بازي شد. بیشتر زیرساخت

ه شد: ویالي ها به دو پروژه بزرگ تخصیص داد گذاري مستقیم ایجاد شده از طریق این بازي درصد از سرمایه32در واقع، 

ها، به عالوه مداخالت عمومی بزرگ دیگر  . هر دوي این مداخله)Brunet, 1995( المپیک و بندر المپیک، هر دو در ساحل پوبلنو

قرارگرفتن انجمن جهانی  .3»پالزا گلوریز و خیابان دیاگونال«بهاگذاري مجدد دو بخش راهبردي دیگر در پوبلنو شدند:  موجب

). پوبلنو تبدیل به نمونه روند پرشتاب 1در خیابان دیاگونال مثلث بازآفرینی محله را تثبیت کرد (شکل  الس 2004در  ها فرهنگ

  .)Mux, 2004( دگرگونی شهري شد

پوبلنو دو چهره داشت: یک چهره بومی و شاخص از  1990ۀ رو به زوال را ادامه داد. در اواسط دهه محلبا این حال، روند یک 

ة اخیر، چهریۀ محله و یک چهره از زوال شهري و نابودي کالبدي در درون پوبلنو. حاشهاي  ۀ اقتصادي و سوداگري زمینتوسع

هاي پایین که سبب جذب هنرمندان و  هاي رها شده بزرگ، هویت شهري قوي و اجاره ترکیبی بود از زوال شهري، کارخانه قاًیدق

وجوش بسیاري از مناطق صنعتی، پوبلنو تبدیل به مرکزي از نوآوري هنري در  بصنایع فرهنگی مستقل به محله شد. پیرو جن

نشینی  آغاز شد، یعنی زمانی که فضاي هنري سنتی بارسلونا به کاالیی شدن و اشراف 1980بارسلونا شد. این روند در اواخر دهه 

، پالو 5، اسکوکسا4خانه متروك مانند کن ریکارتگرایید. پس از آن بسیاري از هنرمندان به پوبلنو نقل مکان کرده و چندین کار

                                                             
1. Catalan Manchester 
2. Sant Mart district 
3. Plaça Glories and Diagonal Avenue 
4. Can Ricart 
5. La Escocesa 
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را تصرف کردند. پیرو راهی که به دست اجتماع هنري باز شده بود، چند معمار و طراح جوان و مستقل نیز در  2و کن فلیپا 1آلتو

رینان، چندین کافه، رشد هنرمندان، طراحان، معماران و سایر کارآف همراه با جمعیت روبه .)Gdaniec, 2000( پوبلنو مستقر شدند

ي هنري و رستوران در محله افتتاح شدند. در پایان قرن بیستم، سروصداهایی پیرامون تبدیل پوبلنو به گالرموسیقی زنده،  سالن

هاي تبلیغاتی رسیده بود که به نوبت، شروع به  یک بخش بوهیمین و یک خوشه هنري به میزهاي گردشگران و دولت و آژانس

این جنب و جوشِ مبتنی بر خالقیت و هنرمدار مبانی طرح  .جویی از آن کردند بارسلونا و بهره» انون بعديِک«ة دربارگفتگو 

  دهد. را شکل می 22@بارسلونا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 پوبلنو در بارسلونا؛ چپ: مثلث بازآفرینی در پوبلنو تیموقعراست:  .1شکل 

 ها ها و گفتمان : ویژگی22@بارسلونا . 2-2

بندي کاربري  مداخله شهري است که امروز در بارسلونا در حال اجرا است. طرح به دسته نیتر بزرگهکتاري،  200این طرحِ 

تغییر نام داده است. این » دانش و استعداد«ها به  ۀ بیشتر بر فعالیتاحاط) اشاره دارد که در حال حاضر براي 22@زمین صنعتی (

  کند: طرح دو هدف را دنبال می

  

[طرح] یک مدل  طور یک طرح شهري است. اما همچنین.. از یک سو یک پروژه بازآفرینی شهري و همین 22@بارسلونا  طرح

 ,Ajuntament de Barcelona( »شود علمی واقعی مواجه می هاي بارسلونا در برابر جامعه جدید از ساخت شهر است که با چالش

2005(.  
  

ازآفرینی یک محله شهري مهجور از طریق تغییر ماهیت آن به یک منطقه نوآوري به عبارت دیگر، طرح راهبردي براي ب

هاي جدید را در زمینه  عالوه این هدف براي استقرار بارسلونا در اقتصاد جدید مهم است. طرح به دنبال آن است فعالیت است. به

در طرح خوانده » @«هاي  حاً فعالیتو فرهنگ و تحقیق و توسعه و سمعی و بصري و طراحی و آموزش (که اصطال  فناوري

این محله را  -هاي آن و دسترسی به زمین -رشد در پوبلنو یافته و خالق و روبه شود) به سوي پوبلنو جذب کند. سرزندگی نظام می

  ترین مکان براي کسب و کار تبدیل کرده است. به مناسب

  است:  ریزي اصلی شکل گرفته طور مشخص طرح حول پنج عنصر برنامه به

 با -اند یافته گسترش عمومی که همه آنها از نهادهاي - و عمده را کلیدي هاي پروژه از تعدادي هاي شاخص: طرح پروژه 

                                                             
1. Palo Alto 
2. Can Felipa 
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 در پوبلنو، بارسلونا» شهر خالق«هنرمندان، توسعه مجدد محله و 

 است؛  تفکر دستیابی به توسعه شهري سازماندهی کرده

 متمرکز بر و سرمایش  هاي تجدیدپذیر، سیستم گرمایش ی: ارتقاء اساسی خدمات و تجهیزات عمومی (انرژينیبازآفر

 بلوك، پهناي باند و غیره) شامل واحدهاي مسکونی عمومی جدید؛

 درصدي در استفاده از حمل و نقل خصوصی؛30یی: کاهش حداقل جابجا طرح 

 کند، اما  را تثبیت می هاي زمین در مقیاس بزرگ (مسکونی، تجهیزات عمومی و غیره) : طرح کاربريساخت يریپذ افطانع

میلیون  3تا  2و نه تراکم مجاز براي هر قطعه زمین بزرگ با زیربناي  کند خت را تعیین مینه جزئیات طراحی یا سا

 هاي اقتصادي؛ مترمربع براي فعالیت

 دهد، مجاز  که در مکان جاي می @هاي  بسته به تعداد فعالیت ، پیمانکار@هاي  ی: در راستاي تقویت فعالیتقیتشو طرح

 به افزایش تراکم ساختمان است.

بخش بود تا مقامات محلی و همسایگان را متقاعد کند و  ابعاد مداخله و شدت تخریب آن نیازمند یک روایت مشروعیتاما 

گذاران باال ببرد؛ بنابراین طرح نیاز داشت تا روایتی حماسی (گفتمان پیرامون خالقیت و  ها و سرمایه جذابیت خود را براي شرکت

طرح براي دستیابی به  رقابت سرزمینی و توسعه امالك) هماهنگ کند. شهري،نوآوري) را با هدفی عملکردي (نوسازي 

 Camagni( ، محیط نوآورانه)Castells, 1999( ۀ اطالعاتیجامعسازي مذکور، اقدام به طراحی گفتمانی کرد و مباحث  هماهنگ

& Maillat, 2006( و البته شهر خالق )Florida, 2005( برد. در واقع بحث طرح،  آمیخت و از آن بهره می را آزادانه درهم می

محور دارد، که براي آن الزم است مکانی واجد همه  هاي دانش کند: بارسلونا نیاز به جذب فعالیت ة فلوریدا را تکرار میدیا

نزد افراد خالق ارزشمند شمرده  اي فراهم آورد که هاي شهري تر از آن، واجد همه ویژگی تجهیزات ضروري فناورانه و مهم

  .)Peck, 2005; Florida, 2002b( شود، نظیر صراحت، تنوع، پویایی فرهنگی و آرامش می

  طور مشخص، بحث و گفتمان بازآفرینی طرح مبتنی بر چهار نکته اصلی است: به

 توانند دگرگونی اقتصاد  یهاي شهري متراکم، اصیل و پویا م کند که فقط محیط بازگشت به شهر. طرح از این بحث می

نوع جدیدي از «هاي جدید در حال ایجاد  جدید را پیش ببرند، که بارسلونا بدان نیازمند است. استفاده متمرکز از فناوري

 Ajuntament de( ۀ جدید نیازمند بازگشت به شهر است؛ به شهر جدید دانشگوناست و اینکه این » خدمات -شرکت

Barcelona, 2005( باشد که شهري » یک مدل شهري فشرده، متنوع و پایدار«باید بر اساس » هر جدیدش«. این

تسهیل «ی کارا و با قدرت اقتصادي بیشتري است و سبب ستیز تر را خواهد آفرید و به لحاظ محیط تر و متعادل منسجم

گر، طرح در حال شود. به عبارت دی می )Ajuntament de Barcelona, 2005( »تعامل میان عامالن شهري مختلف

  مسلط بود.» خوشه دانش«اي است که بر مفاهیم اولیه  حمایت از بهبودي شهر و دوري از تصور مرسوم پارك علم حومه

 ریزي جدید. با این مشارکت شهري اصالح شده، طرح خود را به مثابه آغازگر راه جدیدي از طراحی و مدیریت  تفکر برنامه

آورد که کیفیت باال، ترکیبی و واجد  ، یک مدل شهري جدید فراهم می22@ونا فضاي طرح بارسل«بیند.  شهرها می

زیستی و قدرت اقتصادي بیشتر دارد و با روشی متعادل، فعالیت مولد را با زندگی محلی ترکیب  کارایی بیشتر محیط

 .)Ajuntament de Barcelona, 2005( »کند می

 به خودي خود یک مقصد  -فردي آن با تاریخ، مردم و منحصربه - پوبلنورغم بازیابی شهر، براي طرح،  رقابت جهانی. به

و طرح  هاي رقابتی در عرصه برابر رقابت بینِ شهري جهانی است. از پوبلنو نیست، بلکه ابزاري براي دستیابی به مزیت

محور در سطح  دانشهاي نوآوري و اقتصاد  ترین صحنه عنوان یکی از موفق جایگاه بارسلونا را، به«رود  انتظار می
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به مرجعی در «، که این مهم از طریق تبدیل شهر )Ajuntament de Barcelona, 2005( »المللی تثبیت کنند بین

 »ها شرکتاندازي و توسعه  المللی براي راه هاي اطالعات و ارتباطات و مرجعی بین سطح اروپا در زمینه فناوري

)Ajuntament de Barcelona, 2005( شود یم حاصل.  

گیري طرح بود، سخنی به میان نیاورد. در  با این وجود طرح در مورد اجتماع هنري پوبلنو، که در حکم عامل اصلی شکل

و  )Ajuntament de Barcelona, 2005( »مرکز کنوانسیون اروپاي جنوبی نیتر بزرگ«مقابل، محله براي داشتن 

  تحسین شده است. )Ajuntament de Barcelona, 2005( »شهري دسترسی عالی به کل منطقه کالن«

 شود که  مجدد) شهري قلمداد می( يبرندسازعنوان آخرین نقطه عطف در فرآیند  برندسازي شهري. در نهایت، طرح به

منظور بازآرایی تصویر شهر،  در معرض آن قرار گرفته است. دو دهه پیش، مقامات شهري کتلن، به 1990بارسلونا از دهه 

ۀ شهر هر منزل هاي فرهنگی آن افتادند. با این وجود تأکید بر مصرف قرار گرفت: بارسلونا به برداري از ویژگی به فکر بهره

 رخ نمود.» اي شیوه زندگی مدیترانه«و  1شب مهمانی، گائودي

 - »بارسلونامدل «و در سطح کالن  -به دنبال روندهاي اخیر در بازاریابی شهري، طرح راهبردي است براي برندکردن بارسلونا

هاي جدید نیز به آن مراجعه  ها و تجارت ها، شکل از نظرگاهی سازنده: جایی که مردم نه فقط براي مصرف، بلکه براي تولید ایده

اندازي نوآورانه و تولیدمحور از مداخله را با  کنند. به این منظور طرح، تصویر شهري را به کار گرفته است که طی آن چشم می

اي ارگانیک آن. طرح در واقع خود را در  محله وجوش جنبآمیزد: زندگی خیابانی و  اي فرهنگی بارسلونا در هم میه یکی از نشانه

زیستی کارا و به لحاظ اقتصادي قدرتمند که  یک مدل شهري جدید، با کیفیت باال، متنوع، به لحاظ محیط«کننده  عرضه مقام

محور  هاي دانش بخشد (تأکید اضافه شده است)؛ جایی که فعالیت ، ارتقا می»کند یم برقرار تعادل يا محله یزندگ و دیتول انیم

  .)Florida, 2005( کنند هاي سنتی موجود در محله، محیطی مولد، متنوع و غنی را خلق می همراه با فعالیت

کند. اما در واقع این  د میهاي اخیر، نقش فرهنگ و نوآوري را در فرآیند رشد اقتصادي تأیی بنابراین طرح، با انعکاس گرایش

در مقابل و به طرز  دهد. هاي خود انجام می کار را با حذف هر گونه ارجاعی به اجتماع هنري پوبلنو، دلیل وجودي طرح، از گفتمان

  ۀ هنري پوبلنو است.عرصآمیزي، طرح در حال نابودي  تناقض

 خالقیت در معرض نقد  

 به هجوم حال در ،)22@ بارسلونا طرح سبب به( است افتاده اتفاق پوبلنو در ریاخ يها سال در که یقیعم يشهر یدگرگون«

  ).El pais, 2004( »بود شده محله وارد گذشته دهه در که است هنرمندان يها کارگاه مجموعه
 

پویایی آن تنها اي کانونی براي صنایع فرهنگی و هنر در بارسلونا تبدیل شد و سازندگی و  به نقطه 1990پوبلنو در اوایل دهه 

اما  اروپاي جنوبی متوقف شد،» خوشه خالق«منظور تبدیل پوبلنو به  در طول این دهه رشد کرد. با ورود طرح، این روند به

نیستند. در مقابل، هنرمندان، دقیقاً » کارآفرینان جهانی«اندازي که در طرح تدارك دیده شده، هنرمندان در پوبلنو  برخالف چشم

کنند. یک  هاي مشابهی را تجربه می اند؛ بنابراین مشکالت و چالش هاي اجتماع، با منظر اجتماعی آمیخته شده همانند سایر گرو

دهد مشکل عمده  در پوبلنو مشغول به کار و زندگی بودند، نشان می 2006که در سال  2تحقیق انجام شده توسط هنگر هنرمندان

  نامطمئن است.آنها فقدان سیستم گرمایشی و قراردادهاي اجاره 

، نویسنده چندین مصاحبه عمیق گسترده با هنرمندان ساکن و مشغول به کار در پوبلنو 2006تا فوریه  2005در فاصله اکتبر 

هایی را که طی آن، طرح به این روند آسیب رسانده،  هاي هنري و روش ترتیب داد تا نحوه حمایت محله از پرورش نوآوري

                                                             
1. Gaudi 
2. Hangar of artists 
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 در پوبلنو، بارسلونا» شهر خالق«هنرمندان، توسعه مجدد محله و 

دهد طرح در حال نابودکردن شبکه فرهنگی و هنري محله از سه راه مختلف  شده نشان می وريآ شناسایی کند. اطالعات جمع

  است.

 تخریب فضاهاي هنري  

نخست، فضاهاي هنري از طریق مداخالت کالبدي طرح در حال تخریب هستند. درك این موضوع بسیار مهم است که 

افقی و عمودي، نیازمند توسعه آن چیزي هستند که از سوي  مؤثرهاي خالق، به منظور ایجاد ثبات و آشکارکردن ارتباطات  خوشه

ناپذیر عبور که کارکرد آنها پیوند اجزاي شبکه به یکدیگر  شود: نقاط اجتناب خوانده می» فضاهاي پشتیبان« 2و کمگنی 1مالت

 شوند ی را شامل میها و فضاهاي عموم است. در مناطق هنري، این فضاهاي پشتیبان طیفی از نهادهاي فرهنگی تا کافه

)Lloyd, 2006(.  

قرار  ریتأثطور خاص تحت  بندي مجدد بزرگ است که به موجب آن فضاهاي صنعتی به در پوبلنو، طرح شامل یک منطقه

گیرند. این به معنی یک دگرگونی تهاجمی نه تنها در ارتباط با فضاهاي کاري اجتماع هنري، بلکه در رابطه با سایر  می

شهري است که در زندگی روزانه هنرمندان در محله و به طبع آن در فرآیند تولید آنها مورد استفاده قرار هاي مهم  ویژگی

  گذارد: می ریتأثبندي مجدد مستقیماً بر موارد زیر  دهد منطقه گیرد. برآوردهاي اولیه نشان می می

 هاي پوبلنو تخریب خواهند شد؛ درصد از آتلیه50ي هنر: وهایاستود 

 هاي مسکونی آشنایان، شرکا یا دوستان)؛ هاي هنر یا محل درصد از شبکه اجتماعی هنرمندان (آتلیه25اعی: شبکه اجتم 

  :درصد از فضاهاي تعامل اجتماعی هنرمندان پوبلنو؛67فضاهاي روزانه 

 و غیره) هاي تجهیزات، الزامات مربوط به هنر هاي تولید اجتماع هنري (فروشگاه درصد از نهاده50هاي تولید:  نهاده 

 جایی هجاب  

رساند، بلکه اینکار را از طریق سوداگري امالك  اما طرح به اجتماع هنري پوبلنو فقط از طریق تخریب فضاهاي آن آسیب نمی

داران و مالکان این فضاهاي صنعتی، با  ها شد. زمین دهد. در واقع، طرح موجب یک افزایش ناگهانی در قیمت اجاره نیز انجام می

هاي خود به  کردن از تقاضاهاي جدید طرح، در حال افزایش اجاره برداري امکان تبدیل دوباره امالك خود براي بهرهآگاهی از 

  هاي گزاف براي هنرمندان هستند. قیمت

ها و تغییر کاربري زمین منجر به  مشترك تخریب کارخانه ریتأثبرآورد کرده است،  3شده از سوي هنگر یک تحقیق انجام

  شود. می 2008مترمربع در سال  2800به  2006مترمربع در سال  12000هنري از  کاهش فضاهاي

هاي هنري قدیمی  ، بخش1980اي براي هنرمندان شد زمانی که در انتهاي دهه  شود. پوبلنو تبدیل به جاذبه تاریخ تکرار می

تبدیل به محله  4رول لزمانی که ا«شده بود،  طور که در یک روزنامه محلی چاپ بارسلونا به عضویت بازار امالك درآمدند یا همان

هاي نیمه رهاشده  صورت ناپایدار در کارخانه ها به میزان گزافی افزایش یافت، تعداد بسیاري از هنرمندان به مد بارسلونا شد و اجاره

  ي را تجربه کند.ساز . حاال نوبت پویلنو است تا فرآیند اعیان)El Perio´dico, November 2005( »پوبلنو مستقر شدند

شوندگان نقل  با وجود این اخراج و طرد، هنرمندان در حال خروج از محله و به واقع از کل بارسلونا هستند. یکی از مصاحبه

پوبلنو یکی از آخرین نقاط شهر بود که هنرمندان ». نقل مکان کردند 6یا حتی جیرونا 5بسیاري از هنرمندان به تراسا«کرده است، 

                                                             
1. Maillat 
2. Camagni 
3. Hangar 
4. El Raval 
5. Terrassa 
6. Girona 
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ام، به آن دلیل  من به دنبال یک کارگاه بیرون بارسلونا گشته«فضاهاي بزرگی با اجاره بهاي پایین در آن پیدا کنند.  توانستند می

رانده شده بود. به عبارت  1ریکارت کند که از کن این مطلب را یکی از هنرمندانی بیان می ،»که ماندن در درون شهر ناممکن است

عنوان یک کل نیز محسوب  تنها یک فقدان براي محله، بلکه یک فقدان براي بارسلونا به دیگر، طرد هنرمندان از پوبلنو نه

است، » شهر فرهنگی«عنوان یک  سازي فضا در حال کاستن از مزیت رقابتی بارسلونا به سوداگري امالك و اعیان شود: می

رنگ شده از پویایی فرهنگی و  تصویر کممفهومی که یکی از محورهاي اصلی گفتمان راهبردي طرح بوده است. به عالوه، 

طور که فلوریدا در رابطه با مورد ایاالت  آور است. همان براي بارسلونا بسیار زیان -با وجود رکود اقتصادي گسترده اروپا -نوآوري

ی است که ورشکستگی اقتصادي خواهد بود و این راه» برنده«متحده امریکا تأکید کرده است، اقتصاد فرهنگی و خالق تنها 

  .)Florida, 2009( شهرها در این دوران متالطم و پرآشوب باید دنبال کنند (و گسترش دهند و نه کاهش)

 دگرگونی مناظر فرهنگی  

از  بود، در حال بیرون راندن آنها ي که در ابتدا موجب جذب هنرمندان شده ا یفرهنگدر نهایت، طرح از طریق تغییر منظر 

را داشته باشد، به  ها آنروي  هایی هستند که قابلیت نمایش نمادین خصایص نوآورانه و پیش هنرمندان به دنبال مکان محله است.

، اما به لحاظ اند شده راندهها و بازارها به حاشیه  آیند که نسبت به جریان اصلی ارزش هایی گرد هم می در محله معموالًاین منظور 

به دلیل این آمیزه زوال و  قاًیدق. پوبلنو )Camagni & Maillat, 2006; Lay, 2003( هستندشخصیت و تنوع اجتماعی غنی 

پوبلنو تبدیل به  خواهم ینممن «اي که با ورود طرح در حال ناپدید شدن است.  هویت، هنرمندان را به خود جذب کرده بود. آمیزه

ها درباره شهرسازي مبتنی بر بازار است که به نام  هنده نگرانید بیان این مطلب از سوي یکی از هنرمندان، انعکاس ،»شود 2برن

بردن هویت تاریخی محله است. درك این موضوع حائز  کردن منظر پوبلنو و ازمیان ، در حال یکدست»خالقیت«و » فرهنگ«

د که بارها و بارها از اند، بلکه همچنین حاصل خاطرات و تصاویري هستن اهمیت است که فضاها تنها از آجر و مالت ساخته نشده

 . این امري است که در مورد مناطق هنري هم برقرار است:)Podmore, 2002( اند هاي پیچیده فرهنگی خلق شده طریق جریان

من پوبلنو را به دلیل آنکه به «نشینند؛  چنین اداراکی از سوي کاربران حاصل بازي تصاویر ذهنی است که بر جاي یکدیگر می

کند. برلین تبدیل به مکه  این جمله را یک هنرمند پرتغالی ساکن پوبلنو بیان می». شباهت دارد، دوست دارمنحوي به برلین 

صورت شباهتی کالبدي به شهرهایی که  به مثالًطور نمادین و  جهانی براي هنرمندان جوان شده است و فضاي خالقیت آن به

ي مهم خود، پروژهاانتقال داده شده است. در مقابل، طرح با اهداف نوشدن و اي با این شهر آلمانی برقرار کنند،  توانند رابطه می

  برد. تصورات و پیوندهاي نمادین جذب هنرمندان و عامالن فرهنگی به پوبلنو را از میان می

طور جدي در حال از میان  بازي زمین و دگرگونی محیط مصنوع، به روي هم رفته، سه فرآیند نابودي فضاهاي هنري، بورس

دهد که به  تحوالت اجتماع هنري محله را در رابطه با تعداد هنرمندانی نشان می 2بردن اجتماع هنري پوبلنو هستند. شکل 

  کنند. گزارش خودشان در پوبلنو زندگی و کار می

  

  

  

کـه در پوبلنـو کـار و     یتحـول هنرمنـدان   ریس. 2ل شک

  )www.hangar.org( 2007-1994 کردند، یم یزندگ

                                                             
1. Can Ricart 

2 .El Born(مترجم) .: یکی از محالت شهر تاریخی بارسلونا است  



 

 145 

 هاي بازآفرینی فرهنگی:تناقض

 در پوبلنو، بارسلونا» شهر خالق«هنرمندان، توسعه مجدد محله و 

 2005تا  2003هاي  رشد کرده است. اطالعاتی براي سال 2002تا  1994هاي  مند بین سال تعداد هنرمندان به آرامی، اما نظام

طرح  ریتأث«دهد  هنرمند داشته است. هنگر همچنین نشان می 232، پوبلنو 2006است در سال  زدهوجود ندارد، اما هنگر تخمین 

  نفر کاهش خواهد داد. 44طور چشمگیري تا  مذکور نشان داده شد، تعداد هنرمندان شاغل در پوبلنو را به که در سه فرآیند» 22@

 یاسیس اعتراضات و یاجتماع یسازمانده  

هاي فرضیه طبقه  مورد پوبلنو نه تنها تناقضات موجود در راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت، بلکه محدودیت

شامل  - خود تیخالقطور ضمنی هنرمندان را داراي قابلیت حفظ و بازتولید  هاي فلوریدا به کند. نوشته یخالق را نیز آشکار م

کند؛ به نظر  مشغولی آنها، توصیف می عنوان تنها دل به -زندگی در جاهاي خوب، داشتن امکانات کافی زندگی و استفاده از مد

 سازي مصون هستند غیرخالق مانند کار، نژاد، جنسیت و مشکالت اعیانرسد هنرمندان در برابر موضوعات روزمره و  می

)Donald & Morrow, 2003( گفت، گفتمان طبقه خالق احتمال اعتراض سیاسی را (از طرف هنرمندان) به  توان یم. کمابیش

 گیرد. در بیان فلوریدا هنرمندان شهروندان منفعل هستند. میزان بسیار کم هم در نظر نمی

کشد. هنرمندان در پوبلنو نه تنها باید نگران مشکالت بسیار معمولی زندگی مانند  وبلنو این فرضیه را به چالش میمورد پ

سازي باشند، بلکه باید در اعتراض به تغییرات محله که  هاي باال و اعیان فقدان فضاي کار، امکانات ناکافی مراقب از کودك، اجاره

تأکید کرده است هنرمندان مواضع سیاسی متفاوت و در  )2006( 1سیاسی کنند. مارکوسن واسطه طرح ایجاد شد، ایستادگی به

دهند و حتی  هاي خالق در تعریف فلوریدا (مانند دانشگاهیان یا وکال) از خود نشان می واقع متناقضی را در مقایسه با سایر گروه

کند که در  ش بعدي سه ابتکار عمل عینی را توصیف میطورکلی با مداخالت مبتنی بر خالقیت مخالفت کنند. بخ ممکن است به

  آنها مشارکت مدنی اجتماع هنري پوبلنو و مخالفت آنها با طرح خالق به نمایش درآمده است.

  ؟22@پوبلنو یا بارسلونا . 3

هاي  بودند. یکی از نمونه مؤثربسیار  کردن جامعه از اثرات واقعی طرح منظور مطلع هاي آموزشی به هنرمندان در جریان کمپین

، یکی از 3، هنرمند مکزیکی ساکن پوبلنو و همکار کمینال2سهبود که توسط زوري ا» 22@پوبلنو یا بارسلونا «پرسی  همه

یک نظرخواهی اجتماعی همگانی  سه، ا2005در سال  4.)3 ترین استودیوهاي هنر گروهی در محله، سازماندهی شد (شکل قدیمی

نظر مردم محله در مورد طرح مذکور و منظور درك  را به

پرسی در یک  اندازي کرد. همه همچنین خود محله راه

برگزار شد؛ مکان  5بعد از ظهر یکشنبه در رامبالي پوبلنو

و زمانی که امکان مشارکت ساکنان معمولی محله را نیز 

کرد. این اقدام موفقیت بسیار بزرگی بود و نشان  مهیا می

از روش در حال اجراي طرح  عموماًداد ساکنان محله 

  کنند. حمایت نمی
  

  ؟22@، پوبلنو یا سهپرسی زوري ا . همه3 شکل

                                                             
1. Markusen 
2. Zury Asse 
3. Caminal 
4. Zuri Asse personal website, available at http://www.zuryasse.com, last accessed on 17th December, 2008. 
5. Rambla del Poblenou 
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او موفق به خلق معنایی  پرسی را با تصاویر و موارد ضبط شده ثبت و در وبسایتی با دسترسی آزاد بارگذاري کرد. همه سها

  شناسانه از درون مبارزه خود علیه طرح شد. زیبایی

  1امروزپوبل . 3-1

که یک تعاونی هنر وابسته به هنگر بود نیز توسعه یافت. روتر  2هاي سیاسی توسط روتر این اختالط دوباره هنر و فعالیت

ها که توپوگرافی در حال دگرگونی محله را  نگاري اي از نقشه را ایجاد کرد: با بررسی قلمرو در حال تغییر، مجموعه» پوبل امروز«

  ).4 دادند (شکل نشان می

  

  

  

  

  

  

  

ــکل ــاي روتــــر   . ســــافاري4 شــ هــ

)www.hangar.org(  

شود، یک راه میانبر، مرکز اداري جدید و همچنین روابط  اي که به زودي تخریب می ها، عناصر کالبدي مانند کارخانه نقشه

این زمین منظور کشف  بخشند. سپس روتر چندین سافاري را به هاي نمادین را تجسم فضایی می ها و شبکه قدرت، خاطره

  کند: ، هنرمند و مدیر موزه، ابتکار عمل پوبل امروز را تعریف می3طور که کارلس گوئرا ناشناخته ترتیب داد. همان

  

هاي موقت، مناطق مرزي، مناطق نظارت، مناطقی که کار ساختمانی در آنها  ها فضاهاي باز، مناطق بدون دسترسی، دسترسی نقشه«

هایی که باید از آنها پایین آمد، جایی که در آن یک دودکش فعال  که باید از روي آنها پرید، مکانهایی  در حال انجام است، مکان

هایی که هنرمندان منتشر کردند،  دهد. نقشه هاي جدید در آن را نشان می دهندگان امالك و خانه وجود دارد، مکان استقرار توسعه

شود که قلمرو را  بار دیگر تبدیل به شاخصی می دهند. کالبد یک ن میهاي الزم براي عبور از این منطقه باید را نشا حرکت

  کند.  گذاري می نشانه

همزمان  ها آنکنند.  قلمروسازي می مجدداًکنند، هنرمندان این فضاها را با تجربیات خود  اذعان می 5و گوئاتري 4طور که دلوز همان

وگذار  کنند، ناشی از منطق گشت نویسند. موقعیتی که آنها مستندسازي می گیرند و روي طرح یادداشت می کنند، فیلم می عکاسی می

شده تبدیل  هاي کشف هاي بازدید شده را به مکان طور ناگهانی مکان کنند. این نگرش به عنوان یک سافاري یاد می است که به

  6».کرد
  

کند، در حالی که در همان  یافته توسط طرح می هاي قدرت گسترش گر و منطق وتر اقدام به ثبت بازار اخاللعجیب آنکه، ر

  آید.  گر در مخالفت با طرح به حساب می زمان، خود پوبل امروز یک فعالیت اخالل

                                                             
1. Poble Now 
2. Rotorrr, available at http://www.rotorrr.org/, last accessed on 17th December, 2008. 
3. Carls Guerra 
4. Deleuze 
5. Guattari 
6. Rotorrr, available at http://www.rotorrr.org/ txts/resume_engl.html, last accessed on 17th December, 2008. 
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 در پوبلنو، بارسلونا» شهر خالق«هنرمندان، توسعه مجدد محله و 

بازي  در اعتراض به بورس 2004شامل یک صلح سبز بود. مانند تخلیه بار کشتی در بندر انجمن » ها سافاري«یکی از آخرین 

  هاي بزرگ چند ملیتی. با شرکت -فرهنگی ظاهراًیک رویداد  -زمین و همکاري انجمن

 تصرف غیرقانونی زمین  

توجهی طرح نسبت به هویت، میراث و اجتماع هنري محله،  ترین نمودهاي اعتراض جامعه در برابر بی یکی از مهم در نهایت،

بود  2به دست جمعی از هنرمندان سیرك خیابانی موسوم به ال مکبرا 2006در اواخر سال  1ریکارتاشغال غیرقانونی کارخانه کن 

  که در پی اجراي طرح از کارخانه قدیمی دیگري رانده شده بودند.

به مثابه مرکز هنري، چندین روز  منزله نمادي از میراث صنعتی پوبلنو و نیز استفاده مجدد از آن به  اشغال کن ریکارت، به 

  هاي ملی پوشش داده شد. طول انجامید و از سوي رسانه

بخش جامعه در پوبلنو و در جاهاي دیگر و  عنوان عناصر اصلی روح متصرفان خواستار به رسمیت شناختن هنرمندان به

  طور فضاي مناسب کار براي آنها بودند. همین

یافته و  اره نقش واقعی و ارزش داده شده به تولید نظامتري را درب به این ترتیب، این تصرف غیرقانونی باب گفتگوي بزرگ 

  کند، باز کرد.  خالف جریان اصلی هنري، در شهري که به آگاهی فرهنگی خود افتخار می

به بیان دیگر، تصرف غیرقانونی کن ریکارت وجود تناقض میان گفتمانی که خالقیت، نوآوري، دانش و فرهنگ را بزرگ جلوه 

 ي بر مبناي کاالیی شدن، مصرف و تحرکات بازار را اثبات کرد.دهد و سیاستگذار می

  نتایج و پیشنهادات. 4

اي که مبتنی بر  کند: مداخله را منعکس می 22@تخریب بافت هنري پوبلنو بحرانی است، از آن رو که تناقض ساختاري طرح 

گیرد. با ناپدید شدن اجتماع هنري که به  ده میهاي نوآوري، فرهنگی و دانشی آن است، اما در عمل آنها را نادی شهر و ظرفیت

رساند، بلکه از منبع اصلی  دهندگان نوآوري هستند، طرح نه تنها به گروه اجتماعی مهمی از جامعه آسیب می بیان دیگر پرورش

موفق، یک پارك شهري تجاري پویا و مکان مصرف فرهنگی و  CBDشود. طرح ممکن است به یک  خالقیت نیز غافل می

 ریزان توسعه یابد. دهنده دانش مدنظر برنامه منزله پرورش ناوارانه تبدیل شود، اما خیلی بعید است بهف

دهد راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت، زمانی که تبدیل به مداخالت عینی  نشان می 22@طورکلی، مورد  به

دهد بر خالف  کنند. نمونه پوبلنو نشان می گرایش پیدا می شوند، به سوي توسعه اقدامات و تحرکات نوسازي شهري مرسوم می

تواند از تولید خالقانه شهريِ اصیل و محلی ممانعت کند و پیامدهاي  تصور، راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت می

شود،  اي مرتبط با هنر میمنفی مداخالت با رویکرد شهر خالق در رابطه با اجتماعات هنري، نه تنها شامل تخریب مستقیم فضاه

به عالوه و برخالف دانش مرسوم در ارتباط با شهر  بلکه جابجایی اجباري و دگرگونی نمادین محیط مصنوع را نیز دربردارد.

  دهد هنرمندان نمایندگان محلی درگیر در مسائل سیاسی هستند. خالق، مورد پوبلنو نشان می

تر فرهنگ و  از آن شود که شهروندان و سیاستگذاران از پیوند هرچه مستحکم دست آمده نباید مانع به هر حال نتایج به

بخش زندگی اجتماعی و  منزله عناصر اصلی روح ي خود غافل شوند. هنرمندان باید بهشهرهاي نوسازي  هنرمندان در طرح

اید کامالً درك شود، نه اینکه با یک فرهنگی محله به شمار بیایند. اما براي دستیابی به این مقصود، ماهیت اقدامات هنرمندان ب

  در هنرمندان نقش با ارتباط در را موضوع سه حداقل پوبلنو مورد سیاسی، لحاظ به شود. يساز ساده تکراري و اي کلیشه گفتمان

                                                             
1. Can Ricart 
2. La Makabra 
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  دهد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد: هاي توسعه شهري نشان می طرح

 هاي اقتصادي بهره ناچیزي  هاي فرهنگی دارند، اما از سرمایه سرمایههاي توزیع مجدد. هنرمندان سهم باالیی از  سیاست

گفتمان شهر خالق سرمایه  .)Camagni, R. and Maillat, 2006; Ajuntament de Barcelona., 2009( اند برده

هاي  و شیوه مندان جوان با درآمدهاي باالتر و هنرمندان را با سایر حرفه است  اقتصادي و فرهنگی را یکسان فرض کرده

کند: هنرمندان براي پایدارکردن  می دییتأآمیزد. اما مورد پوبلنو اظهارنظر سایر محققین را  تر درهم می زندگی باکیفیت

هاي مسکن، دسترسی به  هاي بنیادي سازمانی، کاري و دولتی هستند که خود شامل یارانه تولیدات خود نیازمند حمایت

هاي بازآفرینی شهري مبتنی بر  شود. بنابراین، سیاست ه سالمتی و مزایاي بازنشستگی میامکانات مراقبت از کودکان، بیم

گیري  ، اهداف مورد نظرِ سیاست توزیع مجدد را نشانه»خالق«تولید هنري، باید پیش از جهش به سمت راهبردهاي 

 کنند.

 هاي هدف خود  مصنوع و زندگی مکان طیمح 1هاي شهر خالق باید به شدت مراقب تخریب خالقانه مناظر فرهنگی. طرح

اي  گونه ها هستند. از این نظر، محالت باید به باشند. هنرمندان به شدت دلبسته و مجذوب تاریخ، حافظه و هویت مکان

بازسازي شوند که هویت اصلی آنها حفظ شود که در واقع چالش اصلی راهبردهاي بازآفرینی شهري مبتنی بر خالقیت 

طور خاص اجتماع هنري باید در مورد نحوه  اعی در اینجا حیاتی است، زیرا خود ساکنان محله و بهاست. مشارکت اجتم

  گیري کنند. حفاظت و نگهداري (و مواردي که باید حفاظت و نگهداري شوند) در راستاي حفظ هویت محله تصمیم

 هاي  نر باید از طریق پرورش خالقیت از ریشهراهبردهاي از پایین به باال. در نهایت، هر کوششی براي ارتقا هنر و تولید ه

آن آغاز شود. نوآوري یک کاال نیست که بتوان آن را از طریق طراحی ایجاد کرد، بلکه یک فرآیند بلندمدت و پیچیده و 

عبارت دیگر، بیش از یک سیاست فراگیر است. هر گونه سیاست نوسازي شهري پایدار و  دربردارنده عوامل مختلف و به

چندین مداخله خاص شکل بگیرد که سعی در تشویق تولید هنري دارند. این مداخالت نیز باید با هدف  باید بر اساسکارا 

هاي  هاي آموزشی و مسکونی، فعالیت ایجاد شرایط الزم براي توسعه شهري هنرگرا صورت بگیرد؛ شرایطی چون برنامه

  هنر قابل استطاعت و حمایت بازار. هاي هایی از گالري هاي فضاي هنري، شبکه فرهنگی، یارانه
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  چکیده

عنوان یک تبلیغ زودگذر نگاه شده است.  به خالق اغلب شهري، به موضوع شهر گذاران سیاست از به نظر بسیاري

 از ارزش را حاضر، این شود که آیا این موضوع ارزش بلندمدت هم دارد یا خیر. مقاله مطرح می سؤال این حال

کلیدي  عناصر ارائه اند، ابتدا به کرده تأکید مختلف طور که نویسندگان کند. همان محلی بررسی می سیاست دیدگاه

کند. سپس کاربرد  ارزیابی می محلی هاي پردازد و میزان اعمال آن را در سیاست خالق می موفقیت شهر عواملو 

 مقاله این .پساصنعتی کند؛ روتردام شهري است در تطابق با تحوالت روتردام تحلیل می در مورد ها را در عمل، آن

موضوع در سیاست  این هاي کاربست از ارائه برخی امذکور، ب برابر زمینه عوامل موفقیت مورد در این ارزیابی با

 ارزش رسد ترین موضوعی است که به نظر می مهم و پردازد. این اولین گیري می شهري به نتیجه توسعه مجدد

 تاریخی فرد منحصربه اساس خصوصیات محلی بر هاي که سیاست درصورتی تنها داشته باشد، اما بلندمدت

هاي متمایز را در  به گروه شهري نسبت تر گسترده با اقتصاد رابطه شوند و عرصه خالق دریافته شهر ایجاد  توسعه

  نظرگیرند.
  

  محلی، هلند. سیاست شهري، اقتصاد زندگی، کیفیت خالق، صنایع خالق، شهر ها: کلیدواژه

                                                             
1. Trip J.J. & Romein A. (2009). Beyond the hype: Creative city development in Rotterdam. Journal of Urban Regeneration 
& Renewal, 2(3): 216-231. 
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  مقدمه .1

خصوص،  جهان شد. به سراسر شهري در گذاران سیاست میان در تبدیل به مفهومی محبوب سال، چند عرض خالق در شهر

او  هاي خالق سرعت داده است. ایده شهر به فرضیه )Florida, 2002( 1ظهور طبقه خالق فلوریدا تحت عنوان ریچارد کتاب

بی  تا شهرهاي گرین آمستردام؛ تا ممفیس تا اوکلند، دوبلین لندن، تا سنگاپور اغواکننده بود؛ در واقع از گذاران بسیار سیاست براي

کنند و پرورش خالق جذب  کارکنان چگونه اند تا بیاموزند ، سخاوتمندانه به ایده جدید خالقیت گوش سپرده2و پراویدنس آر.آي

  .)Peck, 2005: 740( دهند

روز قرار  تأثیر مسائل گذاران از این طریق تحت خالق یک تبلیغ است که سیاست شود فرضیه شهر می اظهار ندرت به

درازمدت نیز  توسعه اقتصادي شهري خالق براي موفقیت شهر اساسی شود که آیا عوامل مطرح می سؤال این گیرند. حال می

  اند؟ مهم

مهم، یعنی مردم، را دارند،  بسیار اقتصادي منبع شهرهاي امروز یک گفت توان خالق می عنوان اساسی براي فرضیه شهر به

 آن در آمد که پدید اقتصاد یک حال، همین اند. در داده  تر را از دست هزینه هاي کم ترین محصول یعنی محیط که معمولی درحالی

 برتر نوآورانه طریق ظرفیت تنها از .است مهم بسیار ها و مکان خدمات کاال، اصالت وتنوع  تجارب، نمادین، هاي مصرف ارزش

 جهانی بازار در رقابت دادن بدون ازدست توان می را باالتر هزینه با هاي محیط هاي غیرمنقول مطلوب است که دارایی و کار نیروي

 تر براي سنتی منابع خالقیت جایگزین و تخیل دانش، نوآوري، مانند هایی رو، ویژگی ازاین ).Reichert, 2006: 7( فراهم کرد

ها را در  دیدگاه و ها مختلفی از ایده مشترك، فرضیه شهر خالق انواع شروع نقطه این رغم به .شود می آینده شهري ثروت

 بر اقدامات و شرایط مناسب یماًمدار ایجاد شود. مورد دوم مستق مدار و تجارت بین رویکرد انسان تواند می اساسی گیرد. تفاوتی برمی

 غیرمستقیم در مسیر هدفی مشابه، اما به براي دستیابی محور در تالش هاي انسان خالق تمرکز دارد. سیاست وکار کسب براي

گیرد. فرض بر آن  حرکت به اي تصمیم است که سبب شود نبوغ خالقانه عنوان مکانی براي زندگی هاي شهر، به بهبود کیفیت

 با دیدگاه مدار انسان تمایز دیدگاه .داشت خواهد دنبال را به) وکار کسب( حضور مردم در یک مکان، حضور مشاغلاست که 

 آزاد مختلف، اما اساساً هاي درجه اگرچه محور، مشاغل و کارکنان در تولید خالق و دانش دهد، می تر نشان مدار سنتی تجارت

 کنند، اما چنین عمل می شهرها  از بسیاري عمل، ترکیب هر دو دیدگاه باشد. در بر باید سیاست اقتصادي، عملکرد براي هستند.

 رویکرد نیست، بلکه یک اقتصادي هاي سیاست به محدود دیدگاه آورد. این دست اهمیت خود را به سرعت به مدار دیدگاه انسان

مقاله  درنظرگرفتن این مطالب، شود. با توسعه مجدد شهري اعمال و سیاست مسکن فراغت، فرهنگ، در باید که است تر اساسی

  دهد: پاسخ می سؤال چهار محلی تمرکز داشته و به شهري توسعه دیدگاه سیاست فرضیه شهر خالق از بلندمدت حاضر بر ارزش

 عنوان یک شهر خالق موفق است یا خیر؟ کننده این باشند که آیا یک شهر به تعیین توانند می کلیدي عناصر چه -1

 مجدد شهري اعمال شوند؟ توسعه هاي توانند در سیاست می میزان چه یدي تاعناصر کل این -2

 میزان است؟ چه میزان اعمال این عناصر تا -3

گذاران محلی  سیاست و ریزان تري از فرضیه شهر خالق براي برنامه درازمدت بیشتر و دائمی ارزش تواند می چیزي چه -4

 باشد؟

 به شوند. پاسخ درزمینه شهر خالق پاسخ داده می آکادمیک ادبیات مند از نظامتطبیقی  به روش یک بررسی اول سؤال دو

 بر شهر روتردام، یعنی مقاله موردي پاسخ داد. تمرکز این مطالعات از با استفاده توان می سوم وابسته به شهر است و تنها پرسش

                                                             
1. Richard Florida’s book The Rise of the Creative Class 
2. Providence RI and Green Bay WI 
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شهر  خدماتی خالق و یک بر توسعه اقتصادشهري در حال مبارزه با تحوالت فرآیندهاي پساصنعتی، است. سیاست این شهر 

 بنادر ترین بزرگ زیادي در ارتباط با یکی از اهمیت هم هنوز صنعتی خود رها نشده و گذشته هنوز از تر است، اما جذاب درونی

پیامدهاي  مورد در موجود بدل کرد. بحث سؤاالت بررسی مناسب براي و جالب امر روتردام را به یک مورد دارد. این جهان

  مقاله است. گیري این مجدد شهري نتیجه توسعه دیرپاي تبلیغ شهر خالق براي

  کلیدي شهر خالق عناصر. 2

 ذکر شده و در پژوهشگران برخی از سوي کند که ارائه می خالق را شهر موفقیت) (عوامل کلیدي از عناصر مروري 1 جدول

 خالق است. این شهر توجه مشخصه مبحث قابل دهنده تنوع نشان امر اند. این شده  کلی تقسیم هاي دسته زمینه به این

 نسبتاً تا 1غیرممکن ردیف  شوند که طیفی از عمالً می بندي هاي محلی رتبه ها از سیاست تأثیرپذیري آن درجه طبق ها بندي دسته

پردازد و  ویسندگان مذکور در حکومت مین هاي جدول به ارائه ایده آخر ردیف این، بر گیرند. عالوه را در برمی 7 ردیف در آسان

  خالق تبدیل سازیم. موفق اقتصاد سنگرهاي اینکه چگونه شهرها را به

 هاي طبیعی دارایی  

شهر هستند.  انداز طبیعی اطراف چشم و مناظر و سرد هاي زمستان معتدل بدون و آفتابی وهواي آب طبیعی شامل هاي دارایی

 مشاهده حتی) 2000( 1خالق نیستند. کوتکین دانند لزوماً استعدادهاي هایی را می دارایی که ارزش چنین با این حال، افرادي

طبیعی  هاي دارایی نمادین هستند، در مرکز شهرها متمرکز هستند، جایی که چنین خالق اقتصاد که در حال تجربه کسانی کند می

اقدامات در زمینه  برخی غیراز به». ملی در حال انجام استکنند در آن اقدام و ع احساس می«گونه افراد  وجود ندارد، بلکه این

  مصون هستند. محلی هاي سیاست هاي طبیعی غالباً نسبت به دارایی حواشی شهر، این سازي در محوطه

 جو اجتماعی  

شهر  مهم هاي ها بودن ویژگی و فرهنگ مردم مختلف پذیراي انواع و اجتماعی سازگاري و هاي غالب نگرش و ها تنوع، ارزش

 در واقع سازگاري و تنوع گوید می )2004a( 4کالرك و )2001( همکاران و 3گلیسر برخالف )53 :2005( 2خالق هستند. فلوریدا

 شاخصی براي عنوان شکن و هنرمند را به بوهمی یا سنت غیربومی و سهم جمعیت همجنسگرا، رفاهی است. او امکانات از تر مهم

. چنین جوي )Florida & Gates, 2004: 213( گیرد اجتماعی در نظر می پذیري تحمل و باز مکانی عقاید، تفکر تنوع

 مؤثر طور هایی که به البته، سیاست کننده وضعیت خود است. تواندجاذب اقشار متنوع و سازگار بیشتري باشد، و در نتیجه تقویت می

  آیند. مدت به وجود می کوتاه سختی در به کنند، میهدایت  هایی ارزش چنین روندهاي موجود در جو اجتماعی را سوي از

  

  در نظر پژوهشگران منتخبخالق  اقتصاد کلیدي عناصر .1جدول 

)، 2004a, bکالرك (  

کالرك و همکاران 

)2004(  

ــدا  ,2002( فلوری

2005(  

گلیسر و همکـاران  

)2001(  

  )2000الندري (  )2000( کوتکین  )2000( اسکات

فیزیکــــی امکانــــات   طبیعی هاي دارایی

  طبیعی

ــوع     ــدل، تن ــیم معت اقل

  دمایی در زمستان

 زیبـا  منـاظر  پاك، هواي  

 Nerdistans در

  

                                                             
1. Kotkin 
2. Florida 
3. Glaeser 
4. Clark 
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)، 2004a, bکالرك (  

کالرك و همکاران 

)2004(  

ــدا  ,2002( فلوری

2005(  

گلیسر و همکـاران  

)2001(  

  )2000الندري (  )2000( کوتکین  )2000( اسکات

ــاعی  ــاي اجتم فض

  (جمعیت ساکن)

هــــا و عقایــــد  ارزش

  ساکنان

فردگرایـــــــــــی، 

ــته ــاالري،  شایسـ سـ

پذیرایی و سازگاري، 

  ترین مکان باکیفیت

  تنوع، سازگاري      

  بودن مهاجران پذیرا

تحریک خالقیت، تنـوع و  

  سازگاري ناشی از تضادها

تجربــــه، زنــــدگی     شایعه و جو

ــاهاي   ــانی، فض خیاب

  سوم

  حیات فرهنگی غنی  پویا خیابانی صحنه

هـــاي  کیفیـــت شـــبکه

اجتماعی براي موفقیـت  

  ها گروه

 شـایعه شهرهاي درونی: 

که در آن کارکنان خالق 

کننـد آنجـا    احساس مـی 

  اقداماتی در جریان است.

  فضاهاي سوم

 کـــار قـــوي،بـــازار     اشتغال

 شـغلی  هـاي  فرصت

  بسیار

  آموزش و غیره

  بازار کار قوي

ــص  ــاد تخص ــاي  اتح ه

هـاي   مکـان  دار در ریشه

  ویژه

    

ــنوع،   ــیط مص مح

  محیط مسکونی

ــالت ــاي :اصــ  بناهــ

تاریخی، محالت تـازه  

  تأسیس

  پیاده عابر مناطق

هــــــاي  کـــــاربري 

  چندمنظوره

  شهرنشین جوامع جدید

ــد ــات تجدی ــز حی  مرک

  شهر

 وقیمــت  ارزان مســکن

  تجاري فضاهاي

 شـهرها  جذابیت حومه

ــه ــی  ب ــوان بخش  از عن

    منطقه

  شناسی، معماري زیبایی  

  تراکم شهري

جــــذابیت فرانســــوي: 

 و نخـل،  درختان بلوارها،

  غیره

شهرهاي درونی: فضاي 

ــتا  کوچــک ــاس روس مقی

ــازه  ــد؛ مغـ ــاي  ماننـ هـ

  غیراستاندارد؛

nerdistan: محـــــــیط 

  مانند پردیس

فضــاي عمــومی در شــهر 

هاي شهري  حاشیهدرونی، 

  ها و سوله

  )غیراستاندارد( تمایز

 امکانات مصنوع: اپـرا،   امکانات رفاهی

ــه ــا،  کتابخانــــ هــــ

ــاب ــی کت ــاي  فروش ه

ــت ــاب، دس  دوم و کمی

ــدادهاي  کافــه هــا، روی

  سواري دوچرخه

ــرفته ظرفیـــت  پیشـ

شــــامل  فنّاورانــــه،

عنـوان   بـه  ها دانشگاه

  خالق مراکز

 عمـومی  ونقـل  حمل

  کارآمد

 صـحنه هـا،   جشنواره

  موسیقی

 مسـیرهاي  هـا،  پارك

  دوچرخه

  استاندارد غیرتجاري

  امکانات بااهمیت:

  مدارس

بدون ازدحـام   سرعت،

  )ونقل حمل(

 جنایـت  و جرم( ایمنی

 هاي سالم خیابان کمتر،

 فرهنـگ  ارائـه  )تمیز و

  المللی بین

 و ادبـی  تسهیالت تئاتر،

  موسیقیایی

و  آوري فـــن تحقیقـــات

  آموزشی هاي فعالیت

  استراتژیک هاي انجمن

  بزرگ هاي دانشگاه

ــی:   ــهرهاي درونــ شــ

  فرهنگی نهادهاي

nerdistan :،ــی  ایمنــــ

 امکانات تفریحی آرامش،

ــاي در ــاز فض ــوان ب  عن

 و سـواري  دوچرخـه  مثال

  روي پیاده

 عنـوان  به( فرهنگی حیات

  )براي تمایز ابزاري

 و امکانــــات آمــــوزش

  پژوهشی

ها و فضاهاي  گروه

  پرورشی

ــاهاي     ــی فضـ ایمنـ

قیمــت  تجــاري ارزان

براي ریشـه دوانـدن   

هاي اقتصادي  فرصت

خالق (جین جیکوبز: 

هاي قدیمی  ساختمان

ــراي فعالیــت هــاي  ب

  ها تعاونی ها، سنت  

 محـل  در روزانـه  تماس

  کار

  مارشالی جو

 قــدیمی هــاي ســاختمان

ــه ــوزه ب ــوان ح ــاي  عن ه

  پرورشی

 قــدیمی هــاي ســاختمان

  انبار و صنعتی

ــروه ــ گ ــی ه اي تخصص

  هنري خالق صنایع

  خالق پیوندي محیط

  شمول جهان روشنفکر

ــره ــاس چه ــه تم ــره، ب  چه

ــبکه ــاختارهاي   ش ــا، س ه

  انجمنی
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)، 2004a, bکالرك (  

کالرك و همکاران 

)2004(  

ــدا  ,2002( فلوری

2005(  

گلیسر و همکـاران  

)2001(  

  )2000الندري (  )2000( کوتکین  )2000( اسکات

محـور   هاي مکان ویژگی  جدید)

  رونق حال هاي در گروه

محرمانــــه  اطالعــــات

  چهره به هاي چهره شبکه

 دولـت و  سیاست،

  حکومت

جو مردمـی: اسـتعداد،   

  سازگاري، تکنولوژي

 حیـات  تجدیـد  ایمنی،

  شهر مرکز

. ورود بـراي  کـم  موانع

 طبقـه  بر ارزش تمرکز

  خالق

ــلب   ــگیري از تص پیش

  نهادي، فعال ماندن!

  اجتماعی انسجام

 مثبـت نگـرش   نگرش

 مثبـــت فرانســـوي در

ــل ــاجرت مقابـ  مهـ

  !)ملی سیاست(

 ســـاختارهاي تقویـــت  تقویت تسهیالت  

 امکانـات  ارائـه  :تولیـدي 

 کاالهـــاي عنـــوان بـــه

هـا بـراي    بنگاه( عمومی

تنهـایی   انجام این کار به

  بسیار کوچک هستند)

 همکــاري بــین تشــویق

  ها شرکت

ــوگیري ــابقه از جلـ  مسـ

  داري سرمایه

ــزار »خــوب« حاکمیــت    اب

  .است رقابتی

ظرفیــــــت  اهمیــــــت

ائـــتالف  دهـــی ســـازمان

ــل و   ــاالن، عوامـــ فعـــ

نفـع حیـاتی    ذي هاي گروه

  .است

 جو و شایعه  

 تکنولوژي، بازار،( تغییر، حال در سرعت ضمنی و ناملموس ضروري از شرایط به خالقانه براي دستیابی به دانش هاي فعالیت

هاي تولید خالقانه به وجود  گروه چهره در به هاي چهره دارد. شایعه معموالً در شبکه 1نیاز به شایعه خالق تولید براي )مهارت

هاي تولید شایعه را  کند که نظام تأکید می سنت و اهمیت آیین محور خود بر اساس رویکرد تجارت بر )32 :2000( اسکات آید. می

 و برخوردهاي متنوع و خیابانی وجوش پرجنب زندگی اهمیت یک مدار بر تر انسان صریح رویکرد یک با نویسنده کنند. اداره می

هاي کتاب  فروشگاه و کار هستند، مثل کافه نه محل و خانه نه هایی که کند؛ مکان سوم تأکید می هاي در مکان نشده ریزي برنامه

جیکوبز موافق  جین ها معموالً با شود. آن می شخصی ادغام خالقیت و تقویت ضروري اطالعات تبادل با سرگرمی آن در که

). Hospers & van Dalm, 2008( و اقتصادي نهفته است اجتماعی فضایی، -خالق شهري هاي محیط تنوع در هستند که کلید

آفریند و براي  است که شایعه می ها کرد، اما جو این مکان ریزي برنامه سیاست با توان می را خیابانی و زندگی سوم فضاهاي

  ریزي شود. راحتی، برنامه است به حال ممکن رسد و بااین نیافتنی و دقیق به نظر می دست ازحد ریزي مؤثر بیش برنامه

 اشتغال و کار بازار  

متنوع کارکنان بااستعداد، عامل مکانی  یک مجموعه حضور دهد می نشان »کند از مردم پیروي می شغل« که تصور این

معتقدند مردم از شغل خود پیروي  )2001( همکاران و . برخالف این عقیده، گلیسر)Scott, 2000( ها است شرکت مهمی براي

 کافی دارد. حتی شغلی هاي فرصت ماهر و خالق با بسیار کارکنان کنند که کار مستحکم تأکید می بازار یک اهمیت کنند و بر می

 مستقیم مفهوم موافق است. تأثیر این کنند نیز با مردم پیروي می اغلب مشاغل از شاید کند می تأکید که )2002( فلوریدا

 مردم، نسبتاً خصوص هاي خالق و به مدت، به دلیل آزادي فزاینده شرکت کوتاه اشتغال، در و کار محلی بر بازار هاي سیاست

                                                             
1. Buzz 
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 خصوص آموزش به کار، کیفیت عمومی منجر به افزایش کاالهاي روي بر باید هایی سیاست رسد. چنین می نظر به تر سخت

  .)Scott, 2000( ندارند را الزم توانایی نیز خود کارهاي انجام براي که کوچک خیلی هاي شرکت فقط نه ؛تمرکز داشته باشد اي، حرفه

 و زندگی مسکونی محیط مصنوع، محیط  

خالق به  شهر کلیدي عنوان عناصر معتبر را به و متمایز و محالت پسند و متنوع پیاده عمومی عابر یک فضاي محققان اکثر

ها،  ساختمان از ترکیبی به نیاز] خالق[ محله جیکوبز هستند که یک رو عقیده جین تلویحاً دنباله یا صریحاً ها آورند. آن شمار می

هاي  بلوك با متراکم محالتی« کارآفرینان دارد. هدف وي مشاغل و مختلف انواع نگهداري، براي وضعیت عمر و از نظر متفاوت

 دانشجویان و کارآفرینان، ها، ها است که در آن اقشار مختلف مردم، خانواده اي از خیابان شبکه الگوي یک کوتاه و ساختمانی

 از متنوع طیف یک کافی براي حیاتی و تنوع باالیی توده تراکم چنین مشغول هستند. با در یک محل به کار و زندگی هنرمندان

  .)Hospers & van Dalm, 2008( »محلی فراهم است امکانات

 هاي براي محیط متفاوتی فرزند، ترجیحات مختلف از جمله افراد جوان خالق بدون هاي کند گروه می اضافه )2000( کوتکین

به  هاي مصنوع، دارند. محیط 1هاي پاتوق نردها) وپا (در محدوده دست تالشگر و بی نردهاي مقابل مسکونی (در درون شهرها) در

ها قرار بگیرند تا عوامل کلیدي که مورد اشاره قرار  تأثیر سیاست تحت توانند می تر ها، راحت و معماري آن شناسی همراه زیبایی

خرید  د، ولی در نهایت معکوس عمل کند، زیرا توانسازي محالت قدیمی باش نوسازي و اعیان تواند شامل گرفت. سیاست می

  .)Florida, 2005( هاي ضروري شهر خالق هستند فضاهاي تجاري نیز از ویژگی و ها خانه

 رفاهی امکانات  

 آموزش، قبیل از عمومی شهر خالق حائز اهمیت هستند که دربرگیرنده کاالهاي امکانات رفاهی براي از وسیعی طیف

باز،  فضاي در ورزشی امکانات همچنین آنها ندارند. این امر بسیاري توجه کافی به که ها پارك و عمومی امنیت ونقل عمومی، حمل

 رفاهی مصنوع مدنظر کالرك گیرد. امکانات زنده را دربرمی موسیقی و فرهنگی هاي هاي غیراستاندارد، جشنواره فروشگاه

)2004a( نظر گرفته است، اما کافی  باارزش و مهم در رویدادهاي روشنفکرانه وفرهنگ  اجراي براي هایی او محل دهد می نشان

 رفاهی چنین امکانات از سرمایه عمومی را در زیادي قاطع شهرهایی را که مبالغ طور به) 2005( نیستند. در عوض فلوریدا

غیررسمی تولید  هاي شبکه سختی امر بهدهد، زیرا این  قرار می کنند موردانتقاد گذاري می بزرگ سرمایه مقیاس شده در ریزي برنامه

 اند برده  ها و مؤسسات تحقیقاتی را نیز نام فراغت، کتابخانه با مرتبط رفاهی امکانات بر محققان عالوه کند. خالقیت را تحریک می

)Florida, 2000; Clark, 2004a(. هایی آزاد دو محیط هر ها آن را یادآور شده است، زیرا یک درجه  هاي دانشگاه فلوریدا اهمیت 

وجوش و  پرجنب شهر ها مرکز است. شهرهایی که در آن ضروري هستند که براي رشد خالقیت شهر یک فناوري پایه از و بخشی

بندي شهر خالق کسب  اند، امتیاز باالیی در رتبه شده باز ترکیب  فضاي در امکانات دانشگاهی و پویا با تکنولوژي یا کمربند

 شهر مرکز به معنی یک این یابند، اما خاص تحقق می هایی سیاست با سریع و آسان بسیار رفاهی اناتامک کنند. برخی می

  وجوش و کمربند علمی درجه اول نیست.  پرجنب

 2ها و فضاهاي پرورشی گروه   

 هاي ساختماناساس،  این قدیمی دارد. بر هاي ساختمان به نیاز جدید هاي ایده داشت صراحت اظهار به )1961( جیکوبز جین

مقیاس، در  کوچک معموالً خالق جدید، هاي پرورش براي فعالیت هاي رشد و زمینه عنوان به -و اغلب - توانند می صنعتی قدیمی

                                                             
1. Inner-city vs ‘nerds’ nerdistans 
2. Incubator 
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قیمت  محلی معموالً بر ارزان هاي تأکید سیاست ).Florida, 2002; Landry, 2000; Kotkin, 2000( شوند نظر گرفته می

 1خالق، فضاهاي ناشناخته خالق نیست. افراد افراد ها براي مالی، تنها ارزش آن حال، استطاعت بااین هاست. بودن این ساختمان

 بر کنند. عالوه اضافه خود از ها بتوانند چیزي خواهند که ناتمام باشند و در آن معتبري می اماکن خواهند، بلکه نمی در معناي عام،

 اجتماعی هاي فعالیت تفریح، ادغام کار، براي هایی ومی هستند که به ارائه فرصتس هاي مکان نوعی، هایی به ساختمان این، چنین

  پردازند. و سکونت می

 ،حکومت و دولت سیاست  

انجام آن اشاره دارد. » چگونگی« کنند، سیاست به از اقدامات الزم براي یک شهر خالق یاد می باال کلیدي عناصر که درحالی

هاي ذینفع تأکید  گروه و فعاالن، عامالن ها، و شرکت محلی هاي دولت بین خصوص هماهنگی، به و مختلفی بر همکاري مؤلفان

توسعه و  صفحه در خصوص چگونگی 250 از ترین دستورالعمل با بیش . الندري جامع)Landry, 2000; Scott, 2000( کنند می

 دارند. فلوریدا» چگونگی«اندکی به این  دیگران توجه محلی ارائه کرده است. نوآورانه و خالق درباره توسعه سازي تفکر پیاده

گرفتن  مورد نیاز براي ریشه فیزیکی اجتماعی و به ارائه فضاي باید شهري مثال، این فرضیه را که سیاست عنوان به )2005(

  نداده است. بیشتري انجام آن توضیح چگونگی مورد در اما برد؛ می هاي اقتصادي و خالق بپردازد پیش فرصت

  در روتردام خالق توسعه شهر. 3

 بندي کرد، بسیاري محلی دسته هاي سیاست بودنشان در اجرا بر اساس میزان قابل توان می خالق را شهر کلیدي عناصر اگرچه

  :است زیر موردي موردنظر به شرح بنابراین ساختار مطالعه کردن آن دارند؛ به پیچیده عمل، تمایل در

 اقتصادي، محیط مصنوع و جو اجتماعی؛ از نظر حاضر محلی از بافت توصیفی -1

 هاي خالق و فضاهاي پرورشی تأکیددارند؛ محور هستند و بر گروه اول تجارت درجه که هایی سیاست تحلیل -2

زندگی تمرکز دارند  کیفیت و رفاهی، مسکن محور هستند و بر امکانات اول مردم درجه محلی که هاي تحلیل سیاست -3

  سازد). شده فوق مرتبط می را به عناصر کلیدي ویژه مشخصها  سیاست این 2 (جدول

  محلی بافت. 3-1

 تدریج دوم به جهانی جنگ از رود که پس شهر بزرگ هلند به شمار می ، دومین2007 سال در جمعیت نفر 596000 روتردام با

 هاي طول سال در اشتغال ، هر چند1 شکلاروپا بدل شد و صنعت عظیم پتروشیمی را در خود داشت. مطابق  بندر ترین بزرگ به

هستند. خدمات تجاري  مهم سازي و قدرت فزاینده سرمایه نسبتاً صنعتی به توجه با هم ها هنوز بخش اخیر افول یافته است، این

 در سرعت به بهداشتی هاي دولت، آموزش و مراقبت در ویژه اخیر به هاي عمومی در سال خدمات که کوچک هستند، درحالی نسبتاً

، 2004 سال کل میزان اشتغال) در از درصد3/3( شغل 10000حدود  با -معماري استثناي به خالق رشد هستند. اندازه صنایع حال

  . )Manshanden et al., 2005( است کوچک نسبتاً

 جداسازي با مدرن جنگ، معماري از پس بازسازي طور کامل تخریب شد. طرح تقریباً به 1940 سال در روتردام مرکز شهر

و فضاهاي اداري حفاظت شد.  فروشی خرده زیادي براي حد بزرگ را ترکیب کرد. شهر درونی تا عملکردها در مقیاس مدرنیستی

 ریزي برنامه . سپس)Hajer, 1993: 49( یافت صلب افزایش مقیاس بزرگ عمومی با این مرکز نارضایتی ،1960اواخر دهه  در

                                                             
1. Nonplaceها انسان آن در کند که ناپایدار اشاره می شناسی انسان اوژه که به فضاهاي مارك فرانسوي شناس انسان شده توسط اي است ابداع واژه : نو 

  (مترجم) اهمیت زیادي ندارد. و مانند می باقی ناشناس
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هسته  پیرامون و رسانید که در داخل تصویب اجتماعی گسترده را به مسکن برنامه یک و 1»است زیبا کوچک«شهري، نظریه 

فعاالنه به  و معماران دانان موسیقی هنرمندان، ها، هنرپیشه کوچکی از طور همزمان، گروه به حال، بااین شد. مرکزي شهر آغاز

 صحنه کردن پرداختند. چندین بسیار براي تجربه آزادي حال خشن با ناتمام، پویا و درعین یک شهر بزرگ عنوان معرفی روتردام به

محبوبیت فعلی روتردام  فضا ایجاد شد. سیاست و و معماري، در این 2موسیقی در مثال، عنوان ، به1970خالقانه در دهه  مهم

و  معماري طراحی، و هاي رقص و کلوب، مد خاص، صحنه هاي شاخه در خالق استعداد براي» محلی براي زیستن«عنوان  به

  استوار است. la lettreآوانگارد  خالق طبقه شهري، بر بنیان طراحی

مشکلی  عمومی فشار بوده است. امنیت قومیتی روتردام تحت اخیر، پذیرا بودن و سازگاري اجتماعی در شهر چند هاي سال در

 هاي حاکی از امنیت سال، گزارش چهار از بدل شد. پس 2002 انتخابات محلی از اصلی پس سیاسی موضوع بود و به جدي

 شهري ها در جامعه تفاوت ضد آشکاري بر نگرش منفی با امر یافت، اما این افزایش) 2005( 9/6 به) 2001( 6/5 عمومی از

 شد که فضایی آکنده از احساسات و مخاطرات عمومی و شدیدي بحث باعث و )Van Ulzen, 2007a: 214( بود محلی همراه

  محلی، به راه انداخت. مسلمان مقابل جمعیت خصوص در بهخصومت،  حتی

مواجه شد،  رکود با اشتغال رشد .است رفته انحراف مسیر به روتردام اقتصاد داد دهه نشان این اول نیمه در شهري اسناد

شهر،  در زندگی براي مشاغل جدید فراهم نبود و کیفیت آموزشی افول یافت، فضا هاي علمی و تحقیق و توسعه و سطوح فعالیت

 اقتصادي توسعه هیئت مشاوره«. در مقابل، )Gemeente Rotterdam, 2004a, b( متوسط بود حد در حالت، بهترین در

سه رکن را  اقتصادي بر هاي در اقتصاد شکل گرفت و تمرکز سیاست تنوع و ایجاد هایی جهت تجدید ایده براي ایجاد 3»روتردام

المللی،  بین تجاري بندري، خدمات سنتی شامل صنایع رکن اول، شهر کارآفرین .)Gemeente Rotterdam, 2004c( اعالم کرد

در  زیادي حد که تا عناصري بودند جذاب، مستلزم شهر کارآفرینی بود. اما دو مورد دیگر، شهر خالق و علمی و بودن و دسترس در

هدف بعدي حفظ و  شهر دانشجویی. و مسکونی هاي و فرهنگ، محیط شهر موردنظر جدید بود: اقتصاد علمی و خالق، فراغت

  التحصیلی بود. فارغ از پس شهر در )خالق استعدادهاي( آموزان تري از دانش داشتن نسبت بزرگ نگاه

  محور تجاري اول درجه هاي سیاست. 3-2

اجراي  کرد. برنامهصراحت معرفی  محلی به سیاست کار را در دستور خالق صنایعروتردام  اقتصادي توسعه هیئت مشاوره

 المللی شهر بر سه گروه بین مشخصات تعیین براي )Gemeente Rotterdam, 2005a( 2020تا  2005اقتصادي  انداز چشم

کوچک  شهرها نسبتاً دیگر با پزشکی و گروه خالق. گروه خالق در مقایسه هاي هاي بندري صنعتی، گروه تمرکز دارد: بندر و گروه

 روشن و اند. این امر موضوعی صریح شده آن واقع  در مشاغل نصف که تقریباً درونی شهر در است، حتی دهمشاه  قابل سختی به و

پساصنعتی  شهري اقتصاد گذشته، براي هاي سال باال در اشتغال رشد اقتصادي است، زیرا به دلیل نرخ در خصوص سیاست

 ,Gemeente Rotterdam, 2004d, 2005b, 2006a, b( 2003 و 1996 هاي سال بین درصد8مهم است:  رقابتی بسیار

2007a.(  

 سند کند. در جذب می خالق را استعدادهاي ها و صنایع تأثیر مثبت داشته و دیگر دانش دیگر انواع این امر بر همچنین

شاخه خالقانه  در چهار نوآوري بر تالش )Gemeente Rotterdam, 2007b( 4روتردام خالق اقتصاد در انداز سیاست چشم

                                                             
1. Small is beautiful 
2. Punk and new wave 
3. EDBR 
4. Visie op de Creatieve Economie 
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و  طراحی شهري، طراحی و معماري مثال عنوان اقتصادي را داشته باشند، به هاي پتانسیل است بیشترین قرار متمرکز است که

 ,Gemeente Rotterdam, 2006b( جدید) و موسیقی هاي و رسانه فیلم ازجمله( بصري و سمعی در تولید، تولیدات نوآوري

2007b(اند و دهه بوده یک از براي بیش عمومی گذاري سرمایه و محلی و معماري موضوعات سیاستبصري  و . تولیدات سمعی 

اي یافته است و  دانش جایگاه ویژه تبادل و مشتریان المللی تولیدکنندگان، بین و ملی هاي در شبکه حاضر حال ویژه در به معماري،

تقویت  1»هلند معماري سسهؤم«براي  آمستردام با تنگاتنگ یاربس شدن روتردام در رقابت با برنده ،1980دهه  اواخر همچنین در

 پایه شده با دانش گروه انتخاب  چهار است. همچنین، MVRDV و OMA مانند جهان مشهور نماینده دفاتر حاضر حال در شد و

  در تطابق هستند.  2دلفت منطقه در صنعتی دانشگاه حوزه آن از جمله روتردام و در

  

  خالق شهر کلیدي عناصر با ارتباط روتردام در در محلی سیاست به مربوط . مسائل2جدول 

  رود شمار نمی سیاست محلی به مسئله یک خاص طور به -  هاي طبیعی دارایی

  جو اجتماعی

  (جمعیت ساکن)

  فشار تحت و سازگاري آزادي -

  عمومی ایمنی بر تمرکز -

  التحصیالن و نوازندگان) مثال فارغ عنوان به( خالق هاي عنوان مبتکران فعالیت به جوانان -

  سوم و پویایی در شهر درونی فقدان فضاهاي - جو و شعار

  خالق استعدادهاي برخی جذب تجربه هاي فرصت و خشونت -

  مردم عموم جذابیت کمتر براي -

 ونقـل،  حمـل  تولیـدي،  صـنایع  )قـوي  نسـبتاً  هـم  تولید (هنـوز  در کاهش جبران به نیاز -  اشتغال

  وساز ساخت

  سازنده خدمات تقویت به نیاز -

ــیط   ــنوع، مح محــیط مص

  مسکونی

  مقیاس مدرن بزرگ مرکز شهر -

  مقیاس وساز بزرگ ساخت رغم به باکیفیت مسکن کمبود -

  پایین مسکونی سطح قیمتی نسبتاً شهر ضعیف تصویر بازتاب -

  هاي بندري سابق مجدد حوزه توسعه -

  زندگی خرید، فراغت، براي شهرمرکز  ارتقاي -  امکانات رفاهی

  قدیمی یارانه با تمرکز بر اسامی -

  اي جشنواره شهر یک عنوان به روتردام ارتقاء -

  پاپ موسیقی حدودي تحریک -

  ها و فضاهاي پرورشی گروه -

  2005 سال از خصوص به خالقانه، تولید تقویت بر تمرکز -

 بصري و سمعی و تولید، تولید طراحیدر  نوآوري و شهري، طراحی و معماري بر تمرکز -

  موسیقی و

  محدود مقیاس در اما قدیمی، هاي ساختمان در صرفه به مقرون کار فضاي ارائه -

  حاکمیت به دولت از تغییر -  حکومت و دولت سیاست،

  مالی همکاري و هماهنگی مشارکت، افزایش -

                                                             
1. NAI 
2. Delft 
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 ,Gemeente Rotterdam, 2006b( خالق است تولیدتقویت  حاضر حال در روتردام در خاص، هدف سیاست طور به

2007b.( اجتماعی از  و تجاري هاي شبکه تحریک کارآفرینی، ایجاد حمایتی را براي ابزار و اقدامات از ترکیبی سیاسی اسناد

اولویت ارائه  گروهچهار  در ارزشی آموزش، طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع زنجیره خالق، پرکردن جاهاي خالی در کارآفرینان

کار  و هنرمندان تازه خالق کارآفرینان قدیمی براي هاي ساختمان در صرفه به مقرون کار با ارائه فضاي روتردام کنند. همچنین، می

 مثال، عمدتاً عنوان نسبتاً کوچک است و به سیاست این حال، دامنه مولد پرداخته است. بااین جدید هاي به گسترش گروه و فعالیت

هاي  صرفه محلی عالوه بر موارد مفروض در زمینه گذاران شود. سیاست هایی در مالکیت شهرداري محدود می ساختمان به

 خالق صنایع 1پدیداري براي ابزاري عنوان ها به گروه این اهمیت هاي ناشی از مقیاس، به اقتصادي ناشی از تجمع و صرفه

 Gemeente( شده است گرفته  نظر خالق در کارآفرینان دیگر تحریک براي مهمی عنوان ابزار اند. پدیداري به افزوده

Rotterdam, 2006b, 2007b(.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  )2007 هلند، آمار/  CBS: (منبع)اشتغال کل درصد( 2005- 1995 روتردام، اقتصادي ساختار. 1شکل 

  محور) گرا (مردم مردم اول درجه هاي سیاست. 3-3

به ایجاد یک شهر  آمیخته است و اهداف تقویت اقتصاد پساصنعتی خود را به هم 2004 سال از روتردام اقتصادي سیاست

بهبود  و فراغت، فرهنگ در بیشتر تنوع و باالتر رفاهی مصنوع با کیفیت امکانات شامل دوم تر روي آورده است. حالت جذاب

 ارتقاء عمومی در گذاري دو دهه به سرمایه رايشهر ب کیفیت فضاهاي عمومی و توسعه آتی شهر نمایشگاهی روتردام است. این

گذاري  سرمایه براي ریزي برنامه حال در شبانه ادامه داد و مسکونی، تجاري، تفریحی با تفریحات اي منطقه عنوان به مرکز شهر

 کوچک جمعیت تنوع و کمبود کم، نسبتاً تراکم با تأکید این). Gemeente Rotterdam, 2007c( آینده است در بیشتر خیلی

 بسیاري )Vermeijden, 2001( شهري سیاست فلسفه به توجه قابل توضیح است. با 28000 به میزان تنها در مرکز شهر ساکن

ناتمام مختلف، متعددند و  و باز فضاهاي هم هنوز اند، اما شده ساخته  مرکز شهر در ،1980 اوایل دهه از جدید رفاهی امکانات از

، برنامه 2ماس نیو رودخانه سرتاسر در از مرکز شهر و جلسات خودانگیخته در آن است. بیرون Buzz برگزاريفاقد میدانی براي 

 مرکز همایش و عکس، موزه تئاتر، سابق متشکل از 4در داکزلند 3رئیس جنوبی)( زوید ون مقیاس کوپ بزرگ شهري مجدد توسعه

                                                             
1. Visibility 
2. The river Nieuwe Maas 
3. Kop van Zuid (Head of South) 
4. DOCKLANDS 
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 ,Romein & Klompe( اندازي شد مرتبه راه واحدهاي مسکونی میان با بخش اداري، اتاق مسکونی (استودیو) و پذیرایی و هتل

مرکز شهر  از مصنوع آن یا رفاهی از امکانات برخی بود، چراکه مرکز شهر با توسعه تضاد در حدي تا خاص برنامه . این)2006

  جایگزین شده بودند. رفاهی کرده بودند یا با امکانات مکان نقل

تقاضاي اخیر  بزرگ و افزایش اجتماعی هاي مسکن پهنه .شود مسکن می شامل ام صریحاًروترد زندگی در سیاست کیفیت

 برنامه رغم . به)Gemeente Rotterdam, 2007d( مسکن منجر شده است در بازار تطابق عدم باالتر مسکن به کیفیت براي

 هاي ، کمبود محیط2000 سال از شهر مرکز اطراف و داخل باال در با کیفیت مقیاس هاي آپارتمانی بزرگ ساختمان وساز ساخت

 خانواده مسکن انفرادي قیمت وجود، سطح اقتصادي محسوس است. بااین عنوان بخشی از فشار بر نشاط باال به با کیفیت مسکونی

مورد بعدي  1روند. هلند به شمار می ها در ترین جزو ارزان هم هنوز ها آپارتمان و کند نمی تجاوز در روتردام از میانگین ملی

، )2007( شهرداري توسط اخیر یارانه عنوان یک حوزة مسکونی است. طرح از روتردام به ضعیف نسبتاً ثابت و دهنده تصویري نشان

امر  است. این توجه برتر قابل التحصیالن فارغ قیمت براي گران آپارتمان 45اجارة تعداد  عنوان دوسوم ساله، به سه دوره یک براي

 به متوسط با درآمد هاي مرکز شهر، خانواده در آپارتمان ساختمانی نگه دارد، اما برنامه شهر را در خالق افراد ادي ازتعد تواند می

 مسکن، ارائه جدید سیاست سند اصلی هدف حال، دهد. بااین اي را مورد هدف قرار می حرفه عالی دارندگان تحصیالت و باال

 ,Gemeente Rotterdam( خالق، براي همه اهالی روتردام است انحصار به طبقهجاي  به اي سازي حرفه براي مسکن فرصت

2007d(جمعیت هاي انواع جاذبه ساالنه با جشنواره تقویم یک توجه است. اي قابل عنوان یک شهر جشنواره روتردام نیز به . توسعه 

 دو تنیس، جهانی مسابقات( ، ورزشی3موسیقی ،2 )مروتردا فیلم المللی بین جشنواره( فیلم در گیشه بازدید المللی و ملی و بین

یافته است، اما این امر با  تا حدي به موفقیت دست کند، قطعاً که گردشگري را تقویت می 4تابستانی هاي جشنواره انواع و )ماراتن

  هدف آن نیستند. خالق گروه کارکنان شود و هتل سنجیده می در اقامت و تعداد روزافزون بازدیدکنندگان

 طور شود. این امر به هاي فرهنگی می طرح شهرداري در نهادها و یارانه توزیع عمده شامل طور به روتردام در فرهنگی سیاست

 ,Stuivenberg( زنی هستند چانه ظرفیت و قدرت شود که داراي روشنفکرانه را شامل می فرهنگ در موجود قدیمی هاي نام عمده

آب  بر روي جوان المللی بین شهر نیز بر )Gemeente Rotterdam, 2004e( 2008-2005طرح فرهنگی  حال،  این با .)2007

شده است.   بوده که توسط روتردام تحریک )المللی بین فزاینده طور به و( جوان جمعیت هلند با تنها شهر عنوان که به تمرکز دارد

 خالق. در واقع، یک صنعت عنوان به و فرهنگی بین انسجام افزایش براي :موسیقی به دست جوانان روتردام امیدبخش است تولید

چندین  و داد دست از هواداران خود را از کرد، بسیاري محلی انواع اجراهاي کوچک را برگزار می موسیقی پاپ زمانی که صحنه

 ي از طریق احیايشهر پشتیبانی )2007( 5و میدلبک گروت گریبان بودند. دي به  و ملکی دست  مشکالت مالی کلوب بزرگ با

ها نوازندگان قادر به تمرین باشند. در مجموع،  کنند که در آن توصیه می مقیاس را هاي موسیقی کوچک اي از فضاها و کلوب شبکه

  .متمرکز است خالق طبقه بر ندرت روتردام به محور در سیاست مردم

 سیاسی رویکرد  

 بر همان فصل ،2020تا  2005 اقتصاد انداز چشم تغییر یافت. درحاکمیتی  مدل یک سوي به گذاري در روتردام سبک قانون

 هماهنگی شهر نیز نیست. همکاري، اقتصاد مایل به احیاي و بلکه تنها قادر خود، نه خودي محلی به اول تأکید شده است که دولت

 هیئت مشاوره .ضروري است و غیره الزم و مستغالت و امالك آموزش، در تجارت فرهنگ، کلیدي عامالن توسط مالی و تأمین

                                                             
1. http://www.hypotheker.nl; May 2008 
2. Box-office hits in film (International Film Festival Rotterdam) 
3. Gergiev Festival, North Sea Jazz 
4. http://www.rotterdamfestivals.nl; May 2008 
5. De Groot and Middelbeek 
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 حاکمیتی است مدل این گام مهم در اولین و خوب مثال یک اقتصادي ایجادکرد، در واقع انداز که چشمروتردام  اقتصادي توسعه

 هاي روتردام، براي و جشنواره بازاریابی مانند عمومی سیاست نیز نفوذ کرده است. روتردام تعدادي نهاد نیمه هاي زمینه سایر که به

مجدد  توسعه مبتکر عنوان به: کند نقش ایفا می چندین محلی محور، دولت تجارت سیاست بود. در کرده اجراي سیاست برپا

  .خالقانه ارزشی تولید زنجیره شبکه در و مبتکر واسطه هاي جدید، یک فعالیت براي قدیمی هاي ساختمان مالک اي، منطقه

  گیري . بحث و نتیجه4

 خالق است. در شهر شده در قبلی انجام هاي تر از برنامه صریح کلیدي شامل عناصر متحد آن و سیاستاقتصاد حاضر روتردام 

 خالق صنایع خاص براي و اي زمینه پرورشی برنامه یک محور است، با اول تجارت روتردام در درجه خالق شهر سیاست کل،

 و سمعی هایی مانند محصوالت سیاست ایجاد گروه این رغم به دهد می نشان حال، روتردام نیز بااین. بصري و سمعی مانند صنعت

ها به لحاظ  آن نسبی اهمیت ،1993 سال کنند. از عملکرد اقتصادي شهري ایفا نمی در را مهمی نقش هاي خالق بصري، گروه

 هاي هسازي اید . پیاده)Kloosterman, 2004; Gemeente Rotterdam, 2008( توجهی نداشته است اشتغال رشد قابل

 گسترده از تعریف یک بسیاري که در کالرك چندان مشهود نیست، هرچند عوامل و هاي فلوریدا مثال ایده عنوان محور، به مردم

اقتصادي آشکارتر  نسبت به سیاست محلی فرهنگی شهر خالق مطرح هستند، در  این شهر وجود دارد. در این زمینه سیاست

  گیرد. تري را در بر می گسترده هاي خالق، گروه بر استعدادعالوه  عناصر، این حال، بااین .است

پویایی و  باالي ها، سطح و تجربه ارزش نمادین بازارهاي در براي رقابت خالقیت و فزایندة شهرها به دانش نیاز اصل، در

 هاي سیاست دهد می مکان نشان هاي کیفیت عنوان به تنوع و ها و ارتباطشان با اصالت آن آموختگان و اهمیت خالقیت دانش

فلوریدا،  و هاي کالرك نظریه که ایده محلی دربردارند. این هاي سیاست براي تر ارزشی دائمی خالق درواقع محور شهر مردم

رسد. یک دلیل این است که  گذاشته شوند بیش از حد ساده به نظر می عمل به باید )جیکوبز جین ضمنی طور و به(مثال،  عنوان به

پسند  پیاده عابر عمومی فضاي متنوع، یک و وجوش پرجنب خیابانی سوم، زندگی هاي مکان به زیادي فلوریدا اهمیت خالق طبقه

 براي چندانی در واقع ضروري باشند، امید ها ویژگی این دهد. اگر تنوع ساختمانی می با )تاریخی اغلب( و متراکم و محالت متمایز

 ,Van Ulzen( شوند خالق می هاي باعث فعالیت دیگري عوامل »ون الزن«ظهارات در عوض، طبق ا اما ندارد، وجود روتردام

روتردام را به  خواهند می گذاران محلی که باز. سیاست فضاهاي در ماندن ناشناس و» رودخانه بندري آن، ریتم منطقه«: )2007

مند به زندگی در این  افراد عالقه که درحالیبندري هستند،  شهر این تصویر از شدن فرهنگی تبدیل کنند، درصدد خالص شهري

اي از بندر،  در منطقه هاي قدیمی ساختمان در طراحان بسیاري و شوند. معماران پسندند و به آن جذب می شهر این ویژگی را می

  .دفعات نیست یکدیگر به به مالقات داشتند و نیازي کارگاه یا استودیو

سوم،  هاي مکان افراد از بسیاري کنند، براي هایی که براي تجربه ارائه می و فرصت فضاها و ها ناتمام ساختمان و باز طبیعت

اول به  وهله دهند احتماالً در می مورد دوم را ترجیح که تر است. کسانی محور بسیار مهم پیاده خیابانی راحت یا عابر زندگی

محور دیگر اهمیت  هاي تجارت نیست که سیاست معنی این محور به مردم هاي روزافزون سیاست روتردام نیامده بودند. اهمیت

شود.  محدود مالیاتی مزایاي هاي تجاري بزرگ یا دسترسی، پارك سنتی مانند مسائل به نباید حال موارد اخیر دیگر ندارند. بااین

 هاي شبکه در چهره به چهرههاي  طریق تماس از buzzفرهنگی  صنایع بر اهمیت )2002( 1بلزینو و استاپر و )2000( اسکات

 در باشد؛ چنانچه تر قوي توجهی طور قابل تواند به می خالق صنایع این، تأثیر بر کلیدي تأکید دارند. عالوه محور از افراد اجتماع

 دولتی ادغام شوند: انجام کارهاي یا درمانی و خدمات تجاري و بخش »عادي« پیشرفته با صنایع تر بزرگ ارزشی هاي زنجیره

                                                             
1. Storper and Venables 
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 روتردام در خالق شهر توسعه: تبلیغات از فراتر

محلی روتردام براي ایجاد چنین  فرهنگی. درواقع، هدف دولت هاي تک جاي به خوشه به »غیرخالق«نوآورانه و خالق، در صنایع 

  خالق موردانتقاد قرار گرفته است. جوان کارآفرینان هایی از سوي خوشه

این است که  اما مقبول است، کشیده شده تصویر به تبلیغات اي از گونه صورت به خالق اغلب شهر طور خالصه، اگرچه به

 و نوآوري بر قوي بنیادین در خدمت تمرکز تري باشند، چراکه فرایندهاي دائمی ارزش داراي خالق عناصر بسیاري از فرضیۀ شهر

محور  رویکرد تجارت محور هم مانند  مردم در رویکرد امر این. موقتی هستند تا ساختاري شهري بیشتر در توسعه اقتصاد خالقیت

 تواند از فرضیۀ شهر خالق می شهري درازمدت توسعه براي سیاست ارزشمندي مفاهیم که است این معنی به شود. این می اعمال

 نسبتاً انداز شهر خالق، در نمونه موردي هاي چشم سیاست ها بر توسعه و مشتق شود. هرچند این موارد، به دلیل استواري آن

  کنند. ارائه می تر کلی مفاهیم شروعی براي آزمایشی هستند، اما نقطه

 مجدد شهري پیامدهاي توسعه  

 شدن گونه که براي شهر خالق در حال تحقق بوده، خطر تبدیل مفهوم، همان یک زیاد و ناگهانی بسیار شرایط محبوبیت در

هاي  گروه از مدت طوالنی پشتیبانی ارائه محور باید به جاي خالق مردم شهر در کمین است. سیاست »تقلیدي«کار  یک به

 رفاهی، امکانات لحاظ یافتۀ هر شهر به توسعه هاي تاریخی دیگر، بر پایه ویژگی ها در جاهاي مختلف تنها به دلیل موفقیت آن

 توان آن می فرد بودن منحصربه از برداري بهره فرهنگی بنا شود. با خاص کوچک) و صنایع مقیاس در نه لزوماً(شهري  دورنماي

 هاي ویژگی از براي روتردام همچنان یکی شود. بندر سریع آن اجتناب طوري که از تقلید پایدارتر کرد، به شهر رقابتی مزیت

 خریدار اخیر توسط شده گزارش( دارد وجود مکان بندري رومانتیک یک مدرن، بندر این بر ماند. عالوه متمایز این شهر باقی می

 ویژگی تنها اند. این شده سابق واقع  هاي بندري حوزه جذاب در از مناطق بسیاري که ، درحالی)روتردام اس اس  سابق کروز کشتی

 مدرن به نمایاند. معماري را می جهات خود نقاط، از بسیاري از بسیاري هاست که در از آن یکی اما نیست، روتردام فرد منحصربه

 ر تبلیغات، رسانه و غیره آزادتر از استعدادهايالمللی تجاري د خالق بین نخبگان .موضوع نویدبخش دیگري است رسد می نظر

شوند.  مند بهره ناتمام ارزان هاي مکان از باید محلی قرار دارند. جوانان بااستعداد جامعه در رسند که خالق به نظر می جوان

شوند تا با  تخریب می سادگی به و یا بوتیک موردتقاضا هستند یا استودیویی عنوان محل زندگی ها نیز یا به ساختمان حال، این بااین

موضوع براي  این است، مناسب محدود قدیمی هاي هاي ساختمان حوزه عملکردهاي دیگر جایگزین شوند. ازآنجاکه

استعدادهاي  که از جهات مختلفی روتردام در سابق بندري هاي مجدد حوزه توسعه در ویژه، یک اولویت است. به گذاران سیاست

 همچنین و خالق صنایع .باشد توجه مرکز صرفه باید به قیمت و مقرون کند، تأمین مسکن ارزان میرا به خود جذب  خالق

 هاي شرکت اندازي راه کننده در تقویت خود فرایند رسد در یک می نظر طور که به باشند؛ همان مشاهده قابل ها باید محصوالت آن

 کند، چراکه دریافت می جهان مشهور خود در معماري و دفاتر طراحی از کمی دستاوردهاي خالق مشهود هستند. روتردام کوچک

 .)Van Ulzen, 2007: 31( ندرت قابل دیدن هستند هاي آنها به ندرت در روتردام موجود است و ساختمان ها به آن محصوالت

داشته  شهرت بیشتري در شهر دبای روتردام گالسکو، معماران در مکینتاش یا شیکاگو رایت در لوید بارسلونا، در گائودي مانند

  باشند و از سوي ساکنان دیده شوند.

 هاي صحنه ترکیباتی از اجتماعی یا سطح سازگاري در یک شهر تمرکز شود. شهرها فضاي یک تفاوت چندانی ندارد که بر

آیا  که موضوع هستند و اینمتفاوت  و اقشار مردمی بسیار فضاها رفاهی، امکانات ها، شبکه زندگی، هاي سبک با واگرا متقابل

 دهد یا خیر، قرار می تأثیر تحت دیگر را خالق جامعه یک شهر، رشد از بخش یک اجتماعی در هاي سازگاري کم براي دسته

علت افراط در ناسازگاري در بخشی کوچک، بازخورد  که کل شهر به دارد وجود خطر این حال، همچنان باید مشخص شود. بااین
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و  عمومی بحث آن در چراکه است، الوقوع قریب روتردام در خطر این .را بترساند و دور کند خالق افراد کهبدي دریافت کند 

پذیرش  جاي جنایت، عدم سازگاري و برندسازي، به و طرفه بر جرم یک سلطه تمرکز اخیر تحت هاي سال اجتماعی در فضاي

رسد  حال به نظر می اقتصادي به بار آورد. بااین تواند پیامدهاي می نیز بزرگ بوده است. این امر در درازمدت مهاجر هاي گروه

  اند. تعداد اندکی این موضوع را درك کرده کارآفرینان، از کوچک گروه یک از بیرون

 تر گسترده تفسیر یک در محلی باید هاي سیاست دیگر زمینه. اقتصادي باشد هاي سیاست به نباید محدود خالق شهر سیاست

شامل فضاهاي  حیات ممکن است تجدید هاي مثال حوزه محور ناملموس درگیر شوند. براي مردم خالق شامل عناصراقتصاد  از

بیشتري است.  محوري نیازمند توجه تجاري و مسکونی کافی باشند، اما فاقد سازگاري در فضاي اجتماعی باشند؛ بنابراین بعد مردم

ها باید بر  که تمرکز آن درحالی ها تمرکز دارد، فروشگاه بر حور عمدتاًم حیات تجارت تجدید هاي ترتیب، سیاست همین به

یک بخش بسیار  باید خالق الزامات استعداد و مطالبات بنابراین کوچک باشد؛ هاي شرکت انواع ساختارهاي تولیدي براي

  ق باشد.ساب روتردام، شامل محالت محروم و بندري در مناسبی ناحیه مجدد هر ناپذیر از توسعه جدایی

شهر چه  خاصی به این پرسش داشته باشد که بسیار، توجه اهداف انباشتن جاي مردم محور باید به سیاست براي تأثیر بیشتر،

 نیروي کار جاذبه گردشگر، و فراغت ها حائز اهمیت است. رشد اوقات رفاهی براي آن طلبد و کدام امکانات خالقی را می استعداد

 یک توسط ندرت محالت در حال تنزل، به فرهنگی براي خدمات ارائه هاي خالقانه یا فناوري و فعالیتهاي  در زمینه متخصص

تمرکز کند، بلکه باید به این مسئله بپردازد که شهر موردنظر  جداگانه امکانات بر تنها نه بنابراین باید آید؛ دست می واحد به سیاست

  کنند. مختلف را ارزشگذاري می رفاهی ها امکانات روهچگونه این گ هایی دارد و سعی در جذب چه گروه

 مانند سایرین تعیین سنتی عوامل ترین هنرمند آوانگارد نیز توسط همان توسط خالق محل اقامت یک انتخاب در نهایت،

 هاي ارتمانآپ که ساخت و یک پارك بازي براي کودکان. درحالی امن و تمیز محله یک شود؛ عواملی مانند مانند مدارس خوب، می

 استعدادهاي خالق محدود خواهد از به بخشی همیشه آن را جذب کند، جذابیت متوسط تواند اقشار با درآمد در روتردام می بلند

 تري نیاز است. محققان تر و متنوع هاي مسکونی باکیفیت سطح گسترده، حوزه یک در »خالق طبقه« حفظ و جذب شد. براي

 زودي به فراموشی سپرده شود. رقابت اقتصادهاي شهر خالق تبلیغی نیست که تمام مفاد آن به فرضیۀ اند شده متقاعد نسبتاً

 باید درازمدت محلی سیاست اما براي دوام دارد، )بیشتر( نوآوري و خالقیت به نیاز سادگی به حاضر جهانی زمینه در غربی شهري

تر مانند جو اجتماعی،  کلی هاي شرط گسترده، که در آن پیش قوت خاص یک شهر با یک رویکرد نقاط بر صرف تمرکز میان

 تأثیرگذار بر موفقیت عوامل ترین ها ساده این شد، اظهار قبالً که طور حاصل شود. همان شوند، تعادل ایمنی و اقامت مطرح می

زیادي نیاز است.  و زمان یاربس از سیاست محلی، خالقیت عنوان بخشی خالق به شهر گستردة استراتژي ادغام یک از نیستند. قبل

  بسیار فراتر از یک شهر ساده است. خالق شهر یک
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  چالش

  هاي داراي بافت فرسوده مشکالت ثبتی در محله

  

  آیدا دودانگه :کننده تهیه

  کالنشهر تهران پایدار دبیرخانه ستاد بازآفرینی

  

  

  

  

  

  

  05610 :چالششماره 

  

 بیان چالش  

رو بوده است. کمبود  هاي متعددي روبه ها همواره با چالش سازي این بافت هاي فرسوده و باززنده نوسازي در بافت

از جمله مواردي است که حل  ،... مشارکت وبرخورداري بافت و ساکنان، سطح پایین  هاي خدماتی، کم سرانه

هاي  که ایجاد حداقل شرایط زندگی براي ساکنان بافت سازد. از آنجا اي مواجه می ها را با مشکالت عدیده چالش

ها باید مد نظر  تالش براي رفع یا تسهیل چالش ،شهري به منظور توسعه پایدار شهري بسیار حائز اهمیت است

هاي اصلی و گاه بسیار سرسخت در نوسازي  ر گیرد. مسائل ثبتی از دیرباز از جمله چالشهاي مربوطه قرا حوزه

فرسوده شهري بوده است. تنوع موضوعات ثبتی و حقوقی، پیچیدگی شناسایی مشکالت با  هاي بافت

ت ثبت اهاي قانونی ادار شان، وجود محدودیت گیري از ساکنان به دلیل ترس از بین رفتن اندك سرمایه استعالم

تنها تعدادي از مسائلی است که  ،مالکان اصلی، وجود سوداگري و ... ناسناد براي ارائه اطالعات، در دسترس نبود

بندي مسائل ثبتی و تالش براي ارائه راهکار جهت  دسته ،از این رو .شویم در طی فرآیند ثبتی با آن مواجه می

  ها بسیار حائز اهمیت است.  تسهیل فرآیند رفع آن

 باشد:  بندي مسائل ثبتی به شرح ذیل می ستهد

 المالک امالك مجهول 

 امالك فاقد سلسله ایادي 

  اي با وضعیت جاري قولنامهامالك 

  امالك داراي حدود اربعه معارض و مغایر

 با سند

 شده   جا هامالك داراي سند با موقعیت جاب

 (سر خوردگی)

 امالك مشاعی 

 هاي گمشده امالك با قولنامه 

 امالك داراي سند اعیانی 

 اي متعلق به نهادهاي  امالك مصادره

 انقالبی

  معتبرامالك فاقد سند رسمی و قولنامه 

 امالك متعلق به زمین یا  اراضی موات

 شهري

 بودن روند استعالم از اداره زمین  طوالنی

  شهري و جهاد کشاورزي

  عی، اقتصادي، حقوقی، مالی و ...)بعد چالش (اجتما

  ، حقوقیثبتی

  ریزي، طراحی و اجرا) الش (برنامهچ سطح

  و اجرایی ریزي برنامه
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 افزایی و هماهنگی میان کلیه نهادهاي دخیل در بافت با توجه به آنکه هدف از ایجاد ستاد بازآفرینی شهري پایدار ایجاد هم

اي، استان تهران،  ایجاد رابطه متقابل ادارات ثبت منطقه ،هاي آن فلذا براي تسهیل فرآیندهاي ثبتی و حل چالش ،فرسوده است

تر فرآیندهاي ثبتی  اصلی در پیشبرد هرچه بهتر و سریع أسعنوان چهار ر هاي مناطق و سازمان نوسازي شهر تهران به شهرداري

هاي  توجه به آنکه وسعت بسیار زیادي از محدوده البته با .شود ده امري بسیار مهم تلقی میهاي داراي بافت فرسو در محدوده

  ایجاد تعامل با آن نهادها هم باید مورد توجه قرار گیرد. است، فرسوده تحت تملک نهادهاي انقالبی

 گرفته جهت رفع چالش اقدامات صورت  

به خصوص در مسائل ثبتی، موضوعی که بسیار  ،ریزي از پایین به باال برنامهها و  با توجه به لزوم ایجاد هماهنگی بین ارگان

منظور راهنمایی  خصوص این مسائل به اي و ارتقا آگاهی آنها در توانمندسازي عوامل دفتر توسعه محله ،حائز اهمیت است

هاي آموزشی براي کلیه مدیران دفاتر و  ههاي ثبتی است. لذا به این منظور کارگا تر تشکیل پرونده مراجعان محلی و پیشبرد سریع

 ،منظور پیشبرد اصل مدیریت هماهنگ سپس به .هاي غیررسمی برگزار گردید کارشناسان حقوقی دفاتر داراي سکونتگاه

حسب موضوعات هر محله  ،اي با حضور اعضاي اصلی و مدعوین هاي ثبت منطقه هاي ثبت استان تهران و کارگروه کارگروه

  هاي صدراالشاره باعث تسهیل بخش زیادي از فرآیندهاي ثبتی خواهد شد. ه است. پیشبرد مصوبات کارگروهبرگزار گردید

 راهکارهاي پیشنهادي 

ایادي و داراي حدود اربعه نامشخص در  المالک، فاقد سلسله شده در خصوص امالك مجهول هاي برگزار پیرو مصوبات کارگروه

هاي  پایلوت براي تهیه نقشه تفکیکی جدید متناسب با وضع موجود و فرم تجمیع مقرر شد یک بلوك به صورت 4و  20منطقه

هاي فرسوده و ناکارآمد شهري براي امالك  قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت 9با عنایت به ماده  تا ،آتی تهیه شود

ریاست محترم ثبت اسناد و امالك استان تهران براي محله خزانه چندین جلسه با  16اي سند گرفته شود. در منطقه  قولنامه

 انجام گردد. صورت رایگان بهآن نهاد امالك فاقد سند توسط از برداري  برگزرا گردید و مقرر شد نقشه
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Abstract 

The 'proselytisation' of many urban policy makers to the creative city thesis is often looked 

upon as a hype, as something momentary. This raises the question of whether this thesis has 

any long-term value. This paper reflects on this value from a local policy perspective. It 

first presents key elements — success factors — of the creative city, as emphasised by 

several authors, and evaluates the extent to which these can be applied in local policies. 

Next, it analyses their application in practice in the case of Rotterdam, a city struggling 

with adjustment to the post-industrial transformation. By assessing this case against the 

background of the listed success factors, the paper concludes with some implications for the 

thesis in urban (re)development policy. First and foremost, the thesis appears to have long-

term value, but only if local policy builds on the historically developed unique 

particularities of the city and considers the creative sector in relation to the broader urban 

economy rather than as distinctive clusters. 

Keywords 

Creative city, Creative industries, Quality of life, Urban economy, Local policy, the 

Netherlands. 
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Abstract 

This paper examines the limits of the creative city hypothesis. It discusses the ways in 

which creative-based urban regeneration strategies, rather than stimulating art production 

practices, hampers them. The paper analyses the discursive and urban conflicts between the 

art community in Poblenou - a deindustrialised and now bohemian district in Barcelona -

and the 22@Barcelona Plan, a large-scale, government-led urban intervention aimed at the 

conversion of Poblenou into a 'creative cluster'. The paper argues that the Plan, in spite of 

its discourse, destroys art spaces, forces the relocation of artists and transforms the cultural 

landscape of the neighbourhood. The paper also contests the mainstream scholarship on the 

creative city by showing how artists, far from being mere gentrifiers, are politically 

engaged neighbourhood agents. Finally, the paper outlines some key policy recommend-

ations regarding the implementation of more sustainable creative-based urban regeneration 

strategies. 

Keywords 
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Abstract 

Digital disruption has accelerated the transition from a manufacturing-based neoclassical 

economy to an innovation and knowledge generation based one. Urban discourse, at the 

same time, has focused on the design of appropriate spaces to foster knowledge economy. 

Innovation clusters, in consequence, have paid further attention to cater for the needs of 

knowledge industries and workers-including particular care on quality-based issues to 

attract them. Despite the lack of a comprehensive understanding on place quality in the 

cluster scale is evident, academic literature focused on the quality-based issues mainly at 

the region and city scales. This paper aims to identify and classify indicators of place 

quality at the cluster scale through a review of the literature, and placing some of the global 

best practices under the microscope-i.e., One-North (Singapore), Arabianranta (Helsinki), 

DUMBO (New York), MPID (Sydney). Methodology of the empirical investigation 

includes an inductive case study approach that employs descriptive and explanatory 

methods. Findings of the study reveal insights into attributes of place quality that need to be 

considered while planning, designing, and managing innovation clusters. 

Keywords 

Innovation cluster, Innovation district, Knowledge-based urban development, Knowledge 

industry, Knowledge worker, Place quality. 
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Abstract 

Purpose – In the new era of knowledge economy, knowledge and the processes to generate 

it and manage it are considered to be the most valuable assets of an organisation in the 

competitive business environment. Over the last years, intensive discussions have taken 

place about the importance of knowledge management for the whole of society, except for 

the business world. Today, there is a consensus among researcher and practitioner 

communities that the challenges facing modern societies call for development strategies 

that are knowledge-based. Such strategies could enable humankind to pursue the vision of a 

global society in which all the basic human needs can be satisfied, while maintaining a 

healthy and physically attractive environment. However, general agreement has not yet 

been reached on which type of knowledge-based development (KBD) strategy is the most 

advantageous and should be followed. This paper attempts, on the one side, through the 

study of current literature, to demonstrate the needs that should be fulfilled by KBD 

strategies and, on the other side, to justify why the relatively new concept of knowledge 

cities is the one that fully corresponds to these needs. 

Design/methodology/approach – The authors attempt to review and analyse in a coherent 

way the current trends regarding KBD policies as well as to examine the needs to be 

addressed by successful KBD strategies, based on a wide range of published works, 

including papers, books, reports and web sites. 

Findings – The main finding is that there are many issues that contemporary KBD policies 

should address and that the new concept of knowledge cities fully corresponds to these 

needs. 

Research limitations/implications – Recommended directions for further action research are 

presented. 

Originality/value – The distinguishing feature of this study is that it shows that the concept 

of a knowledge city is the most appropriate and advantageous model for a KBD strategy, 

fully complying with and satisfying their needs. 

Keywords 

Knowledge management, Cities 
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Abstract 

Smart Urbanism (SU) is emerging at the intersection of visions for the future of urban 

places, new technologies and infrastructures. SU discourses are deeply rooted in seductive 

and normative visions of the future where digital technology stands as the primary driver 

for change. Yet our understanding of the opportunities, challenges, and implications of SU 

is limited. Research in this field is in its infancy, fragmented along disciplinary lines and 

often based on single city case studies. As a result, we lack both the theoretical insight and 

empirical evidence required to assess the implications of this potentially transformative 

phenomenon. Given the significant implications of SU there is an urgent need to critically 

engage with why, how, for whom and with what consequences SU is emerging in different 

urban contexts. The aim of this review is to unpack the different logics and rationales 

behind SU discourses and proposals, and in this way understand the ways by which 

imaginaries of urban futures are currently being constructed along with their socio-technical 

and political implications for future research priorities. The paper is structured in 4 sections. 

First, an overview of the recent research literature on smart urbanism identifying the need 

for a more critical assessment of the phenomena. Second, a review of the key challenges 

involved in developing a critical research agenda and what is required to addresses these. 

Third, identifying three research themes that could constitute a critical agenda. Finally the 

conclusion focuses on three new future research priorities: the development of ways of 

theorizing and conceptualising SU, an examination of its normative nature and of the extent 

to which alternative understandings of the city can be developed through SU, and the 

advancement of a comparative approach around the multiple and varied practices around 

SU. 
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Abstract 

City assessment tools can be used as support for decision making in urban development as 

they provide assessment methodologies for cities to show the progress towards defined 

targets. In the 21st century, there has been a shift from sustainability assessment to smart 

city goals. We analyze 16 sets of city assessment frameworks (eight smart city and eight 

urban sustainability assessment frameworks) comprising 958 indicators altogether by 

dividing the indicators under three impact categories and 12 sectors. The following main 

observations derive from the analyses: as expected, there is a much stronger focus on 

modern technologies and “smartness” in the smart city frameworks compared to urban 

sustainability frameworks. Another observation is that as urban sustainability frameworks 

contain a large number of indicators measuring environmental sustainability, smart city 

frameworks lack environmental indicators while highlighting social and economic aspects. 

A general goal of smart cities is to improve sustainability with help of technologies. Thus, 

we recommend the use of a more accurate term “smart sustainable cities” instead of smart 

cities. However, the current large gap between smart city and sustainable city frameworks 

suggest that there is a need for developing smart city frameworks further or re-defining the 

smart city concept. We recommend that the assessment of smart city performance should 

not only use output indicators that measure the efficiency of deployment of smart solutions 

but also impact indicators that measure the contribution towards the ultimate goals such as 

environmental, economic or social sustainability. 
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Abstract 

This chapter works with Lefebvre’s ‘Right to the City’ (1996b) to understand how a Smart 

City initiative was being implemented and as a consequence who benefitted. Whilst a 

model of citizenship is offered in smart cities, the ‘actually existing’ smart city in fact 

reconfigures models of citizenship in ways that instrumentalise technology and data that 

can reinforce patterns of exclusion for marginalised groups. Therefore, this chapter aims to 

understand how citizens participate in smart city projects and whether they can in fact they 

lead to the exacerbation of existing urban historical, material and social inequalities. The 

chapter focuses on some of those excluded by smart city projects; the urban poor, street 

traders and those who live in informal settlements and explores the way in which they 

access and participate in the city. In the Global South context, India is a key actor in 

implementing a national level smart city programme, and research was undertaken in the 

city of Chennai to investigate the way that the India Smart Cities Mission was being 

planned and implemented and the corresponding implications for marginalized 

communities. The chapter argues that there is a need to recognize the value of a range of 

everyday, small-scale ways in which citizens employ technologies and data that meet their 

needs in a social and spatially embedded context. In this way marginalized people may be 

empowered to have what Lefebvre describes as ‘the right to the oeuvre, to participation and 

appropriation’ (1996: 173) in urban space. 
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Abstract 

Despite several calls in this journal of debating the rapid growth of the literature on ‘‘smart 

cities’’, such a debate has in large been absent. Smart cities are often un-critically launched 

as a sustainable way of developing cities. When cities become increasingly complex as its 

features are wired into the Internet, theories for their understanding is lagging behind. As it 

is prospected that a greater number of people and things will become connected by 

Information and Computer Technology, the complexity of urban systems will over time 

increase. Historical insights reveal that as complexity in societies increase, growth in 

energy consumption tends to follow. In this paper, we discuss whether complexity carried 

too far could lead to diminishing returns of energy saving and create unmanageable urban 

systems. As part of initiating such a debate, this commentary asks whether the smart cities 

development has a bearing on the issue whether a society can erode its capacity of 

sustaining itself? We pose this question against the backdrop that no one actually knows 

what type of society the smart cities model in the end will generate. 
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Abstract 

Numerous studies have focused on the global city, the sustainable city, the resilient city, the 

creative city, and the smart city, analyzing their politics, ideologies, and social implications. 

However, the literature lacks synthetic analysis that addresses these concepts by juxta-

posing them and exploring their similarities and differences. This paper provides synthetic 

analysis, followed by a discussion of the concepts’ competing and complementary logics of 

governance and citizenship. The concluding section addresses the importance of taking into 

account these diverse concepts as political ideas and discusses how these concepts become 

a prescriptive mix promoted by public ofcials and private developers. 
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