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  چکیده

های ي بر الگوطور عمیقای بوده است که بهو محیطي عمده يچند دهة اخیر جهان شاهد تغییرات اقتصادی، اجتماعي، فنطي 
محور، جامعة اقتصاد دانش شدن،يجهان یهاکه چالشاند؛ چنانگذاشته ریانساني و سبك زندگي تأث یهاتیشهرنشیني، فعال

یع و رنشیني سري، شهونقل، شکاف دیجیتالحمل یهایتباطات و اطالعات، فناورار یهایفناور ،یيوهواتغییرات آب ،یاشبکه
راستا،  نیاند. در همشده لیو مدیران تبد سیاستگزارانریزان، اصلي پژوهشگران، برنامه یهاافزایش روزافزون شهرها به موضوع

 تیریم مدرها و لزوزون شهسائل و مشکالت روزافم بهاست که با توجه  یدر حوزة مطالعات شهر دیجد میمحور از مفاهشهر دانش
به  يابین دستآ یيهاناست که هدف  یاتوسعه یکردیرو ،محوردانش مطرح شده است. شهر دانش یبر مبنا ستمیس نیو توسعة ا

 افتهیشکالت م یابر یمؤثر یهاحلاز دانش، راه یریگبا بهره تواننديشهرها م نیاست. ا یاقتصاد شرفتیو پ داریپا یتوسعة شهر
 زین ندهیآ یزیررنامهب اتیبر نظر یمحوردانش کردیعالوه، روکنند. به جادیرا ا یاتازه یهافرصت يجهان و در عرصة رقابت

محور دانش یة شهرفهوم توسعم شیادیبر پ رگذاریتأث یهاانیجر انیپس از ب يفیک يمقاله با روش نیا رو،نیخواهدبود. ازا رگذاریتأث
طور که همان دهدين منشا جی. نتادینمايارائه م یزیربرنامه اتیرا در نظر یمحوردانش کردیرو یآن، ردپا یهايژگیو يرفو مع

محور تصاد دانشاق یردپا يمشارکت یزیربودند، در برنامه یدارهیاقتصاد سرما ریجامع تحت تأث یزیرخردگرا و برنامه یزیربرنامه
از اقتصاد  زین یزیرنامهبر یاقتصاد یهاهیکرده و پا رییتغ ریگلیکل به تسه یاز دانا زیرنقش برنامه کهیطوربه شود؛يمشاهده م

بر  يمبتن کردیه سمت روب نده،یآ یزیربرنامه اتینظر رسدياند. لذا به نظر محرکت کرده انیبنبه سمت اقتصاد دانش یدارهیسرما
 محور درحرکت باشند.دانش یزیربرنامه

 .یتوسعة شهر نده،یشهر آ ،یزیربرنامه اتیمحور، نظرشهر دانش: گان کلیدیواژه
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  مقدمه .1

تحوالت پرشتاب جامعة  ستم،یسدة ب يانیپا یهادر دهه
را در  يبهه خهود گرفهت و انقالبه یاشکل تازه يصنعت

انقههالب  نیههعرصههة اطالعههات و ارتباطههات رقههم زد. ا
اطالعات و ارتباطات را به وجود آورد  يجهان یهاشبکه

 يو اجتمهاع يفرهنگه ،یاقتصهاد ،ياسیس یهاو عرصه
 شیدایهسهاخت. بها پ ثررا در سهط  جههان متهأ يزندگ

اطالعههات و ارتباطههات و  يو جهههان نینههو یهاشههبکه
انقههالب  نیههبشههر از ا يهمههة ابعههاد زنههدگ یریرپههذیتأث

آن  تهوانيشد که م یدیفنّاورانه، جهان وارد جامعة جد
(. 11: 1394 ز،یو پره یدانست)اشتر يرا جامعة اطالعات

 اتاطالعه یاستفادة ما از فنهاور انگریجامعه صرفاً ب نیا
 شیرا بهه نمها یاژهیهو يبلکهه سهاختار اجتمهاع ستین
دارد.  يارتبههات تنگههاتنگ دادیههرو نیههکههه بهها ا گههذارديم

دچهار  زیهن یفناورانه، توسهعة شههر راتییزمان با تغهم
بها  راتییهتغ نیها .شده اسهت يمیو تحوالت عظ رییتغ

و طههرح  نههدهیآ یآور شهههرها هههامیورود بههه مرحلههه ا
 ،یيآب و ههوا راتییهتغ ،یسهازيجهان رینظ يموضوعات
اطالعهات  یو نقل، توسعه فناورحمل  یهایرشد فناور

مشههود  يبهه خهوب ينیشهرنشه عیو ارتباطات، رشد سر
 يتوجه طور قابلبه ریکه در چند دهة اخ يراتییتغ .است

 رگذاریتأث یشهر يو زندگ يانسان یهاتیفعال یبر الگو
 زیهن ندهیآ یرسد در روند شهرهايبوده است و به نظر م

هم چنهان تهداوم  زین دتریجد میمفاه یابه انضمام پاره
 میهها، ههر چنهد مفهاهچالش نیهداشته باشد. در کنار ا

 یاقتصاد میمحور از دل مفاهچون توسعة دانش یدیجد
نفهو   یتوسعة شهر یهادر برنامه جیبه تدرشد و  ظاهر
 کنیله (Yigitcanlar and et al, 2010انهد)کرده

 یبهرا رانیگمیو تصهم شمندانیاز محققان، اند یاریبس
بر دانش، لزوم ارائة  يو مبتن داریپا یابه توسعه يابیدست

آن را  یو توسههعه شهههر یزیردر برنامههه دیههجد يروشهه
اند و حرکت بهه الزام آور مطرح نموده يمطرح و به شکل

بهر اقتصهاد  يمبتنه یزیربرنامهه دیهجد میسمت پهارادا
 ينههیبشیپ نههدهیآ یشهههرها یرا در الگههو رمحههودانش

 يسهنت یشههر یزیر. به اعتقاد محققان، برنامهکننديم
است و  بر دانش يتحقق توسعة مبتن یبرا تیفاقد ظرف

وجه  نیا دیبا يبود، م بندیپا ندهیآ یاگر به الزام شهرها
 نیهعهده ا نیها بسط داده شود. الزام ا هیدر نظر یفکر

شههرها بهه  شهتریساختار ب روز،ماست که هرچند تا به ا
 یروهههایمعلههولن ن یو توسههعة شهههر كیههصههورت ارگان
دانش مها را  دیحجم تول کنیبوده است، ل ياقتصاد جهان

 یزیروارد خواهد ساخت. لذا برنامه یدتریبه مراحل جد
ههها و چالش یموجههود پاسهه گو یاو منطقههه یشهههر
ن واههد بهود.  يدر عصهر آته يدانش جهان یهافرصت

محهور در توسهعه دانش یهااسهتیس یاقتصاد تیموفق
باعه   ریهاخ یهااز شهرها و کشهورها در دههه یتعداد

 میبهه فکهر پهارادا یشههر زانیرشده است کهه برنامهه
 یپسههامدرن تحههت عنههوان توسههعه شهههر یزیربرنامههه
 گهرید عبارت (. بهCarrillo, 2004محور باشند)دانش
نشهان  یشههرو توسعه  یزیربرنامه اتیبه نظر ينگاه

بهه منهابع دانهش  يتوجه اندک ات،ینظر نیکه ا دهديم
 كیعنوان به یزیربرنامه ندیدارند و اغلب، دانش در فرا

 شهود؛يگرفتهه م دهیهناد يکیزیرفینامشهود و غ یيدارا
دانش  دیمحور، بابا ظهور مفهوم توسعه دانش کهيدرحال
 بر. دادمورد توجه قرار  يتوسعه محل یعنوان ورود را به

کهه بها  تیهواقع نیها رشیاساس موارد  کر شده و پهذ
 میروبهرو خهواه نهدهیآ یبه نام شهرها یدیجد یدهیپد

 نیرا ن واهد داشت ا يکنون یبود که م تصات شهرها
اسهت:  يپاسخ به سه سؤال اساسه یمقاله در تالش برا

بهر مفههوم  یاکهه اثهرات برجسهته يجههان راتیی( تغ1
 كیهبهه عنهوان  اندتهداشه انیهبندانش یتوسعة شههر

( 2 سههت یچ نههده،یآ یضهرورت در اتصههال بههه شهههرها
از  زینمونه متما كیمحور به عنوان دانش یتوسعة شهر

 ینظهر انیهبن ایه( آ3برخوردار اسهت   یيهايژگیچه و
 يابیهردهم قابهل  یزیربرنامه اتیدر نظر یمحوردانش
 است 

بنیان های نظری مفهوم توسعه شهری دانش  .2

 محور

محهور را در چههار دانش یمفهوم توسعة شههر شیدایپ
محور، مهو  چهارم، اقتصاد دانش يانقالب صنعت ةینظر

مانوئهل کاسهتلز  يتهافلر و جامعهة اطالعهات آلوینسوم 
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صهورت م تصهر بهه جستجو کرد. در ادامهه به توانيم
هها در آن یتوسعة شهر گاهیو جا اتینظر نیاز ا كیهر

 .شوديپرداخته م

 1صنعتی چهارم انقالب .1-2

، 1840تها حهدود  1760از حهدود  ،يانقالب صنعت نیاول
آههن و انقالب با ساخت خطهوت راه نی. اافتیگسترش 

 ينیماش دیتول دارعهیو طل دیب ار آغاز گرد نیاختراع ماش
دوم که در اواخر قرن نوزدهم آغهاز  يشد. انقالب صنعت

 دیرا پوشش داد، امکان تول ستمیقرن ب لیو تا اوا دیگرد
و خطهوت مونتها   تهیسهیو توسعه الکتر جیانبوه را با ترو

 1960سهوم در دههه  ينمود. انقالب صهنعت ریپذامکان
 یاانههیعنوان انقالب را انقالب معموالً به نیآغاز شد. ا

 رسهاناها،مهیبا توسعه ن رایز ،شوديم دهینام يتالیجید ای
( 1960)در دههه  یزنهده مرکهزبا پردا یهاانهیساخت را

 نترنتی( و ا1980و  1970 یها)دهه يش ص یهاانهیرا
. پروفسور شواب، معتقد اسهت مها دیگرد عی( تسر1990)

انقهالب در  نیه. امیچهارم هست يدر آغاز انقالب صنعت
از انقهالب  یو بهر بسهتر دیقرن آغاز گرد نیا یداریپد
 نیها یههايژگی. از ودههديخود را سامان م ،يتالیجید

 یگرههاحس فراگسهتر،همهراه و  نترنتیانقالب وجود ا
 یریادگیهو  يهوش مصهنوع زیو ن رومندیتر و نکوچك

و  يبزرگهه (.1396برشمرد)شهواب،  تههوانيرا م ينیماشه
 دارعهههیانقههالب فناورانههه، طل یآشکارسههاز يگسههتردگ

در چنههان  يو فرهنگهه ياجتمههاع ،یاقتصههاد راتییههتغ
اسهت.  رممکنیهخواهد بود که تجسم آن غ یيهانسبت

 ،يهههوش مصههنوع ون،یو اتوماسهه كیههدر ربات شههرفتیپ
 نترنتیا ،يکوانتوم انشیرا ،یفناورستینانو و ز یفناور
 یهههایل خودکههار، فناوریوسهها ،یبعدچههاس سههه ا،یاشهه

از  ي نهه شیرایههمغههز و و دهنههدگانيفزون ،يعصههب
 گهر،ید یانقالب هستند. از سو نیا یدیکل یهایفناور

 ،یموتههور رشههد اقتصههاد خ،یشهههرها در سرتاسههر تههار
 یانههد و بهههرابوده ياجتمهههاع شههرفتیو پ یيشههکوفا

هسهتند.  یها و منهاطق ضهرورملت ندةیآ یریپذرقابت
 یجهههان، در منههاطق شهههر تیههعاز جم يمههیامههروزه، ن

                                                 
1- The Forth Industrial Revolution 

 یریپهذکه بر رقابت ياز عوامل یاری. بسکننديم يزندگ
تحهت قلمهرو شههرها  گذارند،يکشورها و مناطق اثر م

(. دارا بههودن 76: 1395و همکههاران،  یيهسههتند )مههوال
 يتالیجید یهایفناور یریکارگباند ابرسرعت، به یپهنا

و  يفعهمهواد د افهتیباز ،یونقل، مصرف انهر در حمل
شهههر، کارآمههدتر و  كیههتهها  نههدینمايکمههك م ره،یههغ
 ن،یشهرها شهود. بنهابرا گریتر از دو جذاب رتریپذستیز

شهدن بهه  لیصورت فعهال، در تبهدبه تواننديشهرها م
 یاگونهکنند؛ به یگذارهیسرما ،يتالیجیتحول د یسکو

 یههارا در اسهتارت آس گذارانهیسهرما نهانیکه کارآفر
 نیتضهم زیهزمهان ن نیق و جذب و در همینوآورانه تشو

 یسههوبه افته،یسههامان یوکارههها کههه کسههب نههدینما
. نههدینما لیههچهههارم، م يانقههالب صههنعت یهافرصههت

جها  یهابا سهازمان ایجوان و پو یهاهمچنان که بنگاه
قههرار  ونههدیها در پافتههاده و بهها شهههروندان و دانشههگاه

 یههاو مکان رومنهدین یههاشهرها، بهه هاب رند،یگيم
 يواقع یهابه ارزش نینو یهادهیا لیجهت تبد يتجرب

 .شونديم لیتبد ،يو جهان يجهت اقتصاد محل

 محوردانشاقتصاد .2-2

 یههارا بهه دوره یاقتصاد خیتار ك،یاقتصاددانان کالس
 يمنبع اصل نیاند؛ دورة ن ست، زمکرده میتقس يم تلف

دوره به اقتصهاد  نیثروت در کشورها بوده است. ا دیتول
مشههور شهده اسهت. در  یاقتصهاد کشهاورز ای يشتیمع

عنوان منبع به يانسان یرویابتدا ن ،يدوران انقالب صنعت
کهار  یروی. نآمديکشورها به شمار م روتث دیتول ياصل

 يدهداشهته و سهازمان یاقتصهاد دیدر تول یدینقش کل
 هیبهوده اسهت. در دورة بعهد، سهرما يتیمهالک ،یاقتصاد

ثروت در کشورها شناخته شد.  دیتول يعنوان منبع اصلبه
( هیکار و سهرما یروین ن،ی)زم ادیبنمنبع  یاما اقتصادها

 توانستندينم ينزول يبازده لتبه ع نیشیپ یهادر دوره
کشهورها بهه دنبهال داشهته  یرا برا داریرشد و توسعة پا
 رینظ یاقتصاد پردارانهینظر يبرخ 1980باشند. از دهة 
دراکهر ظههور عصهر  تهریمکهالس  و پ تزیپال رومر ، فر

، کردنهد کهه در آن دانهش ينهیبشیرا پ یاقتصاد دیجد
)علم  دیآيم شماربه  یاقتصاد دیثروت و تول يمنبع اصل
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و  ی(. سهازمان همکهار1394 ،يشهاهدان يخواه و صادق
و  يارتبهاط یههایفنّاور شهرفتیپ زیهن یتوسعه اقتصاد

 یهاشهده در دههه يگسترش کاربرد اطالعات سامانده
نظهام  یریگشهکل سازنهیرا زم یالدیم 1980و  1970

محههور تحههت عنهوان اقتصهاد دانش یدیهجد یاقتصهاد
از اقتصهاد  OECD فیهنمود. تعر يعرف( مانیبن)دانش
و  عیهتوز د،یبر تول ياست که مبتن یاقتصاد ان،یبندانش

 .(OECD, 1996کاربرد دانش و اطالعات باشد )

 بشر خیدر طول تار یاقتصاد یاصل یکردهایرو سةی. مقا1جدول 

 نوآوری ستاده فرایند داده نوع اقتصاد ردیف

 استفاده از حیوانات و ماشین غالت زراعتکشت و  نیروی کار، زمین و سرمایه کشاورزی 1

 صنعتي 2
نیروی کار، زمین، سرمایه، 

 کارآفرین، فناوری
 کارخانه ای و پردازش

تجهیزات سرمایه ای 
صنعت، تولیدات 

 فیزیکي

استفاده از ماشین و تحقیقات 
 )علوم و فناوری(

 دانش محور 3
نیروی کار، زمین، سرمایه، 

کارآفرین، فناوری اطالعات و 
 دانش

 جابجایي و کنترل
تولیدات دانش، 

، محوردانشصنایع
 سرمایه دانش

آگاهي و اطالعات و شبیه 
 سازی مجازی شبکه ها

 (1394 ز،یو پره یمنبع: )اشتر

ر به يمبتنه عیصنا یبه تعداد محدود انیبناقتصاد دانش
وع نه نیبلکه در ا ست؛یمحدود ن شرفتهیپ اریبس یفناور

معههدن و  يحتهه یاقتصههاد یهههاتیاقتصههاد همههة فعال
 نیهسهتند؛ همچنه يبه دانش متک یبه نحو یکشاورز

فقهط از  انیبنساخت اقتصاد دانش یبرا ازین دانش مورد
و  ياجتماع ،يفرهنگ شو دان ستیمحض ن ینوع فناور

 دیدتفکر، در عصر ج نی. اشوديشامل م زیرا ن يتیریمد
و  دیهبه دانهش و اطالعهات در تهابع تول محصول توجه

اقتصهاد و  شهدنيازجمله جهان يعوامل زیآن و ن اسیمق
 شیاطالعهات و ارتباطهات و افهزا یفنهاور عیرشد سهر
 ،يفو نج ینوروزيانبوه است )حاج دیبه تول ازیتقاضا و ن

 از يکهیمفهوم در اقتصاد،  نیا یریگ(. شکل10: 1397
محور مفهوم شهر دانش یریگبر شکل رگذاریعوامل تأث
 .روديبه شمار م

 تافلر آلویننظریة موج سوم  .3-2

است که سهه مهو   يکسان نیاز ن ست يکیتافلر  آلوین
و  يصههنعت ،یمشههتمل بههر انقههالب کشههاورز رگههذاریتاث

کرد. بهه نظهر او،  یيتمدن شناسا خیرا در تار ياطالعات
و  ی)انقهالب( کشهاورز تهاکنون دو دورة یجوامع بشهر

را پشت سر گذاشته و هم اکنون در اواخر عصهر  يصنعت
عصر اطاّلعات قرار دارند. عصر اطالعهات  ای يفراصنعت

 میرا ترسه يها، جهانو شبکه هاانهیعصر را يتیبه روا ای
و تعهامالت  یاانههیرا یهاشهبکه هیهکه بهر پا دینمايم

معتقد اسهت  تافلر شکل گرفته است. هاانهیکاربران با را
و  یفهرد يهر مهو ، ابعهاد م تلهف زنهدگکه با شروع 

کند. هر يم رییتغ دیمو  جد ریانسانها تحت تأث ياجتماع
کهار،  طیانسان، نوع حکومت، خانواده، محه يمو  زندگ

 سههت،یزطیانتقههال اطالعههات، مح وةیشهه د،یههتول وةیشهه
. در مهو  دههديخهود قهرار م ریآموزش و... را تحت تأث

فرهنه،، سهاختار  ،ياقتصهاد، زنهدگ یمبنها نیزماول، 
 اریکهار بسه میداد. تقسهيم لیرا تشک استیخانواده و س

بهود.  یساده بود و ساختار قدرت تمام و کمال اسهتبداد
مو  اقتصاد نامتمرکز بهوده و نهوع ارتباطهات در  نیدر ا

 یشههدن نشههانه ههها داریههمههو  اول رودر رو بههود. بهها پد
ظاهر شد و مهو  دوم را بهه راه  يصنعت، انقالب صنعت

 ينظهام اجتمهاع كی يمو ، نظام صنعت نینداخت. در اا
 یداد که بر تمام جنبه هها لیرا تشک يو چندوجه يغن

 ،ياثر گذاشت. در جوامهع مهو  دوم، سه هر فنه يزندگ
با  يثروت را برعهده داشت. س هر اجتماع عیو توز دیتول

 یرااش، به وسهتهیبه هم پ التیهزاران سازمان و تشک
 ،يکهرد و سه هر اطالعههات يمهه نیهیتع یيافهراد نقشهها

 عیههکههل نظههام را توز تیههفعال یاطالعههات الزم بههرا
 (. 1373)تافلر، کرد يم
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سوم که مقارن با عصر مها اسهت، مهمتهرین دورة  مو 
 یيمورد نظر تافلر است. در مو  سهوم کهه سه هر دانها

در راس قهرار دارد کهه نسهبت بهه  يمطرح است، کسه
 يقهدرت اصهلبرخوردار است.  یشتریاز دانش ب گرانید
ر بلکهه د ستیجامعه ن سیرئ ایدست فرد ثروتمند  گرید

شان داد ن(. زمان 1373 فلر،دستان فرد عالم قرار دارد )تا
 تهافلر ههم پها لیهاطالعات از ت  یهایکه توسعة فناور

در  قرار داد کهه ينیفراتر گذاشت و جهان را در عصر نو
در حال وقهوع اسهت. مهو  سهوم،  يمیآن تحوالت عظ

ه بعصر اطالعات است که با حضور رایانه معرفي شده، 
سرعت در حهال گسهترش و توسهعه بهوده و بهه پهیش 

دت شو حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را به  رودمي
 تحت تاثیر خود قرار داده است.

 جامعة اطالعاتی مانوئل کاستلز .4-2

 یدیهعات شکل جدبه اعتقاد مانوئل کاستلز، عصر اطال
نهام دارد.  يکرده است که شهر اطالعات جادیاز شهر را ا

 ياز سازمان اجتمهاع یاژهیصورت و انگریب «ياطالعات»
پردازش و انتقهال اطالعهات بهه   د،یاست که در آن تول

 وةیشه نی. در اشوديم لیو قدرت تبد دیتول يمنبع اصل
 دانهش، پهردازش دیهتول یدر فنهاور دیهولمنبهع ت ن،ینو

 نیها يژگهینهفته اسهت. و نیاطالعات و ارتباطات نماد
خهود دانهش  یاست که دانش بر رو يتوسعه عمل وةیش
)گرونالنهد،  دههديانجهام م دیهتول يعنوان منبع اصلبه

ماننههد تههافلر، معتقههد اسههت  زیهه(. کاسههتلز ن72: 1385
سهود  داکثرحه يعنی یرشد اقتصاد هیبر پا یيگراصنعت

انباشت دانهش  هیبر پا یياطالعات گرا کهياست؛ درحال
 یيگراصهنعت گریدانیبو پردازش اطالعهات اسهت. بهه

معطهوف بهه  یهيو اطالعات گرا یمعطوف به رشد ماد
وعهدة »: رشد دانش و تجربه است. بهه اعتقهاد کاسهتلز

 سهابقهيب یدیهتول تیهظرف یعصر اطالعات، آزادسهاز
 دیه، پس من تول شمیانديوسط قدرت  هن است. من م

 ،طور کهه اشهاره شهد(. همهان1390کاسهتلز، )«کنميم
در  دیهمحهور را بادانش یتوسهعة شههر اتینظر یردپا
محور، مو  چهارم، اقتصاد دانش يانقالب صنعت اتینظر

کاستلز جسهتجو کهرد. در  يسوم تافلر و جامعة اطالعات

توسعه  حرکةم یرویعنوان ندانش به ات،ینظر نیهمة ا
 شده است. يمعرف

 محورهای توسعة شهری دانشویژگی .3

تنها در رشههد محههور، دانههش نهههدر عصههر اقتصههاد دانش
نقهش  زین يطیو مح يبلکه در توسعة اجتماع ،یاقتصاد
محهور دانش یتوسعة شههر رونی. ازاکنديم فایا ياساس
در عصر دانش دانست که  دیجد کردیرو كی توانيرا م

منظور فعهال است که بهه یشهر جادیآن ا یيهدف نها
بهر دانهش  يو گهردش کهارن مبتنه دیهتول انیهکردن جر

(. توسهعة Yigitcanlar, 2011شهده اسهت) يطراحه
 یداریهو پا یرونهق اقتصهاد جهادیمحور ادانش یشهر
در  یيفضا-يهمراه با نظم عادالنه اجتماع ستیزطیمح

 كیهاقتصاد امن را در  كی،  گریدعبارتشهرهاست. به
 Yigitcanlar) کنهديم جهادیا يانسهان داریهپا طیمح

and et al, 2009ارکهان و ف،ی(. در ادامهه بهه تعهار 

 .شوديمحور پرداخته مدانش یتوسعة شهر یراهبردها

 محوردانشتعریف شهر .1-3

 ،يدائمه نشیبهه آفهر قیمحور بها تشهوشهر دانش كی
 ش، ازو به روز کردن دان ینوساز ،يابیارز ،یبند میتقس

مهورد از  نیهمحور برخوردار اسهت. اهدف توسعه دانش
مهان شهرواندانش و همز نیب داریروابط متقابل پا قیطر

ت. اسه يابیشهرها قابل دست ریآنها و شهروندان سا نیب
مناسههب شهههر  يو طراحهه نفرهنهه، دانههش شهههروندا

از  رسهاختهتیاطالعات و ز یشبکه فناور یرساختهایز
 (.1390 نو،ی)کالوکننديم تیروابط متقابل حما نیا

اسهت کهه ههدف  یاتوسعه یکردیمحور روشهر دانش
 شهرفتیو پ داریهپا یبه توسعه شهر يابیآن دست یينها

از  یریهگبها بهره تواننهديشهرها م نیاست. ا یاقتصاد
و در  افتههیمشهکالت  یبهرا یمهؤثر یهاحلدانش راه

کنهد.  جادیرا ا یاهتاز یفرصت ها يعرصه رقابت جهان
محهور نسهبت دانش یاشهره یهايژگیو يهرچند برخ

بهاال،  يتهیتنهوع جمع ان،یو دانشهگاه انیدانشجو یباال
آزاد به اطالعهات،  يدسترس ،يزندگ تیفیک یسط  باال

 يشهمارند وله يبهر مه رهیهدانهش و غ یهها رساختیز
و  تیهگونهه جوامهع خالق نیهآن است کهه در ا تیواقع
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محدود نشده است و همه افهراد  يبه قشر خاص ینوآور
شهر هها دانهش  نیو نوآور باشند. در ا القخ دیجامعه با

در اسهت را  انتشهار و ارائهه  یگهذار هیو سهرما ينیآفر
ارزش  یمحصهوالت و خهدمات دارا دیهتول یدانش برا

و ههم از طهرف  يافزوده هم از طهرف ب هش خصوصه
موجهب  تیهشهوند و در نهايم يبانیپشت يب ش عموم

 كی یاهيژگیو نیشوند. بنابرايثروت در جامعه م دیتول
 یها رساختیفراهم بودن ز توانيمحور را مشهر دانش

دانش، توسعه دانش مدار، شبکه  میفرهن، تقس ،یشهر
مطلههوب  یشهههر ياطالعههات و طراحهه یفنههاور یههها

 (.1394 ز،یو پره یدانست)اشتر

 

 محوردانش. تعاریف شهر2جدول 

 منبع تعریف ردیف

1 

م د مداوتولی شهری است که با هدف توسعه دانایي به وسیله تشویق به ،محورشهر دانش
پردازد و انش ميدن ددانش، سیم شدن شهروندان در دانایي، ارزیابي و بازتولید و به روز کر

مان و زر هر دشهروندان و شهر  تواند باع  پدید آمدن تعامل مداوم میاناین خود مي
 شهروندان شهرهای دیگر شود.

(Evgazakistal, 2004) 

2 

اروری بیق و محور در برگیرنده چشم اندازهای راهبردی است که بر روی تشوشهر دانش
انش دبر  کردن نوآوری، خالقیت و علم در چهارچوب گسترش جامعه و اقتصادی مبتني

 ک ارچهیهرهای شمحور به عنوان در این رابطه شهر دانشتوجه خود را معطوف کرده است. 
 کردهایا عملبشود که از نظر کالبدی و نهادی، عملکرد پارک های علم را نگریسته مي

 کند.مسکوني و مدني ترکیب مي

(Yigitcanlar, 2008) 

3 
د تولیی بر رو های جغرافیایي است وبه عنوان سمبلي نمادین برای کلیت محوردانششهر

انش، رهای دکریدو های مبتني بر دانش از جملهدانش تمرکز کرده اند که مانند سایر زون
 د.دهيمبندرگاه های دانش، دهکده های دانش، و مناطق دانش را تحت پوشش قرار 

(Dvir and Pasher, 2004) 

4 
کل ش ر حالشوند که دمحور به عنوان مراکز دانش و فرهن، شناخته ميشهرهای دانش

و به  ستندهدادن به ترکیب غني و پویایي از نظریه و عمل در چهارچوب مرزهای خود 
 شوند.وسیله طبقه خالق از طریق تولید انباشت آمیز دانش تقویت مي

(Work Foundation, 2002) 

5 

فرهنگي  ماعي،محور از یك سو بر توسعه و پیشرفت فعالیت های اقتصادی، اجتشهر دانش
فاظت از محیط کند، از سوی دیگر توجه خود را بر حهای اطالعاتي تاکید ميو فناوری 

د ی چنهای طبیعي بکر و غني، کیفیت ساخت و ساز، وجود تساهل و تسام  و پذیر
ه سرمای قویتتفرهن، گرایي، حاکمیت دموکراتیك، شفاف و مبتني بر چشم انداز معین و 

 اجتماعي و انساني معطوف ساخته است.

(Yigitcanlar, 2008) 

 (1394منبع: )اشتری و پرهیز، 

 محوردانشارکان توسعه شهری .2-3

بها  تمیالگهور كیمحور را دانش یمحققان، توسعة شهر
، يفرهنگه -ياجتماع ،یتوسعه اقتصاد يچهار رکن اصل

در کنهار چههار . کننهديم يمعرف یو نهاد يستیزطیمح
 زیهن كیاسهتراتژ يسهازمان یهاتیو ظرف یداریحوزه پا

. بهه (1)شهکل است ممه اریمحور بستوسعة دانش یبرا
دانهش،  ریگام برداشتن در مس یمعنا که شهرها برا نیا
و بلندمههدت هسههتند تهها  كیبرنامههة اسههتراتژ ازمنههدین

براساس  .ندینما میآن تنظ یخود را بر مبنا یهااستیس
اقتصهاد  دار،یهپا ستیزطیمح ،يانسان هیسرما( 1شکل )
عنوان ارکهان بهه دیهبا ستهیشا یيمحور و حکمروادانش
 محور در نظر گرفته شود. بههدانش یتوسعة شهر ياصل

 محوردانشیبه توسهعة شههر دنیرس یبرا گر،ید عبارت
و  يطههیمح سههتیز ،ياجتمههاع ،یاقتصههاد یهانهههیزم
زمههان توسههعه  طههور هههم بههه دیههبا زیههن ومههتحک

 (.Rittgasszer, 2013)ابندی
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 محوردانش. ارکان توسعه شهری1شکل 

 (Yigitcanlar, 2011منبع: )

محههور، دانش اتیههدر ادب یمنظههور از توسههعة اقتصههاد
 ةیهو مسهتمر بهر پا میطور مسهتقاست که بهه یاقتصاد

محور نشو کاربرد دانش باشد. در اقتصاد دا عیتوز د،یتول
رشهد  يکاربرد دامش و اطالعات عامل و محهرک اصهل

 یههاتیفعال يثروت و اشتغال در تمهام دیتول ،یاقتصاد
(. در عصهر 38, 1394 زیهو پره یاست )اشتر یاقتصاد
 اریطور بسههبهه یتوسهعة اقتصههاد تیههمحهور موفقدانش

انش دبر  ياقتصاد مبتن رشیشهر در پذ یيبا توانا یادیز
 شیبههر افههزا يفرهنگهه-يتوسههعة اجتمههاع رابطههه دارد.

 یبهرا یعنوان ابهزارها و دانهش شههروندان بههمهارت
 -یدارد. توسههعة شهههر دیههتوسههعة اجتمههاع و افههراد تأک

 نایهم یيو فضها یارابطة قدرتمند شبکه كی ،يطیمح
توسهعة  يکهرده و در په جادیا یتوسعة شهر یهاخوشه
 لیدر تشههک ينقههش مهمهه يزنههدگ تیههفیو ک یشهههر

مربههوت بههه توسههعه شهههر  داریههپا یيفضهها یراهبردههها
 يدهدر سهازمان یتوسعة نهاد .کننديم فایمحور ادانش

محهور و بهه صهحنه درآوردن تمهام توسعة شههر دانش
 يممه ارینقش بس یدیجامعة کل يو منابع اصل گرانیباز

و  یمحوردانش یهاتیفعال لیو تسه يدهدارد. سازمان
محهور شههر دانش لیتشهک یبهرا یارائه طرح راهبهرد

 است. یوابسته به توسعة نهاد

 محوردانش یتوسعة شهر یراهبردها .3-3

در  تهوانيمحهور را مدانش یشهرها جادیا یراهبردها
 (:Yigitcanlar,2009)خالصه نمود ریموارد ز

 ؛یشهر ستةیشا يو حکمران يو اجتماع ياسیارادة س -

 ؛و برنامة توسعة بلندمدت كیانداز استراتژچشم -

 ؛محوردانش یارتقاء توسعة شهر یبرا یتوسعة نهاد -

 ؛یگذارهیمشارکت و سرما ،يمال تیحما -

 ؛شهر يفرهنگ و چند يالمللنینقش ب -

 ؛یشهر ینوآور یموتورها جادیا -

 ؛(وتوسعهقیها و مراکز تحق)دانشگاه قاتیتوسعة تحق -

دولههت  یمنظور ارتقههابههه یپورتههال شهههر جههادیا -
 ؛و مشارکت شهروندان كیالکترون

 ؛شهروندان يشغل یهامهارت یارتقا -

 ؛یمسکن و خدمات شهر ،يزندگ تیفیک یارتقا -

 .يارتباط شرفتهیپ یهاآسان به شبکه يدسترس -
 ،يفرهنگه-ياجتمهاع یهاهیاساس آنچه ارائه شد، پا بر

 نیترشهر عمهده كی يطیمحستیو ز ینهاد ،یاقتصاد
 یمحهورشهر به سمت دانش رییتغ یبرا یدیعوامل کل

 یرمحور با استفاده از پژوهش، فنهاوهستند. شهر دانش
ا رافهزوده بهاال بها ارزش داتیو افکار اخالق و نوآور، تول

محهور بهه دانهش بهها شهر دانش كی ر. دکنديم جادیا
 .شوديداده م
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 یزیربرنامه اتیدر نظر یمحوردانش .4

 ،یزیربرنامهه یهاهیهنظر ي یتحول تار ریبر س یمرور
 یزیربرنامهه ،یکالبد ای يب ش یزیربرنامه میسه پارادا

. در ادامه دهديرا نشان م يمشارکت یزیرجامع و برنامه
شهده و پرداخته میههر پهارادا یههايژگیاختصار بهه وبه

بحه  قهرار  مهورد مینقش دانش در هر پهارادا تیدرنها
 .ردیگيم

 ریزیهای برنامهپارادایم .1-4

 ،«یکالبهد ای يب ش یزیربرنامه»یعني  اول میپارادادر 
اسي برنامه ماهیتي تکنوکرات دارد و محصول کار کارشن

. متغیرههای شودریز دانای کل محسوب مياست. برنامه
محیطي( هنههوز زیسههتفرهنگههي و اقتصههادی)اجتماعي، 

ریزی نیسههتند. از نظههر زمههاني فاصههلة موضههوع برنامههه
توان دوران سهیطرة ایهن را مي 1960تا 1920های سال

 )اجاللي و دیگههران،ریزی دانسههتپههارادایم از برنامههه
1391). 
 از بسههیاری ،«جههامع یزیربرنامههه»یعنههي  دوم میپههارادا

را تههوان آن جههات بهها پههارادایم اول شههباهت دارد و مي
ی ه امهرروایتي از پارادایم اول نیز به شهمار آورد. توسهع

ایه شود و نتیجة انباشت سرماقتصادی در نظر گرفته مي
 و ترکیب مناسب عوامهل تولیهد اسهت. در ابتهدای دوره

های خردگرا ریزی در جهان نظریهنظریة حاکم بر برنامه
کهم چهارچوب ها کماما با پیدایش نظریه سیسهتم .است

ریزی از خردگرایهي بهه سیسهتمي تحهول نامهنظری بر
 ههای کمهيیافت. در این رویکرد با رشهد علهم و روش

های فراواني سازی افزایش یافت و  فرصتتوانایي مدل
دایم پهارا ریزان قرار گرفت. بنابراین ایندر اختیار برنامه

 ای کهلریز را تغییر نهداد. او بهاز ههم دانهجایگاه برنامه
بهه  تر. ایهن نگهرشبا ابزارهای دقیهقاست؛ اما این بار 

 نوعي تمرکهز تکنوکراتیهك بهاور داشهت.ریزی بهبرنامه
 توان دوران سیطرةرا مي 1980تا1960های فاصلة سال

گهران، )اجاللهي و دی ریزی دانستاین پارادایم از برنامه
1391). 

از  «ریزی دموکراتیههكبرنامههه»یعنههي  پههارادایم سههوم
جای خهود  1980ویژه در دهة و به 1970دهة  هاینیمه

ریزی از باال بهاور نداشهت.  را باز کرد. این نگاه به برنامه
طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که توسهعة مردمهي و 
دموکراتیك امری نیست کهه بها اصهالح نظهام بهازار و 

هها تحقهق یابهد بلکهه الزم های از باالی دولتسیاست
تحقق آن برانگی ته شوند.  هستة است خود مردم برای 

اصلي پیشرفت، نوآوری است و این مهردم هسهتند کهه 
طي یك فرایند اجتماعي بهه ایجهاد، جهذب و پهذیرش 

ب شند. در این ها تن داده و توسعه را تحقق مينوآوری
پارادایم نه برنامه موضوعي تکنوکراتیك و فني اسهت و 

ریز تسهیل نامهریز دانای کل است؛ بلکه کار برنه برنامه
 .(1391ان، )اجاللي و دیگر گری است دانست

 یدر مجموع باید به این نکته اشاره کرد که تئور
 ستيمدرنی مفهوم از گذشته قرننیم طي در ریزیبرنامه
کرده  تر حرکتگسترده نظری حوزة یك ریزی بهبرنامه

 فعان ین از وسیعي طیف است. در پارادایم جدید، باید
 هب یابيدست دنبال ریز، بهبرنامه ته باشند ومشارکت داش

 . ینفعان م تلف باشد بین مذاکره طریق از اجماع

 یزیرنقش دانش در برنامه .2-4

 يدر علهوم اجتمهاع« دانهش»مفههوم  ریاخ یهادهه در
به دانش  نیازاشیداشته است؛ اگر تا پ یاگسترده رییتغ

 اریههکههه در اخت شههدينگههاه م  ءيشهه كیههعنوان بههه
اسهت؛ امهروزه دانهش در دل  زانیرمت صصان و برنامه

 نیقرار دارد. همه دهیچیپ ياز روابط اجتماع یامجموعه
معاصر را  یزیربرنامه یهاهیظردر مفهوم دانش، ن رییتغ

در مفههوم  یزیربرنامهه خود قرار داده است. ریتحت تأث
است که بهه  يتیاول و دوم( فعال می)در پارادا يستیمدرن
در جهههت  دادهایههرو تیریدر مههد زانیربرنامههه یيتوانهها
واقهع  وابسته اسهت. در شتریب يبه منافع عموم يابیدست

مثبهت،  راتییهبه تغ يابیدست یبرا يسنت یزیردر برنامه
از  يکهی. شدياستفاده م زانیربرنامه ياز دانش ت صص

 یزیربه برنامه كیدموکرات یزیربرنامه میانتقادات پارادا
اسهت.  یزیربرنامهه ندیدانش در فرا یسازمفهوم ،يسنت

 يدانش  اتاً چندگانهه اسهت و تنهها در حهوزة ت صصه
در  گرانیبلکه با انهواع بهاز ست؛یدانشمند ن ای زیربرنامه

به  نگاه نیدارد. ا يارتبات است و منابع و اشکال م تلف
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 سهمیمدرن يسهتیویتیپوز یمفهوم دانش، برخالف ادعها
 کرده اسهت. دایاول و دوم بازتاب پ میاست که در پارادا

عنوان به زیربرنامه فیسوم، تعر میبه سمت پارادا حرکت
 ةیهنظر کههیطوربه د؛یرا به چهالش کشه« کل یدانا»

بهر دانهش موجهود در  یاریبس دیمعاصر تأک یزیربرنامه
از  ریههغ یيهههاو گروه یزیرخههار  از سههازمان برنامههه

گفتگهو،  قیهکه از طر يدارد. دانش یاحرفه زانیربرنامه
و گهوش دادن بهه  يرکالمهیو غ يالمتجربه، شواهد ک

( بهه دسهت نفهو انیو   نفعهانیناشهناخته )  یصداها
 تیرینحهوة مهد ،يچهالش اصهل کرد،یرو نی. در ادیآيم

 يمنههابع گونههاگون دانههش، نحههوة تعامههل و چگههونگ
نکته اشهاره کهرد  نیبه ا دیاست. با یينها یریگمیتصم

کهاوش در  ،يمشهارکت یزیربرنامهه نهدیکهه اسهاس فرا
 نیطهرف نیاعتمهاد به جهادیو ا يجوامع محل یهازشار

به  دنیرس ی( برانفو یو   نفعی  یهاو گروه زیر)برنامه
 زیربر نقش برنامهه عالوه (.Rydin, 2007)توافق است
توجهه نمهود.  زیهبه مولفة اقتصهاد ن دیبا یزیردر برنامه

مطهرح  یزیربرنامه یهامیهمانطور که در قسمت پارادا
اسهت  یاقتصاد یجامع، توسعه امر یزیرشد، در برنامه

 دیمناسب عوامل تول بیو ترک هیانباشت سرما جةیکه نت
 ،يسهنت یزیرامههبرن میدر پهارادا گر،یاست. به عبارت د

 یههيدارا كیههعنوان بههه یزیربرنامههه نههدیدانههش در فرا
و اقتصاد بر  شوديگرفته م دهیناد يکیزیرفینامشهود و غ

( يکهیزیف یههایي)دارا هیکار و سرما یروین ن،یزم ةیپا
توانستند رشهد و ينم یزیرنوع برنامه نیبنا شده است. ا

باشهند. بها  هکشورها به دنبال داشت یرا برا داریتوسعة پا
و توجهه  كیدموکرات یزیربه سمت برنامه میپارادا رییتغ

از اقتصاد منبهع  ،یزیردر برنامه داریتوسعة پا کردیبه رو
و کار( فاصله گرفته و بهه  هیسرما ن،یبر زم ي)مبتن ادیبن

اسهت  یشده است. اقتصهاد كیمحور نزداقتصاد دانش
 العهاتو کهاربرد دانهش و اط عیتوز د،یکه بر اساس تول

ثهروت و  جادیرشد ا يشکل گرفته و دانش محرک اصل
 هاست. تیاشتغال در همه فعال

 ینظر لیتحل .5

 ربههیاخ یشهدن در دههه هها يطه یندهایفرا مالحظه
 نینهو یههاشهبکه جهادیدر ا يسهیدگرد يوضوع نهوع

از  یگسترده ا فیتحول ط نیدهد.ا يرا نشان م یشهر
ر کهز بهمتمر یتا الگوها یيابتدا یها هیرا از ال راتییتغ

ز مههم تمرکه اری. نکته بسهردیگيدر برم  یيدانش مبنا
 شهگرف ریتهاث جهیر نتد تي ودانش در مرکز تحوالت آ

اسهت. بها پیهدایش  نهدهیآ یشهرها يابیآن در خصلت 
 های جهاني اطالعهات و ارتباطهات و تأثیرپهذیریشبکه

ده همة ابعاد زندگي بشر، جهان وارد عصر اطالعاتي شه
 یههایاست. ظهور جامعة اطالعاتي بها پیهدایش نوآور

اد ارتباطي و اطالعاتي همهة ابعه یهایشگرف در فنّاور
خهود  ریرا تحهت تهأث یازجمله توسعة شهربشر  يزندگ

 از دانهش، در یریگعصر، با بهره نیقرار داده است. در ا
. شهوديم جادیا یاتازه یهافرصت يعرصة رقابت جهان

محهدود  يبهه قشهر خاصه یو نوآور تیخالق ن،یهمچن
خهالق و  دیههمهة افهراد جامعهه با کهیطوربه شودينم

 نوآور باشند.
در مفهوم توسعه و به دنبال آن ورود دانش به  رییتغ نیا

 زیهرا ن یزیرنظهام برنامهه ،یو اقتصاد يعرصة اجتماع
 يسنت یزیرطور که برنامهدچار تحول کرده است؛ همان

و در جامعهة  یدارهیاقتصهاد سهرما ریو جامع تحت تهأث
کردند؛ در عصر اطالعات  دایعصر صنعت ظهور و بروز پ

 یزیرکل جامعه است، برنامهه در دست نشدا ،یيو دانا
 رییهتغ نیه. اشهوديم یزیروارد عرصة برنامه يمشارکت

کهل بهه  یاز دانها زیرنقهش برنامهه رییهبها تغ م،یپارادا
 یههاانیو مشاوره دهنهده همهراه بهوده و بن گرلیتسه

بهه  ادیبنو منبع هیبر سرما ياز اقتصاد مبتن زین یاقتصاد
 یریهگشهکل یههاهیرو و تیاهدر م انیبناقتصاد دانش

. نقهش دانهش در دهنهديم ریمسه رییتغ ندهیآ یشهرها
و  تیههدا یبهرا یيکه مبنها یزیرتحوالت نظام برنامه

تواند قلمهداد شهود در يم ندهیآ یبه شهرها يجهت ده
 خالصه شده است. (3)جدول 
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 ریزی. نقش دانش در تحوالت نظام برنامه3جدول

 های جامعهمشخصه ریزیهای برنامهمشخصه ریزیهای برنامهپارادایم

 پارادایم اول:
 ریزی کالبدیبرنامه

 داریسرمایه اقتصاد

 عصر صنعت و تکنولو ی
 جامعه صنعتي مبتني بر تولید انبوه

ریز؛ کاال؛ دانش، در دست برنامه
و مدیریت  مدارمدیریت مهارت

 علمي هرم مدار

 دانای کل و دارای ت صص و دانش ریزبرنامهنقش 
 جامع و عقالني ریزینوع برنامه

 انباشت سرمایه هسته اصلي پیشرفت

 پارادایم دوم:
 ریزی جامعبرنامه

 داریسرمایه اقتصاد
 سازیدانای کل و دارای مهارت مدل ریزنقش برنامه
 سیستمي ریزینوع برنامه

 انباشت سرمایه هسته اصلي پیشرفت

 پارادایم سوم:
 ریزی دموکراتیكبرنامه

 عصر اطالعات و دانایي بنیاندانش اقتصاد
جامعه مبتني بر دانش، خدمات و 

های نو؛ دانش، در دست کل فناوری
 مدارجامعه؛ مدیریت مشارکتي شبکه

 گر و مشاوره دهندهتسهیل ریزنقش برنامه
 ارتباطيمشارکتي و  ریزینوع برنامه

 نوآوری هسته اصلي پیشرفت

 (1398، نگارندگان)منبع: 

 گیرینتیجه .6

 توسهعة فناورانه، تغییرات با زماندر عصر اطالعات، هم
و مفاهیم  شده عظیمي تحوالت و تغییر دچار نیز شهری

محور پها بهه عرصهة جدیدی چون توسعة شهری دانش
اند کهه ایهن واقعیهت پذیرفتهه شهده را در گذاشتهوجود 

آینده به ما نشان داده است؛  معنایابي شهرهای کنوني و
ایههن اسههت کههه  ،آنچههه ضههروری بههه نظههر مههي رسههد

ههای معنهایي و  ظرفیت فاقد سنتي شهری ریزیبرنامه
در سهیر  دانش بر مبتني توسعة تحقق روشي الزم برای

اساس آنچه  کر گردیهد تغییرات در حال وقوع است. بر 
محهور را ردپای پیدایش مفههوم توسهعة شههری دانش

هرچند مي توان در نظریات اندیشمنداني چهون کلهوب 
شواب، آلوین تافلر، مانوئل کاستلز و اقتصادداناني چهون 
پال رومر، مکالس و دراکر جسهتجو کهرد لهیکن حیطهه 

ای بهه یهك الهزام بح  از یك دغدغه ی درون رشهته
سترده تبدیل شده اسهت. اندیشهمنداني کهه اجتماعي گ

بنیهان را ظهور جامعة اطالعاتي، مبتني بر اقتصهاد دانش
مطرح نمودند نیم نگاهي به ظهور اقتصادهای جدیهد و 
چدیده های نوظهوری داشته اند کهه شههرها در مرکهز 
ایجاد آنها بوده اند در این نظریهات، جههان بهه شهکلي 

مبتني بر تولید، توزیع و مداوم و متزاید به سمت اقتصاد 
 کاربرد دانش و اطالعات درحرکت است و در این مسیر

ههای تجربهي جههت های نیرومند و مکانشهرها، هاب
های واقعهي هسهتند کهه های نوین به ارزشتبدیل ایده

ضمن تولید ثروت در سط  جامعه ،ارزش های نویني را 
ههی  در آنها نیز پدید مي آورد که در بسیاری از مهوارد 

 گونه سن یتي با گذشته آنها ندارد.
فرهنگههي، -هههای اقتصههادی، اجتمههاعيتغییههر در ارزش

ریزی نیهز های برنامههمحیطي و نهادی، در نظامزیست
ریزی معاصر، که در برنامهطوریتأثیرگذار بوده است. به

بنیهان های اقتصادی به اقتصاد دانشعالوه بر تغییر پایه
از دانای کهل بهه تسههیلگر، بهر  ریزو تغییر نقش برنامه

عنوان منههابع ریزی بهههمشههارکت شهههروندان در برنامههه
شود.   کر این نکته ضروری است کهه دانش، تأکید مي

ریزی محههوری در پهارادایم برنامهههاگرچهه ردپهای دانش
رسهد نظریهات شود اما بهه نظهر ميمشارکتي  دیده مي

ویکهرد ریزی آینده، با قدرت بیشتری بهه سهمت ربرنامه
محهور باشهد در ریزی دانشجدیدی که مبتني بر برنامه

این نظریات مي باید خود را با ظهور پدیده ای  .حرکتند
متمایز در قالب شهرهای آینده آماده کند.بهه نظهر مهي 

ن ظرفیههت را در نظریههه هههای سههنتي رسههد دانههش ایهه
تواند ایجاد کند که آمهادگي الزم بهرای خهوانش و  مي

ژگهي ههای شههرهای آینهده زا و ویتفسیر و تحلیل اجه
تالش این مقاله در اتصهال ارزش شههرهای  بوجود آید.
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های نظری اندیشه های مهورد نیهاز دانش بنیان در الیه
تاییهد ایهن نکتهه کهه  برای درک شهرهای آینده بود و

شههرهای آینههده  نتیههك و سهاختار تکههاملي خههود را از 
چنهد  شهرهای دانش بنیان به عاریت خواهند گرفت هر

توانهد مهورد توافهق که در درک وتفسیر وا ه دانش مهي
تهوان نقهش بهي بهدلیل آن را جمعي نباشد لیکن نمهي

 نادیده انگاشت.
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