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که در جســتجوی یافت جایگاه  شــهرهایی بیشــتر

های تند از هنگامهخود به عنوان یک شــهر دانایی هســ

کنند که شامل تحلیل ژرف وضعیت همســانی گذر می

، پیاده سازی طرح و راهبرد موجود، تعریف چشـم انداز

پایه همچون  یبـا توجـه ویژه بـه منظرهـای ،عملیـاتی

                                                 
1 Sense of Urgency 

گذاری در های سنتی و سرمایهزیرسـاختفرینی در بازآ

باشد. برای موفقیت در گذر می های فناوریزیرسـاخت

ـــهر دانا ـــت که در همهبه یک ش ی یی چند عامل اس

باشــند. شــهر دانایی مشــترک میای ای توســعههمدل

اســت . زیرا باید  ۲ایجاد یک ح  اضــطرار ،اولین عامل

 ییشهر دانا یک یو توسعه یطراح:  ۷ یرتصو
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یک اعتقاد به لزوم تغییر وجود داشــته باشد. شهرهایی 

ه اند، بگام برداشــته محور اقتصــاد دانایی که در گذر به

 مانند: ؛انددهدچار شرایط دشواری بو ،صورت عموم

مانند از  ؛رکود در صنایع جاری کلیدی خود (الف

 ،استکهلمدست دادن بازارهای اروپای شرقی برای شهر 

و لیون و پایان مقاطعه کاری  دوبلین بخش صنعتی در

 نظامی در سان دیگو

مانند کاهش مواد خام  ؛کمیـابی منابع محلی (ب

 سیاتل و استکهلم، ر سنگاپورد

ـــهر در برابر  (ج افـت بهـا و افول مرکز تجاری ش

ن، سان فرانسیسکو، شیکاگو مانند بوســتو ؛بخش کالن

 و دنور

ــتازی  ،عامل موفقیت دوم  محلی فعاالننقش پیش

است. هر چند  (بخش خصــوصــیهم و  بخش عمومی)

 ی یک شــهر، حمایت روشــنِو توســعه که برای رشــد

سطوح باالی دولتی الزم است ولی بدون فعالیت مثبت 

ــل  ریو تکثیرگذار رهب ــمگیری حاص محلی، نتایج چش

 آید.نمی

ــتکهلمبرای نمونه  نهادهای یادگیری عالی  ،در اس

 قتصادیی ابر توسعه، پاسخگویی در برا۲۳۳4از ســال 

ای را عهــده دار شــــده و در بنیــان محلی و منطقــه

افزون بر این، در  نمایند.های جدید شرکت میشــرکت

ازی نقش پیشت بازیگران بخش خصوصی ،بیشتر شهرها

ـــم اندازرا در تعریف و پیا ـــازی چش به  و راهبرد ده س

ـــی درانـدرفتـهگعهـده  ـــوص  . برای نمونه، بخش خص

 ،و آسیتین رنسـان  شـهرهایی همچون لیون، بارسلونا

 همبستگی از خود نشان داده است.

ها و ، هدف قرار دادن فرصــتعامل ســوم موفقیت

ـــت.  ـــازی راهبردها اس ثبـات و پـایـداری در پیاده س

ــهرهایی که دارند در گذار به شــهر دانایی گام برمی ش

ی خود تدوین شده و راهبرد باید بر کاربرد چشـم انداز

ی هر پروژه ،پــایــدار بمــاننــد. برای نمونــه در دوبلین

ــاهنگ ــد. د پیش ــهری هماهنگ باش ر باید با راهبرد ش

ای باید در خط یکی از های توسعهم پروژه، تمااستکهلم

های خود به عنوان برتری شی باشد که جامعهچهار بخ

ی نوین و ، رســانههای اطالعاتبرگزیده اســت )فناوری

های یو فناور و زیست پزشکی زیستی ، فناوریاینترنت

 (.محیطی زیست

قوی  گذاری مالی، سرمایهچهارمین عامل موفقیت

ه که تغییرات برجست تااست اهداف  یی پیوستهو پیگر

ـــرمایه گذاریو  ـــمگیر وپـایدار نمود یابند. س  ها چش

مورد حمایت  رهبری زبا چشم اندا طوالنی مدت بوده و
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ـــهرهای دانایی موفق نه تنها از منابع قرار می گیرند. ش

ـــی بهره بردهم ـــوص اند بلکه با الی بخش دولتی و خص

ـــرمایه گذاری  ـــیســـتم مالیاتی و جذب س برقراری س

 اند.نیز اهتمام ورزیده ی و فرا مل یدر سطح مل  ،عمومی

عوامل آن که  رای تضمینباین شــهرها همچنین 

ــعه، جذ بنیادی جهت  در ب و ابقاء کارگران داناییتوس

 (KBUDمحور ) ییدانا یشهر یتوسعه یچارچوب مفهوم:  4 یرتصو
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اند. شــتهبردا هاییهای پیش رو به کار آیند، گامســال

 بخش یالر را برای بازتوسعهسـه میلیارد د ،شـهر دنور

مرکزی تجاری خود هزینه نموده اســت. شــهر بوستون 

ــهری و بهبود  ۶۰نیز  میلیارد دالر برای باز نوآفرینی ش

ی خود تا حد یک سیستم ترانزیت پیوندهای گســترده

هایی نیز ینه کرده است. چنین سرمایه گذاریعمده هز

 ن، لیون و دوبلیناطی چند ســال گذشته توسط بارسلو

 .اندانجام پذیرفته

ـــاهنگدر نهایت، موفقیت در این پروژه  های پیش

 ی آنکنندههایی دارد که تضـــمین بســـتگی به تالش

ــند ــهرهای تغییر  باش ــت روز به روز در این ش که زیس

 ر. دباشدده ش ترآمد و لذت بخشو همچنین کار یافته

 حفاظت از جهتای و بوســـتون، تالش ویژه بارســـلونا

ـــهر بخش یهـای متمایز کنندهویژگی های میراثی ش

به ه برای کسب و کار روی داده اســت. افراد خارجی ک

آیند، یک دفتر کار با کامپیوتر و اتصـــال میبارســـلونا 

 شود. برای آنها فراهم آورده مینیز اینترنتی 

 ینایی موفق، ســرمایه گذارشــهرهای داهمچنین 

ی در عرصه ی اثربا گستره ،های پیشاهنگنیز بر پروژه

ـــاندهانجام به  ،دولت الکترونیک اند. برای نمونه در رس

، خدمات تحت وب برای افراد و نیز کسب و کار دوبلین

 فراهم آمده است.

 دوران اقتصاد داناییکه شـهرها در  جان کالم آن

ســرمایه گذاری کالنی را در راهبردهایی که آنها  ،محور

 نمایاند،جلوه گر میپر جذبه  از دیـد کارگران داناییرا 

 (.۳اند )جام رساندهبه ان

ـــد که فرایند به نظر می از این رو ـــرس عه به توس

سان و نه تند است. از آســوی شــهر دانایی نه ســاده و 

بسیار متفاوت  که مفهوم شهر دانایی به منظرهای آنجا

ی ای توسعهرنگرد، هر تالشی بدرون شــهر می زیســتِ 

ــوی پیکره ــورت فعاالنه از س ــهر دانایی باید به ص  یش

، محلیمورد حمایت قرار گیرد؛ مانند دولت نیز جـامعه

و  هاها، دانشگاه، سازمان، بخش خصــوصــیشــهروندان

 غیره.

منسجم، آغاز  راهبرد برای نیل به این هدف یک

دولت  ت سیاسیهای شـهر، میل و خواسـبا توانمندی

 منــابع و توانــایی جــامعــه ، محیط نظم بخش ومحلی

ی دانای فرهنگ مشارکتی یبرای میل به سوی توسعه

ـــت. دولت های محلی راهبردهای محور، مورد نیاز اس

گوناگونی را برای تبدیل شـهرشان به شهرهای دانایی 

 که نامی آشنا در آقای کاریلوکنند. پیگیری می محور

دانایی است، عوامل زیر را رهای شهمفهوم ساماندهی 
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ای گیری شـــهرهای دانایی مؤثر و ریشـــهدر شـــکل

 (:۲۱داند )می

 یپایدار جامعه که متعهد به ســـالمت یک رهبری 

 خود است.

 که درک   ۲های تغییری بحرانی از ارگانیـک توده

ه ب های کیفی شــهر دانایی راتفاوتســطح کافی از 

 .آورده باشنددست 

  یـک ظرفیـت مفهومی و تکنیکی جهت گفتمان و

 توسعه سیستم اجتماعی

  ِاجتماعیِ  یِ سرمایه یک وضعیت مستحکم و شفاف 

 دانایی محور

 ــاهنگ راهبردی برای هاز پروژای مجموعه های پیش

ـــرمایهنیـل بـه تعادل  ه نمودن ای بهینه و تغذیس

 ۱بهترین عملکردهای گسترده

 ـــبکـه با موارد  المللی از ارتبـاطـاتبین ییـک ش

 (.۲۱ی دانایی محور )ی نوآورانهبرجسته

موفقیت کلیدی اصلی وابسته به  لعوام ۳تصـویر 

مفهوم شهر دانایی را در شش گروه اساسی دسته بندی 

عوامل موفقیت  و همچنین بندیگروهنموده است. این 

                                                 
1 Change Agents 
2 Global Practices 

ــامل میکلیدی که این گروه ــوندها ش ــیار مهم  ،ش بس

ــته  ــان کرد که این دس ــتند. باید این را خاطر نش هس

ـــعهبنـدی از آزمودن تالش ی هـای کنونی جهت توس

به دســت  اســتخراج شــده اســت و با اییشــهرهای دان

ــی تجارب جهانی، این دادهآوردن  ــتر و بررس های بیش

 خواهند شد. دگرگونیل در آینده دستخوش عوام

 ها شامل:این گروه

 سیاسی 

ترین عامل برای موفقیت در راه مهم میل سیاسی

. این عامل همچون اخگری دانایی است ی شهرتوســعه

کند. بدون تردید، هـای بعـدی نقش ایفا میبرای کنش

 باشد.یک چارچوب مناسب نیز باید موجود 

 راهبردی 

هر تالشــی برای تبدیل شــهر به یک شــهر دانایی 

ـــم انــداز  محکوم بـه فنـا خواهـد بود اگر بـا یـک چش

راهبردی روشن هدایت نشود. این چشم انداز راهبردی 

ت ی وضعیباید تمامیت دانایی ژرفی که انعکاس دهنده

نداز دارد. این چشم ا لحاظشهر باشد را متحد نموده و 

ـــئولیت برآمـده از دیدگاه ـــت که مس های فعاالنی اس
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ـــهر را بـه عهده دارند یآینـده ، مانند دولت محلی ؛ش

ـــازمـانهـا ارگـان ـــم انداز ویژه و غیرههای و س . چش

ای از ای از اهـداف ویژه و مجموعهمجموعـه ،راهبردی

 د. گردمیها را شامل اقدامات و عملکردها و سنجش

 مالی 

ـــازی هر طرح راهبردی، اعتبار  پیش از پیـاده س

پیشاهنگ بایستی تکمین  هایپروژه جهت مناسب مالی

ــود.  ــهر میش در های بازاریابی، از طریق کنشتواند ش

 .گرددموفق گذاری بیرونی سرمایهجذب 

 فناوری 

 های نوینبا فناوری بسیار مهم است که شهروندان

 اصوالً  ها دسـترسـی داشـته باشـند.آشـنا بوده و به آن

ــاخت شــهر  (ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری زیرس

 باید در سطح باالیی باشد.

 اجتماعی 

در  ،ســطح باالی آموزش و اســتانداردهای زندگی

ـــتراک گذاری  نقشدانایی  ترکیـب بـا فرهنـگ به اش

ـــمگیر ی پذیرش اجـازه ،زیرا این عـامـل ؛دارد یچش

ـــو  یتعوامل موفق : ۳ یرتص
 ییوابسته به مفهوم شهر دانا
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ـــتردگ مفهوم جــدیــد و تغییرات مورد لزوم در ی هس

ی این موارد دهد. همهرا می هروندانش ی زندگیشیوه

انســـانی و آزادی روی  ی مناســـبی از حقوقمینهدر ز

   دهند.می

 زیست محیطی 

دو عامل بسیار  ،و نیازهای بازار محیط کسب و کار

                                                 
1 Non-Governmental Organization - NGO 

 مورد تحلیلچشـمگیری هستند که باید به صورت ژرف 

 و ی پیاده سازی، بخش خصوصیقرار گیرند. در هنگامه

 کنند.می بازیای نقش عمده ۲های غیر دولتیسازمان

ه )ب آناز ی و حمایت فعال دتعهـد به طرح راهبر

در تبدیل شهر به  (هاگام پیاده سـازی پروژهویژه در هن

ـــهر دانــایی کمــک   (.4د )نــنمــایفراوانی مییــک ش

 .شودیکه موجب رشد در مناطق فراتر از شهر م یدارشهر پا یکچارچوب  : ۲۰ یرتصو
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 یعامل مهم دیگر ،۲های داناییگیری خوشـــه شـــکل

 کمکی شهر به یک شهر دانایی است که در راه توسعه

های دانایی از خوشه . یک چارچوب سنجیدهرســاندمی

ـــنعت دررا  هاتواند بنگاهمی گرد هم آورده و  بخش ص

های مورد لزوم برای یک شــهر و خوشــه زدتوانمند ســا

ــازی  ــعه دهد. این چارچوب با توانمند س دانایی را توس

؛ دهــدافزایش مینیز هــا، توان رقــابتی آنهــا را بنگــاه

ـــه ای بیرونی هرانپیش پیوند بادیف و را در رهـا خوش

، صنایع تکمیلی و دولت( قرار اه، بانکها)مانند دانشگاه

ـــهمی هــا در برابر بهترین عملکرد دهــد؛ کــارایی خوش

ـــتمحــک زده و از  ـــکس آموزد؛ در نهــایــت هــا میش

ش های با ارزهای کارآمد را در اندرون ســیستمخوشــه

 (.۱) گنجاندهم می در کالس جهانی هدایت و در

 

 عوامل شکست در مسیر تبدیل به شهر دانایی

ه ب)عوامل کلیدی شـکست در گذر به شهر دانایی 

ـــهر  دلیـل نبود تجربیات کافی و جوان بودن مفهوم ش

ـــطح ادبیات جهانی مورد  (دانـایی هنوز به خوبی در س

 “یشکاف دیجیتال”اند. با این وجود، بررسی قرار نگرفته

                                                 
1 Knowledge Clusters 
2 Gentrification 
3 Institutional Sclerosis 

ی جایگزینی و پدیده تبعیض و محروم سازی اجتماعی

 ،ی متوسط و برخوردار به جای افراد نیازمندافراد طبقه

ـــازی از موارد مهمی  ،۱در زمــان بــاز نوآفرینی و بــازس

ی توسعههســتند که به عنوان عوامل شــکســت در راه 

 (.۱برده شده اند) دانایی نام شهر

 ۴“نهادیتصلب ”ی پروفسـور ریچارد فلوریدا، از واژه

ـــیف مراک ـــهری مــاننــد پیتزبورگ کــه برای توص ز ش

نستند به صورت موفقیت آمیز به سوی شهر دانایی نتوا

های استفاده کرده است. این شهر پروژهجهش نمایند، 

ا ر ای برای تبدیل صــنایع سنگین به صنایع پاکعمده

داد و بر روی فرودگاه و در منـاطق اطراف خود انجـام 

های مهمی انجام سرمایه گذاری ،فرامدرن هایورزشگاه

ی رتبههای آمریکا، داد. هر چند این شهر در میان شهر

ست به د برای شهروندان باالیی از لحاظ کیفیت زندگی

ــفانهآورد ولی  ــال به  متکس ــاد آن برای چندین س اقتص

رون رامی به بیآگراییده است و کسب و کار نیز به رکود 

که جمعیت  تر آنکند. حتی جدیاز این منطقه میل می

یت ترب نیز رو به افول گذاشته است و به ویژه افراد جوانِ 

 اند.تغییر مکان داده یافته نیز به مراکز دیگر
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وریدا، پیتزبورگ الزم دارد نظر ریچارد فل بر اساس

 از خود  اییهای کارگران دانای به خواستکه توجه ویژه

هایی که از دیدگاه ی گامهمه ،نشان دهد. مدیران شهر

ـــنتی موفقیت آمیز  ـــتهردند را برکمی نمودس  ند؛اداش

ها ســـودمند هســـتند ولی چندان مؤثر گرچه این گام

 نیستند.

ای را قابل مالحظههای دیگر نیز تالش شـــهرهای

ـــهر بــالتیمور، انجــام دادنــد ولی اغلــب  در مــاننــد ش

 ی. این شهر هدف و توسعهافتادندمسـیرهای اشتباهی 

را ا پوی خود را بر بنیان توریسـم گذاشـت و یک صنعت

تان به نام بیمارس یالمللدر اطراف یک نهاد پزشکی بین

تا حدی موفقیت  اد. این راهبردتوسعه د ،جان هاپکینز

بندر شــد. ام ا  یمنطقه یتوســعه یز بود و موجب بازآم

ــغل  ــهر با وجود اینکه ش ــاد ش نموده خلق فراوان اقتص

ها در صنعت زیرا اکثر این شغل است، دچار رکود است؛

 ۲با نرخ چرخشــی خدمات ســنتی با دســتمزد پایینِ

 باال جای دارند. نیروی کار

های زیر را ای از ویژگیدر یـک فراگرد کلی، پـاره

مسـیر به سوی در  ،توان به عنوان عوامل شـکسـتمی

 شمرد: شهر دانایی بر

                                                 
1 Turnover Rate 

  ـــنوعی تغییرات، به آن گونه که مرکز مـاهیت مص

بوده و نه مسیر به  توریسم توجه به سـوی صــنعت

سـوی شـهر دانایی؛ یکپارچه سازی مصنوعی میان 

 محور ساکنین و کارگران دانایی

  های نوین، به آن گونه زیرساختماهیت مصــنوعی

ــه ــت؛  های فناوریکه که هدف آن ارتقاء خوش اس

ای میان افرادی به اشتراک گذاشته فضـاها به گونه

 (R&D) شــده اســت که بر روی تحقیق و توســعه

؛ باشندنمییکسـان یا کار روی راهبردهای همسان 

ــدون در نظر گرفتن گزینش بخش هــای ویژه، ب

های دانایی ای گسترهی میان رشتهماهیت فزاینده

 ای.های میان رشتهو عدم توجه به نقش گفتمان

 ـــاختبه  هتوجه فزایند ـــتهزیرس مانند  ؛های گذش

  هاورزشگاه

 ـــدت و کیفیت جریان دانایی  ؛توجه کم بر روی ش

ـــتان های ارزش کم بـه نهـادهایی همچون بیمارس

مصــنوعی یا نا کامل میراث  یدانشــگاهی؛ توســعه

 فرهنگی

  ـــب و کارهای پر جذبه؛ توجـه فزاینده بر روی کس

 یاقدام ناچیز برای جذب کارگران دانای
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 شهر داناییهای رانپیش

 هایی که جهترانپیش در این بخش از نوشتار به

ـــهر دانایینطقهم” ـــنهاد   ۱ایدئوپولی یا   ۲“ی ش پیش

ا، هرانپیش شک در دل تمام اینبی پردازیم.اند میشده

ــته از عوامل موفقیت  ــت که برخاس مفاهیمی نهفته اس

باشــند. نگرش در جهت بنیان شــهرهای دانایی نیز می

دهند به ذهن بازتاب میرا این پرسش  ،هارانپیش این

ی که آیا خلق یک شـــهر دانایی، ماحصـــل یک حادثه

                                                 
1 Knwolege City-Regions 
2 Ideopolis 

 و یا ترکیبی از تاریخی و یا محصــول تداخالت سیاسی

   هر دو است؟

هر چنــد کــه بــه عوامــل موفقیــت جهــت خلق 

شـــهرهای دانایی نظر افکندیم ولی این عوامل بســـیار 

ــه منظور درک را عــمومی بوده و تحلیــل فراتری  ب

ـــدت و بار رانپیش هـای مهمی کـه جهـت افزایش ش

دانایی در شــهری که به ســوی اقتصــادی ســرشــار از 

 بر اســـاس. دارد، نیار داردموفقیت و پایداری گام برمی

ـــو  یهارانشیپ:  ۲۲ یرتص
 ییدانا شهر
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ها، چهار بازنگری در سطح مطبوعات جهانی، مدل داده

موردی جهــانی و ده مورد مطــالعــه در  یمطــالعــه

ـــگران به  ـــتـان، پژوهش خلق  جهتران پیش ۳انگلس

 (:۲۰اند )ل آمدهئ، ناسرشار از دانایی یشهر

 

 / خلق شهر دانایی فیزیکی2

از نی ،هر پسا صنعتیخلق شـهر دانایی تا یک شـ

ــاختمانبه تغییرات فیزیکی دارد. پاک ــازی س  هایس

ها، بازآفرینی زیرساختشـهر، سرمایه گذاری بر روی 

فضـــاهــای موجود و نیز خلق فضـــاهــای جــدیــد، 

و ها خانههای قدیمی و ســاخت خانه ســازی زنده باز

ر دتوانند میاز راهکارهایی است که  ؛دفاتر کار جدید

 نمود، سرمایه گذاران و کسبه چنین چشم شهروندان

ـــکوفایی گام  ـــوی ش ـــهر در آغاز به س نمایند که ش

در تغییر فضای  ،. البته جهت توســعهبرداشــته اســت

 باید به فیزیکی شـهر و فراهم آوردن وســایل آسایش

که موجب جذب کسب و کارهای  عمل شـودای گونه

ـــترهگردید دانایی محور و کارگران دانایی ی ه و گس

ـــخ دهد. برای مثالنیـازهـای آن چنانچه  ،هـا را پاس

ور مح کسب و کار دانایی محور و یا یک بنگاه دانایی

ـــگاه نیـاز های علم و و یا پارک بـه نزدیکی بـه دانش

ـــای بزرگ جهت  فنـاوری دارد و یا حتی نیاز به فض

ن ورهای کســب و کار بپارکقالب خود دارد،  رشــد

نباید این نکته را . در هر صورت مناسبت دارد شهری

ــه فراموش  ــــب و کــارهــا ب نمود کــه نزدیکی کس

دید از ای و چه های خود، چه از دید حرفهنیـازمندی

 و هگردیدموجب شـبکه سازی ، آسـایشـی و تفریحی

ـــ ـــبکه س قلمداد  ی نوآوریازی نیز موتور محرکهش

. از این رو، چیدمان فیزیکی شــهری جهت دشــومی

ـــایش شـــهری و حرفه ـــایل آس ای فراهم آوردن وس

 های دانایی محور، یک اولویت است.بنگاه

 

هر و نقاط قوت و ضننعف شنن/ شننناسننایی 1

 هاپرداختن به آن

 ی کسباز شهرهای موفق دنیا در گستره بسیاری

 هایو کار دانایی، ساختار خود را بر روی تاریخ و دارایی

ـــتـهاموجود خود گـذ  بـا تاریخکمبریج  مـاننـد انـد؛ش

توان آن را در جــای دیگری کــه نمی همتــای خودبی

ــتن .یافت و یا تولید نمود ــگاه داش با قدمت چند  دانش

ـــی برای جذب افراد نخبه در  ،قرن همچون مغنـاطیس

ـــطح بین المللی نقش ایفـا  یافت رو کند. از اینمی س

شــهر و درک این موضــوع که شــهر از کجا  هایدارایی



 

31 

 مهم است. نماید، بسیارمیآمده و به کجا میل 

و ضعف یک شهر این امکان شـناسایی نقاط قوت 

امه دهـد کـه بر روی نقـاط قوت خود برنبـه آن میرا 

از نقاط ضـــعف به ســـوی  وریزی راهبردی انجام داده 

یک شهر دانایی بپرهیزد. همانگونه که  سـوی تکامل به

 تواند قدرت آکادمیکاشاره شد، گاهی این گرانیگاه می

 هایشـهر )مانند کمبریج و بوسـتون که دارای دانشگاه

ـــتند MITمحور مـانند  تحقیقـات ( و یا و هاروارد هس

عتی صن یپیشرفتهتاریخی شـهر )تولیدات قدرت نقاط 

 فلید( باشد.برای شهری همچون ش
 

 (KBUD) محور ییدانا یشهر یتوسعه از بعد سه:  ۱جدول 

 دانشگاه شهری دانایی تأثیرات 

ی شهری دانایی توسعه

، پیش برده شده محور

 توسط فرآیند
(Process-driven) 

علم و  مطالعات اجتماعی

 فناوری

دانایی به عنوان یک 

های جدید فرآیند؛ شیوه

 هایدانایی، شیوهتولید 

کارکردن، درگیر شدن 

 کاربر و تبادل دانایی

ای از نقش فعال گستره

های محلی شامل نفعذی

سیاستمداران شهر که در 

فرایندهای پژوهش درگیر 

های متنوع شوند. سودمندیمی

، اقتصادی و های سیاسیدر زمینه

 اجتماعی

نقاط بحرانی هستند.  هادانشگاه

درگیر شدن دانشگاهیان از تمام 

 .سطوح دانشگاه

های سیال و متنوع که کنشبرهم

 اهترسیم آن دشوار است. دانشگاه

راهبردهای هوشمندانه را فراهم 

 آورند.می

ی شهر دانایی توسعه

محور، پیش برده شده 

 محصولتوسط 
(Product-driven) 

مطالعات اقتصادی و 

 نوآوری

دانایی به عنوان محصول 

نهایی که توسط کاربران 

 شود.انتهایی آشکار می

نقش تسهیل کنندگی غیرفعال از 

 .لحاظ خلق محیطی برای نوآوری

های غیرمستقیم محلی سودمندی

 شود.مشاهده می

به عنوان فراهم آوران  هادانشگاه

 دانایی؛

 هایکنشتککید برهم

 .دانشگاه -کسب و کار 

عدم نیاز به درگیر نمودن 

 راهبردی

ی شهر دانایی توسعه

محور، پیش برده شده 

 توسط دستیابی
(aquisition-driven) 

 شهری، تئوری رشد

 شهری، کارآفرینی

 ایدوپولی 
ideopolis 

تککید بر روی اجزاء برای 

 کسب موفقیت؛

تا  “چه”پرداختن به 

 “چرا”و  “چگونه”

دولت شهری در مرکز راهبردهای 

 شهری جدید.

های تجاری و تککید بر نشان

 جایگاه

 در میان دیگر شرکاء. هادانشگاه

صورت درگیر شدن نهادها به 

راهبردی، بیشتر از درگیر شدن 

تک تک افراد دانشگاهی صورت 

 گیرد.می
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 ییگرا تخصص تنوع در /9

ــصتنوع در  ــت که برای ، واژه ییگرا تخص ای اس

های گوناگون توصـــیف شـــهری با توانمندی در بخش

ــنعتیا چندین تا یک  )تککید بر ــتن دو ص ( و نیز داش

شود. به کار برده می ویژه و مهمهای تخصـصی خوشـه

 رانبه عنوان پیش توانمیرا  ییگرا تخصــصتنوع در 

 د.نموبه سوی شکوفایی دانایی محور شهر قلمداد 

شود که شهر ها موجب میوجود این در تخصــص

خود را به خوبی  “مدیریت خطر راهبرد”دانـایی بتواند 

ی برخاسته از مدیریت نموده و از پیامدهای ناخواســته

ـــادی در یـک بخش ویژه، گریز نمـاید. این  رکود اقتص

ـــت کــه تنوع  ـــوع را نبــایــد از ذهن دور داش در موض

 ار ای از صنایع گوناگونداشتن آمیزه و ییگرا تخصـص

در  رتخصصی شه یابینباید به عنوان مانعی جهت دست

ی صــنعتی دارای اولویت محسوب یک حوزه و گســتره

 یی و مدیریتگرا تخصصدر نمود. به زبان دیگر، تنوع 

خطر در شـهر دانایی به معنای آن نیست که شهر الزم 

صــنایع انجام دهد؛  یاســت که هر چیزی را برای همه

ـــهرهـای موفق دانایی، آن اند که یک هایی بودهزیرا ش

 ند.اکننده و مناسب را پی گرفتهیی متمایز گرا تخصص

شود که میل شهر دانایی به تخصصی باز تککید می

ای هها، کسب و کار و دانشگاهداشته بر اساسویژه باید 

خود باشــد. مانند شهر بریستول که میل شهر به سوی 

ـــتقرار بازار کار با تخصـــص ـــا به دلیل اس ها و هوافض

ـــته های مربوطه و بنگاهمهارت و  با ارتباطاتهای وابس

 بوده است.توأم ی شهری های گسترده در منطقهشبکه

ای دیگر که به همین موضوع پیوستگی دارد نکته

ـــت که تنوع  آن  گرایی به معنایدر تخصـــص آن اس

 ،های ناتوانزیرساختها و پایه ایک شــهر بنیســت که 

 تخصـصی به بخش پر شدت دانایی دسـتیابیسـودای 

ـــر بپروراند( را )مانند نانوفناوری ـــتی ؛در س  بلکه بایس

ـــتر ـــش نمـاید تا از این فناوریبیش  های مد روزکوش

ـــعه ـــتفاده کرده و امکان توس های دیگر را بخش یاس

دیگر، شــهر باید به صورت  یفراهم آورد. به عنوان مثال

 فنــاوریه از کــه چگونــ کنــدفکر  این گونــهنوآورانــه 

ها حمـایـت دیگر بخشجهـت  اطالعـات و ارتبـاطـات

اســتفاده نماید. در هر صــورت ایجاد تعادل میان ایجاد 

ــادی متنوع کافی جهت  یپایه  و “مدیریت خطر”اقتص

های کافی تخصص جهت جذب نیز فراهم آوردن زمینه

ـــب و کارهای دانایی محور،  کـارگران دانایی هر و کس

های شهرهای بسـیار دشـوار بوده ام ا از ویژگیچند که 

 گردد.موفق دانایی محور قلمداد می
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 برتر ییدانا های با مهارت/ سازمان5

ــازمان های با مهارت دانایی وجود تعداد باالی س

کلیــدی برای افزایش شـــدت  هــایرانپیشبرتر از 

 ییداناهای با مهارت در شــهر اســت. ســازمان دانایی

هایی هســتند که با مشــاغل با کیفیت ، ســازمانبرتر

 وری گامبســیار ماهر به ســوی بهره و نیروی کار برتر

                                                 
1 High Value 

 رو، هر چنــد وجود تعــداد بــاالی دارنــد. از اینبرمی

های با کسب و کار دانایی محور در شهر مهم سازمان

ــت  ــغل ام او اجتناب ناپذیر اس های با ارزش وجود ش

ــازمانکه مردم محلی  ۲باال های با شــدت باالی در س

نیز اهمیت  دارندهای خود را عرضه میدانایی مهارت

 دارد.

 ییدانا یشهرها یاتوسعه عوامل:  ۲۱ یرتصو



 

37 

 پیونند با در کآموزش پر طراوت و چناا/ 5

 و اقتصاد جامعه

جهت افزایش شدت و بار دانایی در شهر، بایستی 

ـــازمــانــدهیبر روی مهــارت مردم محلی از طریق   س

اقــدام نمود.  ،مــدارس خوب و آموزش عــالی چــاالک

ـــهرهای موفقهمـه ـــگاه ،ی ش هایی با معروفیت دانش

 رکه پیوستگی نزدیکی را با کسب و کا اندداشتهجهانی 

. اندنشان داده ( از خودی تخصصی خودحوزه بر اساس)

ــتن یک نیز البته یاد این نکته  ــت که تنها داش مهم اس

شهر به  تواند موجب رشدبخش آموزش عالی قوی نمی

دو  درسـوی دانایی شـود و بایسـتی شرایطی دیگر نیز 

 د.بخش عرضه و تقاضا حاکم باش

هدایت شدت  در بخش عرضــه، شــهرهایی که در

انــد، از طریق بخش آموزش عــالی موفق بوده دانــایی

و  انـد کـه بخش آموزش آنهـا بـا جـامعههـایی بودهآن

ــته ــاد محلی پیوند نزدیکی داش  این به معنای اند.اقتص

های وجود یک مشارکت است که هر دو سو، سودمندی

 هابرای مثال، دانشــگاه. کنندخوشــه چینی میخود را 

ـــطح بینجــایگــاه معموالً افزایش  المللی خود را در س

ــهمیو تحقیق پژوهش  این درک به رها نیز جویند و ش

، ها. در همین زمان، شــهرها و دانشــگاهانددســت یافته

ـــترکی را در زمینه ـــعهاهداف مش ی پیوندهای ی توس

ـــتحکم میــا ـــب و کــار و مس افزایش ن پژوهش و کس

جویند. در خور شـــهر را می “انتقال دانایی ”در بهبودی

ـــگـاه العمر را بر امکان آموزش مادام ،هاهمچنین دانش

و  مهیا نموده و به بخش خصــوصــی ی شــهروندانهمه

ی محرومیت بخش نیروهای داوطلب برای زدودن چهره

 نمایند.تالش میدر انتقال دانش  ،کاریبیو 

ـــتگی ،از این رو ـــگـاهی که تنها برجس های دانش

ر با دیگ ی و رقابتالمللپژوهشــی خود را در ســطح بین

خود را جوید و رویدادهای شهر پیرامون می هادانشـگاه

شهر به سوی دانایی  تواند در رشدگیرد، نمینادیده می

مؤثر باشـــد. در هر  متقابلو ایجاد فضـــای ســـودمند 

ــورت ــهرهای دانایی موفق آن ،ص ــتند که ش هایی هس

کسب و کار و  ،سـطح خوبی از مشـارکت را با دانشـگاه

ـــتمداران محلی در نقطه ـــیـاس ود حرکت خی آغاز س

چیدمان کرده و اهداف مشــترکی را با دانشــگاه تدوین 

 اند.کرده

جهت ارتباط  ،تکمین اعتبارات ویژه از ســوی مرکز

ــگاه ــمند می دانش ــهر، یک راهکار ارزش ــد. به با ش باش

صورت ویژه در بخشی دیگر از این نوشتار، به پیوستگی 

 .پردازیممیدانشگاه و شهر 
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 ناییمتمایز کنندگی شهر دای نقش ارائه /6

کارگران  ”یـک چیز متمایز کننده برای  یعرضـــه

که در شـــهری با  “ییدانا هایکســـب و کار ”و  “دانایی

 ســـرمایه گذاری ،و فرهنگی متنوع تســـهیالت تفریحی

 مهم هــایرانپیش کننــد، ازمی و زنــدگی و کــار کرده

 دهمتمایز کنن توسعه به سوی شهر دانایی است. این چیز

)مــاننــد بهبودی  بوده توانـد قــابــل لم می

 باشـــد فیزیکی مرکز شـــهر( یا لم  ناپذیر

)مـاننـد داشـــتن معروفیت به عنوان مکانی 

البته این حقیقت  .خوب برای کســـب و کار(

دازه انبی پافشاریبیان شود که الزم است که 

 جهت)ی شـــهر ی متمـایز کنندهبـه نقطـه

مام تزیرا  ؛کافی نیست (افزایش شدت دانایی

گیرند که کجا افراد در زمانی که تصــمیم می

ــروریات و پایهزندگی کنند، نخ ــت ض های س

غل وجود ه شرا در زمانی ک یگاســاســی زند

آنگاه عوامل یرند؛ گداشــته باشــد در نظر می

خدمات عمومی  یو ارائه بهداشـت و سالمت

 ، نبود جرم و جنایت و زیست پذیریمطلوب

 ایرا و در نهـایـت بـه عوامـل متمایز کننده

مـاننـد وجود بـازارهـای خرید، تســـهیالت 

ی تفریحی، نزدیکی به فضـــاهای باز و چهره

که شودنگرند. باز تککید میفرهنگی شهر می

متمــایز  یارائــه و برجســـتــه نمودن نقطــه

 یهادر گستره یمتنوع نوآور یهاشهر به گونه یکقدرتمند در  ییدانا یانجر:  ۲۴ یرتصو
 یها و نهادهاشـــرکت یتخود موجب تقو هاین. اانجامدیم یو نهاد یســـازمان ی،فنـاور

نوآورانه  یاتوســعه یهاپروژه یداریباال و پد یبا فناور ییابندهآغاز  یهاموجود و شــرکت
 .شوندیمحسوب م ییشهر دانا یک هایدهکنن ییناز تع یکه همگ شوندیم
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دار نمودن آن در ، بدون تالش، بدون ریشهکنندگی شهر

 ی کســـب و کار و مشـــاغل دانایی محور و نیزهافعالیت

جذب کارگران دانایی و ســـرمایه گذاری  دربدون تالش 

 .  خواهد شددچار چالش  ،دانایی محور

وان ت کارگران داناییمقایســه با کارگران دیگر، در 

ر ه ،در نتیجه .جغرافیایی بیشـــتری را دارند جاییجابه

 چند همانطور که گفته شد، نقش متمایز کنندگی شهر

کار برای این  مکان بـه عنوان عـامل ردیف اول انتخاب

ـــوب نمی گردد ولی در زمانی که تعداد کـارگران محس

فراوانی شغل در جغرافیا و شهرهای گوناگون برای این 

ده متمایز کنن یکارگران وجود داشته باشد، آنگاه نقطه

ـــهر بـه عنوان عامل مهم جلوه  تواند اثر نموده و میش

 نشان دهد.از خود نش نهایی فرد چشمگیری در گزی

د )ماننی متمایز کنندگی شهر عدم توجه به نقطه

 (ها و مراکز خرید و فرهنگ، مغازهفرده مردم منحصر ب

، کارگران گذاران، ســرمایهدر جذب کارآفرینان تواندمی

دانایی محور، صــدمات جبران ناپذیری را  و شــهروندان

 فریند. بیا

 کند.: پنج عامل موفقیت که شهرهای دانایی برجسته را متمایز می ۲۳ یرتصو



 

11 

نیرومند  و ارتباطات پیوندها سنناماندهی /7

 شهری  یدر درون و برون منطقه

ــــادی و ران بـحرپیـش انی دیگر در توفیق اقتص

رانی شــهر دانایی، بح  پیوســتگی پیش

 (و ارتباطات شـــامـل حمـل و نقل)آن 

ی شهرها، همانگونه که است. امروزه همه

ارتباطات  بهدســـترســـی به برق دارند، 

باند  پهن تلفنی، موبایل و حتی اینترنت

 بلینوی شهر دولی تجربه .دارنداتصــال 

و پهنای  ICTاین را نشان داد که چگونه 

در کسب وکار دانایی محور  ،باند مناسب

 ک گذاریبه اشــترا یمهم اســت. توانای

و  هاده با دیگر کسـب و کارها، دانشگاهای

یک  ،افراد بـا کلیـک کردن چنـد دکمه

در اقتصاد پرشتاب  ،بخش بحرانی نوآوری

  .شودقلمداد میدانایی محور 

نیز شهرهای  در بخش حمل و نقل

مـوفق دانش، پیونــدهــای خوب درون 

از طریق هوا، )شـــهری و برون شـــهری 

وجود این  دارنــد و (ریــل و جــاده ای

 پیونـدها این امکان را به کارگران دانایی

دهد که در کوتاه ترین زمان نه تنها به مکان کار خود می

با  های خود رادسـترسـی داشـته باشند بلکه بتوانند ایده

کشوری دیگر تبادل  همکاران دانشـگاهی خود در شهر یا

 خود از را یمشترک زیآم تیموفق عوامل رسند،یم ییشـکوفا به که ییشـهرها:  ۲۱ یرتصـو
 .دهندیم نشان
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ی شهری دانایی به فرودگاه سان منطقهکنند. دسترسی آ

ـــدتوانــد بــه عنوان موتور محرکــهمی المللی،بین  ی رش

ی ی شــهری دانایی عمل نموده و آن را به شــبکهمنطقه

پیونـد دهد. از این رو این  پیچیـده اقتصـــاد بین المللی

حقیقت را نباید فراموش نمود که سرمایه گذاری بر روی 

 است. اقتصاد پایدار هایپایهی حمل و نقل از شبکه

ی گزارهی شهر دانایی، چنانچه در چارچوب توسعه

ــاییمــنــطــقــه” ـــهــری دان را بپــذیریم، آنگــاه  “ی ش

 ایباید به گونه ســیســتم حمل و نقل گذاریســیاســت

ــود که دســترســی آســان این منطقه را به  طراحی ش

ب ریلی مناس زیرساختفرودگاهی با ظرفیت کافی و نیز 

در ســطح ) مدیریتیهای فراهم آورد. بنابراین، هماهنگی

ای و قهمیان منط الزم اســت تا از رقابت (ســیاســت مل ی

 ها و منابع پیشگیری نمود.رفتن سرمایه هدر

 

 انداز نیرومند پیرامون چشم وجود رهبری /8

و  هاشننهر دانایی که با شننبکه مندت دراز

 مورد حمایت قرار گرفته باشد ،هامشارکت

ـــادی و  ،نقش رهبری ـــتگی به موفقیت اقتص بس

در شهر دانایی دارد. برای مثال، یک شهر  شدت دانایی

                                                 
1 Public Sector 

موفق با سـطح شدت باالی دانایی مانند کمبریج که از 

سودمند شده  رهبری در ســطح کسب و کار و دانشگاه

ـــت، هم اکنون  ـــادی توأمان اس با نتایج موفقیت اقتص

مانند تراکم و فشار بر روی خدمات  هاییپدیدهبا  ،خود

ـــهری  را   ۲و رهبری در بخش عمومی بوده رو بــهروش

ـــوی دیگر، بخش عمومی نیرومنــد در جویــدمی . از س

ـــفیلـد کـه تالش ـــهر را بعد از رکود می ش نماید تا ش

اقتصــادی در صــنایع مرکزی بر پای خود نگهدارد، نیاز 

ـــب و کار ای فزاینـده ـــتری در کس را بـه رهبری بیش

هم زمان با نیاز به ســطوح با وجود  .کندجســتجو می

اهمیــت نیز ، رهبری بــه دالیــل زیر در رهبریمتنوع 

 دارد:

 روشن از شهر گردیده  موجب خلق یک چشم انداز

 گیریواند به عنوان چارچوبی جهت تصمیمتکه می

ـــب و کار د انایی کارگران و کمـک بـه جـذب کس

 .نقش ایفا نمایندمحور  دانایی

 ـــامل ؛ آوردمی هم گوناگون را گردهای ذی نفع ش

ـــت اندرکاران محلی، پیکره محلی،  یی جامعهدس

های ای از شــبکهدر حلقه کســب و کار و دانشــگاه

ـــکار ینیرومندی که هدف جســـتجو کرده و را  آش
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 گذراند.های خود را به اشتراک میایده

 که  )و کار ی کسب شـفافیت و روشـنی در عرصه

ــانی ها گرفته میدر کجا تصــمیم ــود و چه کس ش

بهبودی  (کشـــانندی عمل میها را به عرصـــهآن

 د.بخشمی

 پیرامون یهایی بح با ارائه را های کلیدیذی نفع 

 .نمایددرگیر می ،ی شهرچگونگی توسعه

ـــتن ظرفیـت مهمترین چـالش در رهبری ، داش

کافی و قدرت مناســب جهت اثر گذاری بر ســرنوشت 

شــهر اســت. چنانچه قدرت متمرکز در مرکز باشــد و 

بوده و  محلی تنهــا یــک کــارگزار مــدیریتی حکومــت

ها و ســیاست محلی نداشته نقشـی در تصـمیم گیری

استانداردهای حکومتی پیشرفت آن که  باشد، احتمال

ــوی دیگر ــت. از س ــت ،کند، بعید اس ــیاس و  گذارانس

 یهبری محلی نیز بـایـد برای اینکـه کیفیـت حلقهر

ـــت ـــیاس ـــتی ندهان خود را ارتقاء گذارس از د، بایس

 یستگیشا اساس بر محور ستهیشا یامنطقه یتوسعه:  ۲۶ یرتصو
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ای زبده از افراد از دستهشــهر و نیز  ی نخبگانجامعه

ـــتعداد که حتی فاقد میزهای مدیریتی  ومتعهد  با اس

 رسمی هستند استفاده ببرد.

ـــی مدل ـــعهبررس ی های توس

دانایی محور شــهر نشــانگر آن است 

 یمنطقه”که تمرین قدرت در سطح 

موجب توفیق شــهر  “دانایی شــهری

ــدت و ”در  ــاد  “بار دانایی ش و اقتص

 گردد.می پایدار

 ،ی شــهری داناییتوســعه در

 و نیز، شــهر دانایی و اقتصــاد پایدار

ــهرهارو در روی غلبه بر موانع  ی ش

 میل کننده به ســوی اقتصاد دانایی

ـــایی  رهبری ،محور در مقیاس فض

ای از . برای پارهاسـتنیاز  ۲مناسـب

در  مقیاس فضــایی مناســبموارد 

است ولی برای طراحی  سطح جامعه

ـــهری، حمـل و نقل ها و ، مهارتش

ـــکن در تواند میمقیـاس  ، اینمس

ی شهری باشد. بدون ســطح منطقه

                                                 
1 Appropriate Spatial Scale 

ه آن ک امکانپرداختن به این مقیاس فضایی مناسب، 

های خود را برای افزایش شدت رهبری بتواند پتانسیل

 .شهر به کار گیرد، نامحمتل است دانایی

جهت گسترش  یهپا یازهاین یشبه صورت انبوه، بر پ یی،دانا یبرجسته یشهرها:  ۲۷ یرتصـو
ـــاد دانا ـــرما ییاقتص ـــ یعنی: کنندیم یگذار یهمحور س کار و  ی،زندگ ییوهبر آنچه که بر ش
 .گذاردیاثر م ییکارگران داناو تفریح  یسرگرم
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 سرمایه گذاری در سطح جامعه /3

ـــطح جامعه ـــی  بی عـدالتی در س موجب فروپاش

ـــتگی اجتمـاعی و افزایش جرم و جنایت و افت  همبس

تواند ی شهری میگردد. توسعهمی های سالمتشاخص

با قطبی شـدن شهر و جامعه توأم گردد و تاکنون هیچ 

ـــعـه ـــت که بتواند از مـدل توس ـــهری نبوده اس ی ش

 قطبی شدن جامعه گریز نماید. یهای رو در روچالش

نه تنها به  از این رو، ســرمایه گذاری بر روی جامعه

ی محلی اســت معنای انتقال بخشــی از قدرت به جامعه

راهبردهای جامعه  ،راهبردهای اقتصـــادیبلکـه پیونـد 

و ســرمایه گذاری بر روی خدمات  شــناســی و اجتماعی

ـــد. از این رو، محرومیــت زدایی از عمومی نیز می بــاش

ی خـدمـات رفـاهی و اجتمــاعی ی شـــهر و ارائـهچهره

ی مناسب مانند مدارس خوب که تکیه بر مهارت جامعه

های و مراقبت ســـالمـت ی خـدمـاتمحلی دارد، ارائـه

 نقل و سامان یافته حمل مناسـب و ارتباطات بهداشـتی

مشـــارکت در  جهت ی جامعه، در توانمندی همهمحلی

حیاتی هستند. ،های یک شهر پرشدت داناییسودمندی

 

 


