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Abstract 

This article, looking at the different generations of smart cities experienced in the 

world, has searched for the indicators and characteristics of the ideal Iranian-global 

smart city, which, because in the history of Iran, three generations of smart cities 

have been experienced with the title of Shari, it is called Shari Smart City. We have 

said that Shar means "city and civilization" and is the keyword of 4 concepts, which 

are the pillars of Shari city proposed in this research. 

Through a multi-year domestic and international study, 53knowledg-Teches - or 

53 knowledge and technology - have been extracted with 99 characteristics and 

indicators, so that through their application and implementation, "the ideal city that 
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saves or at least reduces the problems of contemporary man" and shaped urban life; 

It means "Shari smart city" 

The findings of this article have been obtained through the foundation's data 

methodology or GT in a mixed form and with a statistical population of 48 domestic 

experts in the qualitative section, and 400 specialists in the field of technology and 

urban management in the quantitative section. At the end, the reliability of the 

findings has been verified through a focus group. 

Keywords: Smart city, Shar/CCIM smart city, Knowledge-tech, Humanistic-

cognitive city, Shar. 
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ها و  ها و دانش طراحي شهر هوشمند شاري براساس ويژگي
  »اي اطالعاتي، رسانه ارتباطاتي، شناختي،« هاي فناوري

  *نسرين زارعي
  ****هوشنگ مبارك آبادي ،***فاطمه وفايي ،**عطاءاهللا ابطحي

  چكيده
و مابعد آن چه  21اين پژوهش آن بود كه زندگي بشر قرن » ابهام، مسأله، مشكل، و چالش«

 دانـيم كـه   چگونه خواهـد بـود؟ و مـي   » زندگي شهري و شهرنشيني«خواهد شد؟ به ويژه 
جنگ و صلح، تورم، تروريسم، جنگ آب، كمبـود غـذا و گرسـنگي جهـاني، آواره هـا و      «

ن، موشـك و پهپـاد، جنـگ بـر سـر      جويان، مهاجرت نخبگان، صدرنشـيني ناشايسـتگا   پناه
ع و حمله سايبري، تأمين انرژي، هوش مصنوعي، انسان و ربات اي و نفت و گاز، دفا هسته

و كوبات، حمل و نقل، تاكسـي اينترنتـي و تاكسـي پرنـده، اتوبـوس و كشـتي و هواپيمـا،        
هـاي رسـمي، امنيـت ملـي و      سالمت تن و جان، بحران آموزش، فاصله زندگي با آموختـه 

عيت مولد، نيـروي انسـاني   جهاني، بيكاري، فقر ، فساد اداري، پيري جمعيت و كاهش جم
، همه و همه، بيش و پيش از هرجـا،  »ناكارآمد، عدم احساس خوشبختي و احساس نكبت 
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در شهر رخ مي دهند، و بسياري به بار آمده شهر و شهرنشـيني و شهرنشـينان انـد؛ و اگـر     
مشكلي از اين مشكالت به روستا هـم رسـيده اسـت، خاسـتگاه آن، شـهر بـوده اسـت و        

  مات و عملكرد و مديريت و حكمراني شهريان بوده است.محصولِ تصمي
پس بايد چاره اي بنيادين انديشيد كه حالل اين مشكالت باشد؛ و بشر تنها راه عملي و 

كردن اين محور و مركـزِ مشـكالت،   » هوشمند«مداري كه در عصر حاضر يافته است،  عقل
شناختي، شـهر هوشـمند    شهر الكترونيك، شهر هوشمند، شهر هوشمند«  يعني شهر است:

راه حل هاي اميـد آفـرين و   » انساني، و نسخه ايراني جهاني ما، يعني شهر هوشمند شاري 
  بودند و هستند. 21و  20تجربه شده بشر قرن 

هاي مختلف تجربه شده شهر هوشمند در جهان، بـه دنبـال    اين مقاله با نگاهي به نسل
ني ـ جهاني بوده اسـت كـه چـون در     شاخص ها و ويژگي هاي شهر هوشمند مطلوب ايرا

تاريخ ايران، سه نسل شهرهوشمند با عنوان شار تجربه شـده اسـت، آن را شـهر هوشـمند     
مفهوم است كه  4است و هم سرواژه » شهر و تمدن«شاري ناميده ايم كه شار هم به معناي 

  اركان شهر شاري پيشنهاد شده اين پژوهش هستند:
اختي است كـه اسـاس شـهرهاي فرامـدرن هوشـمند      سر واژه مفهوم بنيادي شـن» ش«

از دو مفهوم اساسي داناورانه شهرهاي هوشمند، از اولين نسل تا » ا«انساني ـ شناختي است؛ 
نيز از مفهوم رسـانه  » ر«كنون و تا هميشه ، يعني ارتباطات و اطالعات گرفته شده است؛ و 

  فرامدرن ، گرفته شده است.
اسـت كـه بـه شـكل آميختـه و بـا       يـاد يـا جـي تـي     روش اين پژوهش، روش داده بن

نفر از متخصصان حوزه فنـاوري و   400نفر از خبرگان در بخش كيفي، و  48آماري   جامعه
هـا از   مديريت شهري در بخش كمي، به سرانجام رسيده است. در پايـان نيـز پايـايي يافتـه    

  آزمايي شده است. طريق فوكوس گروپ يا گروه كانوني، راستي
دانـش و فنـاوري ، بـا     53هاي شاري استخراج شده اين پـژوهش،   و شاخص يافته ها

شهر مطلوب نجات دهنده « ويژگي است كه از طريق به كارگيري و پياده سازي آن ها   99
گيـرد؛ يعنـي    شـكل مـي  » شـهري   كم كاهنده مشكالت انسـان معاصـر و زنـدگي    يا دست

  ». هوشمند شاري  شهر«
فنــاوري)، دانــش و ـ  شهرهوشــمند شــاري، دانــاوري(دانششهرهوشــمند،  هــا: دواژهيــكل

  شناختي، شارـ  ، شهر انساني» اي شناختي، ارتباطاتي، اطالعاتي، رسانه«هاي  فناوري
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  مقدمه. 1
هـا را   رو هستند كه پايـداري طـوالني مـدت آن    شهرهاي كنوني با چالش هاي زيادي روبه

اد، كسب و كار ، فرهنگ ، و در كل ، باورها كند. اين چالش ها مي توانند بر اقتص تهديد مي
هاي اصلي مثل حمل و نقل، آب، انـرژي و   و رفتار ساكنان شهر  تاثير بگذارند و زيرساخت

ها را غيرقابل تحمل كنند.براي رسيدن  ارتباطات را درگير نمايند و در نهايت ، زندگي در آن
جـامع   ش هـا را بـه روشـي   به يك محيط شـهري پايـدار، شـهرها بايـد بتواننـد ايـن چـال       

هـاي مسـتقلي    ده از سيسـتم اند با اسـتفا  گرفته كنند. شهرهايي كه بطور سنتي شكل  مديريت
هـا كنـارهم    هاي پراكنده و پرشماري از وظايف و فعاليـت  شوند كه به شكل جزيره مي  اداره
  اند.  گرفته قرار

هـا   يادي در ديدگاهتبديل شدن شهرهاي سنتي به شهرهاي هوشمند، نيازمند يك تغيير بن
هـا و   هاي مسـتقل، و مـديريت   و در شيوه اداره شهر است. يعني به جاي حكمراني دستگاه

ديگر ـ كـه گـاه در تضـاد بـا هـم قـرار دارنـد و گـاه خنثاكننـده            سازان جدا از هم تصميم
سازند ـ شهر بايد به صورت يك سيستم واحد بـا تعـداد      ديگراند و شهر را ناكارآمد مي هم
  ها) درآيد.  هاي متصل (يعني ابرسيستمي متشكل از سيستم ي زيرسيستمزياد

شهري و شهروندان را بـه  » هاي  داده«به بيان ديگر؛ شهر هوشمند شهري است كه تمام 
اجتمـاعي  ـ  ترين شكل ممكن گردآوري  و به اطالعات به هم پيوسته، و دانش جمعـي  دقيق

گيري بهينه اين اطالعات و ساري و جـاري كـردن   كار اي كه با به گونه آشكار تبديل كند؛ به
هاي شهر را بهتر اجرا و كنترل كند و از منابع بـه شـكل بهينـه     شهروندي ، فعاليت اين دانشِ

، ها، رسيدگي بي درنگ به رويـدادها  بيني بر اساس تحليل داده استفاده نمايد. همچنين پيش
  شود. يز در شهر هوشمند فراهم ميو ... ن

، بـا صـدها زيـر سيسـتم متصـل      مند بـه عنـوان يـك موجوديـت يكتـا     يك شهر هوش
كند كه در آن حوزه هاي مختلف (آب، برق، گاز، حمل و نقـل، بهداشـت، امنيـت     مي  عمل

  كنند.  پارچه مي عمومي، و ...) اطالعات رويدادهاي درون شهر را منتقل و يك
ائـه مـي دهـد و    تكنولوژي شهر هوشمند يك ديدگاه دقيق و روشن از مسـائل شـهر ار  

سازد. با اين حال يك شهر هوشمند بسيار بيشتر از يك  تصميم گيري هماهنگ را مقدور مي
پارچـه اسـت. شـهر هوشـمند مـا را از دنيـاي يـك بعـدي          مجموعه تكنولوژي هاي يـك 
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ي مـدرن مـي بـرد كـه دسـتاورد      سنتي و امروزي، به دنياي چنـد بعـدي شـهرها     شهرهاي
  ارتباطات در دنياي اينترنتي است.هاي نوين اطالعات و  فناوري

ي در تمـام شـبانه روز در آن   سـاعته اسـت كـه حيـات شـهر      24شهر هوشمند شهري 
دارد. شهروندان مي توانند از طريق اينترنت، در هر زمان و هر مكان به اطالعـات و    جريان

دسترسـي  خدمات مورد نياز خود اعم از آموزشي، تفريحي، تجاري، اداري، بهداشـتي و ...  
  پيدا كنند.

پيوستن، حفاظـت و   هم يك شهر هوشمند از تكنولوژي ديجيتال استفاده مي كند براي به
، دوربـين هـاي ويـدئويي،    IOEو  IoTسالمت، و بهبـود زنـدگي شـهروندان. سنسـورهاي     

هاي اجتماعي، و ساير ورودي ها به عنوان يك سيستم عصبي عمل مي كنند تا بـراي   رسانه
شهروندان بازخورد مداوم تامين كنند و بتوانند تصميمات آگاهانه بگيرنـد.  زندگي شهري و 

)Cisco 2018.(  
  
 لهئبيان مس. 2

و مابعد آن چه  21اين پژوهش آن بود كه زندگي بشر قرن » ابهام، مسأله، مشكل، و چالش«
  چگونه خواهد بود؟ » زندگي شهري و شهرنشيني«خواهد شد؟ به ويژه 

ي، ـ كه در برخي كشورها برايش وزارتخانـه تشـكيل داده انـد ـ      نداشتن آرامش، تنهاي
جنگ و صلح، تورم، تروريسم، جنگ آب، كمبود غذا و گرسنگي جهـاني، آواره هـا و   

تو هـاي جهـاني، موشـك و    _ نيافتگان، مي جويان، مهاجرت نخبگان، صدرنشيني راه پناه
سايبري، تأمين انرژي، هـوش  پهپاد، جنگ بر سر هسته اي و نفت و گاز، دفاع و حمله 

مصنوعي، انسان و ربات و كوبات، حمـل و نقـل، تاكسـي اينترنتـي و تاكسـي پرنـده،       
اتوبوس و كشتي و هواپيما، سالمت تن و جـان، بحـران آمـوزش، فاصـله زنـدگي بـا       

هاي رسمي، امنيت ملي و جهاني، بيكاري، فقر ، فساد اداري، پيري جمعيـت و   آموخته
ــد،  ــت مول ــاهش جمعي ــد  ك ــد، ع ــاني ناكارآم ــروي انس ــبختي و ني م احســاس خوش

  نكبت،  احساس

همه و همه، بيش و پيش از هرجا، در شهر رخ مي دهند، و بسياري به بار آمده شـهر و  
شهرنشيني و شهرنشينان اند؛ و اگر مشكلي از اين مشكالت به روسـتا هـم رسـيده اسـت،     
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د و مـديريت و حكمرانـي   خاستگاه آن، شهر بوده است و محصـولِ تصـميمات و عملكـر   
  شهريان بوده است.

ميليارد  8درصد  50شهر مفهومي است كه سرنوشت بشر امروز بدان پيوند خورده است.
گـره خـورده اسـت و اغـراق نيسـت       شان بـه شـهر  جمعيت بشر امروز مستقيما سرنوشت

ـ كـه  هاي زنده ديگر كره زمـين    درصد انسĤن 50اي كوتاه، سرنوشت ، با واسطهبگوييم  اگر
   خورد. ساكن شهر نيستند ـ نيز در شهر رقم مي

درصد بشر زنده كره زمين خواهد رسيد. و  70نيز جمعيت ساكن شهر به  2050تا سال 
ترين بخش اقتصاد و فرهنگ و هنر و سياست و ... جهان توسط ساكنان شهرها توليد و بيش

  گيرد. شود يا تحت تاثير قرار مياداره مي
درصد جمعيت ساكن شهرها هستند و  75نند ايران ، همين االن حدود در كشورهايي ما

شـوند. درحـال حاضـر     ن شهرها مـي درصد جمعيت ساك 90بيش از  2050احتماال تا سال 
» شهرــ روسـتا  «درصد جمعيت روستايي هـم سـاكن    15توان حدس زد كه بيش از  مي  نيز

  كنند. تر سال را در شهر زندگي مي هستند و حتا بيش
ابهـام ، و سـرعت در تغييـر    ا به شكل روزافـزون بـا پيچيـدگي، عـدم قطعيـت،      شهره

هاي عميق وگسترده ناشي از اين تغييرات ـ كه مرتبط به هـم و گـاه     هستند. چالش  رو روبه
منـد اكوسيسـتمي    كـرد سـامان  علت و معلول همديگر هم هستند ـ تنها از طريـق يـك روي   

  اند. حل  قابل
شان بـا پيچيـدگي،    عظيمي از ساكناني كه همه ابعاد زندگي به عبارت ديگر؛ تجمع انبوه

نظمـي شـده و    آميخته است، منجر بـه آشـفتگي و بـي    عدم قطعيت، ابهام ، و سرعت درهم
شرايطي را به وجود آورده كه نه تنها تعادل شهرها را بر هم زده، بلكه دستيابي به پايداري و 

هاي كنوني اداره و توسعه شهري نـاممكن   وشهاي شهروندان را با ر تأمين نيازها و خواسته
 ) 2007ساخته است. (گزارش سازمان ملل ، 

ريزان و مديران) شهر و حتي شهروندان آن در سراسر جهان  رو؛ حكمرانان (برنامه ازاين
پارچه تري براي توسعه تمامي ابعاد شهرنشيني  تر و فراگيرتر و يك هاي تازه كوشند تا راه مي

  حاضر بيابند.در شهرهاي عصر 
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تـرين و فراگيرتـرين    تـازه » ندشـهرهاي هوشـم  « يـا تأسـيس   » هوشمند كردن شهرها «
تـر كـردن شـهرها     نيـز انسـاني   هاي گفتـه شـده و   است كه بشر براي مقابله با چالش  راهي
  ) 2007است. ( گزارش سازمان ملل ،   يافته

  :آمده است« ماه شهرهاي هوشمند عصر اطالعات« چنين درگزارش  هم
ه شهر هوشمند نيـاز دارنـد، تحـول،    دليل اين كه جوامع و كسب و كارهاي مختلف ب« 

  »پايداري، و رشد و توسعه است.
پس بايد چاره اي بنيادين انديشيد كه چراغ جادويِ حالل اين مشكالت باشـد؛ و بشـر   

كردن ايـن محـور و   » هوشمند«مداري كه در عصر حاضر يافته است،  تنها راه عملي و عقل
، »مدينه فاضله انسان معاصـر «سان، شهر هوشمند، مركزِ مشكالت، يعني شهر است. و بدين

 شكل گرفته است:

شهر الكترونيك، شهر هوشمند، شهر هوشمند شناختي، شهر هوشمند انساني، و نسخه «
اميد آفرين و تجربـه شـده بشـر     راه حل هاي» جهاني ما، يعني شهر هوشمند شاري ايراني
  بودند و هستند. 21و  20  قرن

كننده اي كه در اين  مفهوم شناختي، درپي تحوالت يك دهه اخير و پيشرفت هاي خيره
، وارد تمام حوزه هاي زندگي بشر و از جمله تحـوالت مـديريت شـهري و    عرصه رخ داد

  مفهوم شهر هوشمند گرديده است.
فتـه،  هـاي اخيـر شـكل گر    في كـه در سـال  دليل اين تحول آن است كه براساس تعـاري 

شـود، بـه معنـاي آن اسـت كـه       كـار گرفتـه    اي بـه  در مورد هـر حـوزه  » ناختيش«اصطالح 
شود كه  اي انجام مي» همان اصول و قواعد عملكرد انساني«هاي آن حوزه بر اساس  فعاليت

جا كه مديريت شهري به شكل روز افزوني  گيرد؛ و از آن صورت مي» مغز و ذهن انسان«در 
 تـوان و بايـد ويژگـي انسـاني يـا شـناختي را بـدان افـزود.         پـس مـي  شـود،   تر مـي  انساني

  ). 1397  (ابطحي،
چه گفته شد، اين پژوهش، در پي نسخه جديدي از شهر هوشمند است كـه   براساس آن

اي را  هاي انساني / شـناختي ـ ارتباطـاتي ـ اطالعـاتي ـ رسـانه        ها و دانش و فناوري ويژگي
  كند. تري به بشر عصر حاضر ارائه  كاملحل بهتر و  آميزد و راه درهم 

هاي مختلف تجربه شده شهر هوشمند در جهـان، بـه دنبـال     اين مقاله با نگاهي به نسل
شاخص ها و ويژگي هاي شهر هوشمند مطلوب ايراني ـ جهاني است كه چـون در تـاريخ    
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شـاري  ايران، سه نسل شهرهوشمند با عنوان شار تجربه شده اسـت، آن را شـهر هوشـمند    
مفهوم است كه اركـان   4است و هم سرواژه » شهر و تمدن«ناميده ايم كه شار هم به معناي 

  شهر شاري پيشنهاد شده اين پژوهش هستند:
سر واژه مفهوم بنيادي شـناختي اسـت كـه اسـاس شـهرهاي فرامـدرن هوشـمند       » ش«

، از اولين نسل تا از دو مفهوم اساسي داناورانه شهرهاي هوشمند» ا«انساني ـ شناختي است؛  
نيز از مفهوم رسـانه  » ر«كنون و تا هميشه ، يعني ارتباطات و اطالعات گرفته شده است؛ و 

  فرامدرن ، گرفته شده است.
  
  شهر در سرنوشت بشر ةاهميت و جايگاه ويژ. 3

درصد بشر زنـده كـره زمـين     70جمعيت ساكن شهر به  2050تر اشاره شد كه تا سال  پيش
شـود. نقـش    ترين بخش اقتصاد جهان توسط ساكنان شـهرها اداره مـي   يشخواهد رسيد و ب

شود كه درنظر بگيريم شهرنشـينان   تر روشن مي شهرها در زندگي انسان امروزي وقتي بيش
  هاي غيرشهري هم هستند.  ترين فعاليت جهان، مالك يا شريك يا سهامدار بيش

تـوانيم بـه ايـن     بشر را هم ميبوم جهاني  نقش شهرها و شهرنشينان در آاليندگي زيست
  ليست اضافه كنيم. 

يابيم كه تصميمات ملي و جهـاني ، تقريبـا در    نگري درمي چنين وقتي با اندكي ژرف هم
تر بـه جايگـاه    كم مركز اين تصميمات در شهرها است، بيش شود يا دست شهرها گرفته مي

  بريم. مي شهر در زندگي بشر پي
گي و جرم و جنايت و انقالب و جنگ و صـلح در  ترين مشكالت سياسي و فرهن بيش

  تاريخ نيز در شهرها رخ داده است. 
چه درمورد شهر گفته شد، بشر امروزي براي نجات زندگي خـود از  با توجه به همه آن

ها و رسيدن به آرامش و بش و سعادت و شادماني و حقوق اوليه بشري، تنهـا  انواع آلودگي
، رسدبخشي در آن معقول و منطقي به نظر ميين احتمال نتيجهترراهي كه فرارو دارد و بيش

  اكنوني است. –سازي و ساخت شهرهاي هوشمند آينده هوشمند
دانيم با ورود فناوري به شكل  گونه كه مي جنبه ديگر اهميت اين پژوهش آن است همان

شـهر  امروزي به زندگي بشر، چند نسخه شهر تجربه شـده اسـت؛ ماننـد: شـهر ديجيتـال،      
دانيم كه آخرين نسخة شهرِ دنياي فرامدرن ـ يعنـي شـهر     الكترونيك، و شهر هوشمند. و مي
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اي  هاي ارتباطـاتي ـ اطالعـاتي ـ رسـانه      ها و فناوري شاري ـ شهري است كه از همه دانش 
  دهد. ها را درجهت انساني/ شناختي شكل مي گيرد و همه اين بهره مي

مهم، بشر به تـازگي ورود كـرده اسـت و تحقيقـات      اي تا اين اندازه همچنين در حوزه
زيادي وجود ندارد. به عالوه يكي از اختالفات اساسي  در اين حوزه ، خود هوشمند شدن 
شهرها است كه در آن، مسايل ثانويه اي مانند امنيت / سكيوريتي و حريم شخصي و ... بـه  

سـأله هـم راه حـل دارد    كنـد؛ ايـن پـژوهش بـراي ايـن م      اي اهميت پيدا مـي  شكل فزاينده
اي)  و ارتباطـاتي، و رسـانه   حل هاي مبتني بر شـار ( شـناختي و اطالعـاتي    خواهد راه مي  و

  دهد.  ارائه
و دانش و فناوري چگونه شهرهايي بوده يا هستند؟ و   شهرهاي هوشمند از نظر ويژگي

ا در حال حاضـر  ها بوده اند ي ها)ي حاكم بر اين شهرها كدام ها (يا داناوري دانش و فناوري
  ها هستند؟ كدام

سپس اين نوشتار درپي آن است كه مشخص كند كه شهرهاي هوشمند شـاري از نظـر   
چگونـه   اي هـاي ارتباطـاتي ـ  اطالعـاتي ـ رسـانه       هاي شـناختي و از نظـر ويژگـي    ويژگي
هـاي ارتباطـاتي ـ     دانش و فنـاوري  شناختي و چههاي  بود؟ و چه دانش و فناوري  خواهند
  اي در اين شهرها بايد پياده شوند تا شهر هوشمند شاري به حساب بيايد؟ ي ـ رسانهاطالعات

  
  از شهرهاي هوشمند تا شهرهاي شناختي و شاري. 4

  شدن شهر در عصر جهاني 1.4
، دوجهي است و همواره در طول تاريخچه گفتيم، شهر يك پديده پيچيده و چن افزون بر آن

 متناسب با عصر خود، داراي اين پيچيدگي و چند وجهگي بوده است. 

هاي  رشته«و » رويكردهاي علمي«واقعيتي كه در جهان امروز ما وجود دارد آن است كه: 
كنند ؛ و بر  متعددي وجود دارند كه از ابعاد مختلف شهر را بررسي و تحليل مي» دانشگاهي

چـه شـهر را    هـاي آن و آن  راي تعريف شـهر و مؤلفـه  هاي بسيار متفاوتي ب اين اساس، ايده
  ). Mieg 2013دهد، شكل گرفته است. ( تشكيل مي

» شـهر «با توجه به اين واقعيت، تقريباً غيرممكن به نظر مـي رسـد كـه بـراي اصـطالح      
و شايد حتا منطقي نباشـد كـه سـعي كنـيم      - ارائه دهيم » جهاني، علمي، و جامع« تعريفي 
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كنيم زيرا اين تعريف، اگر هم باشد، تا حدود زيـادي سـطحي و نـادقيق    چنين تعريفي پيدا 
  ). Eckardt 2014خواهد بود. (

با اين حال، بيشتر تعاريف و توصيف ها مشترك هستند و معموالً تعاريف ارائـه شـده،   
ـ     كننـد يـا مبنـا     ه هـم مـرتبط مـي   دو بعد كلي را به عنوان محورِ توصـيف مناسـب شـهر ب

نابراين، اين دو بعد، بيانگر چارچوب مرجع و ميدان عمـلِ توسـعه پايـدار    دهند؛ ، ب مي  قرار
  ». فرهنگي - اجتماعي«، و بعد »مادي - فضايي«شهري هستند: بعد 

  شوند: ويژگي زير شناخته مي 10در يك مفهوم بسيار كلي، شهرها تقريباً هميشه با 
  پذير از نظر توپوگرافي  هايي توصيف مكان. 1
  پذير از نظر جغرافيايي  هايي تعريف مكان. 2
هاي مشخص و متراكم، ــ كه شهر را  ها و زيرساخت گاه هايي به شكل سكونت مكان. 3

  كنند ــ  جايي سيال) جدا مي از مناطق غير شهري پيرامون شهر (با جابه
اشكال كنند،  كنند، كار مي زندگي مي« هايي كه تعداد زيادي افراد مختلف در آن  مكان. 4

هويـت مشـتركي را    كنند، و بـا وجـود همـه نـاهمگوني هـا،      خاصي از زندگي را ايجاد مي
  ).Mieg 2013» (دهند مي  توسعه
 هايي با جمعيت پيوسته رو به فزوني   مكان. 5

  گر به اطراف هايي با فرايندهاي هويتي تحميل مكان. 6
  هايي به عنوان مظهر پيشرفت و گاه پسرفت مكان. 7
  هايي پيونددهنده جهاني شدن و ابرشهري شدن  مكان. 8
  هايي با تغيير پيوسته رابطه بين خود و ساكنان مكان. 9

  هايي شانه به شانه هوشمندي  مكان. 10

  شهر شناختي –شهر هوشمند  1.1.4
اي در ادبيـات   هاي اخير، به شكل بسـيار گسـترده   گرچه در سال  "شهر هوشمند"اصطالح 

هـاي مختلـف آن    ريزي شهري استفاده شده است، هنوز هم شناسايي جنبه مديريت و برنامه
 به عنوان يك اصل براي بررسي جزئيات بيشتر، در حال مطالعه و پژوهش است . 
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و مفـاهيم زيـادي بـراي اصـطالح     عاقباً تعـاريف  ها، رويكردهاي پژوهشي، و مت ديدگاه
  ).Albino et al. 2015وجود دارد (» هوشمند  شهر«

تا كنون، يك تعريف جهاني و عمومي پذيرفته شده از شهر هوشمند، كه به طور كامـل  
ماهيت اين مفهوم را توضيح دهد، ايجاد نشده است. اين مشكل مهم است؛ زيرا به سـختي  

  سعه شهر هوشمند و همچنين اندازه گيري عملكرد آن را تعريف كرد.توان استراتژي تو مي
  (Kozłowski and Suwara, 2021  Patel and Bhagat 2019 Albino, Berardi, and ؛

Dangelico 2015)  
از طرف انديشمندان و فعاالن اين حوزه، تعاريفي از شهر هوشمند بيان شده كه در ادامه 

اگر به مؤلفه اصلي توضيح و تعريف شهر هوشمند توجـه كنـيم،   به اختصار ارائه مي گردد. 
  توانيم تعاريف شهر هوشمند را در چهار دسته بگنجانيم: مي

  دسته اول تعاريف شهر هوشمند:
دهنـد؛ و بيـانگر    پيونـد مـي  » هـا  فنـاوري «دسته اول شامل تعاريفي است كه شهر را بـا  

ولوژيكي اين تعريف براساس اسـتفاده  هستند. بعد تكن» گيري فناورانه شهر هوشمند جهت«
براي بهبـود    مدرن، (ICT)از زيرساخت هاي فناورانه، به ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات

ند را مـي تـوان بـه صـورت زيـر      كيفيت زندگي در شهر است. بر اين اساس شـهر هوشـم  
  :كرد  تعريف
، ICT شرفته مانندهاي پي يك منطقه جغرافيايي كامالً تعريف شده كه در آن فناوري  ـ

حمل و نقل، توليد انرژي، و غيره براي ايجاد منـافع بـراي شـهروندان از نظـر رفـاه،      
نـد  كن دربرگيري و مشاركت، كيفيت محيط زندگي، و توسعه هوشمند همكـاري مـي  

   .) 1392، (دامري
ايمن، محافظت شده، سازگار با محيط زيست،  - يك مركز شهرنشيني براي آينده   ـ

زيرا تمام ساختارها (به عنوان مثال، برق، آب، حمل و نقل) با استفاده از  - و كارآمد 
 طراحـي، «ي الكترونيـك، و شـبكه هـا    مواد پيشرفته و يكپارچه، حسـگرها، مهندسـ  

اي  هــاي رايانــه ا كــل سيســتممــي شــوند. ايــن ســاختارها بــ» ، و نگهــداريســاخته
هـاي   رديابي، و سيستم الگوريتمهاي داده، سيستم  دارند، يعني با سيستم پايگاه  ارتباط
  ).2000گيري. (هال، بوورمن، براورمن، تيلور، تودوسو، و ويمرسپرگ ،  تصميم



 139   و ديگران)نسرين زارعي ( ... د شاري براساسطراحي شهر هوشمن

 

  دسته دوم تعاريف شهر هوشمند:

مردم مرتبط هستند كه توسط برخـي  » آموزش، يادگيري، و دانش«دسته دوم تعاريف به 
برده شده انـد؛ ايـن حـوزه    از نويسندگان به عنوان نيروهاي كليدي محرك توسعه شهر نام 

در بعـد انسـاني، شـهر هوشـمند      دهـد.  را نشـان مـي  »  جهت گيري انساني شهر هوشمند«
گـذارد، و   بخشد، و فرهنگ و دانش و زنـدگي را بـه اشـتراك مـي     است كه الهام مي  شهري

شهري  ) و ايجاد مناطق كالن2008ساكنانش را براي آفرينش و توسعه زندگي خود (ريوس، 
ــا برخــ ــ ب ــالي ـ   ورداري از ســهم بزرگــي از جمعيــت بزرگســا ـ ل داراي تحصــيالت ع

  كند. ) تشويق مي2010  (وينترز،

 دسته سوم تعاريف شهر هوشمند:

مـي دهـد كـه بـر عوامـل نهـادي        دسته سـوم تعـاريفي از شـهر هوشـمند را پوشـش     
، شهر هوشـمند  بعد نهاديشهري (جهت گيري نهادي شر هوشمند) تاكيد دارد. در   توسعه

هاي نوآورانه متعددي براي آفرينش شـرايط   شهرهايي اطالق مي شود كه درگير پيشتازي به
و افزايش جذابيت و رقابت اين » زيست محيطي، اجتماعي، و اقتصادي «بهتر زندگي از نظر 

) و  از طريــق ايــن 2015شــهرها هســتند (دي يونــگ، جــاس، شــراوون، ژان، و وايــنن ، 
كپارچه اي بيافرينند كه در آن سرمايه انساني و اجتماعي بـا  خواهند سيستم ي ها مي پيشتازي

ديگر تعامل مي كنند و از فناوري براي دستيابي موثر به توسعه پايدارِ موفق و كارآمد، و  يك
  ).2015شود ( مونزون ،  كيفيت باالي زندگيِ مبتني بر مشاركت همه ذينفعان، استفاده مي

  دسته چهارم تعاريف شهر هوشمند:

ه چهارم و آخر، شامل تعاريفي است كه هيبريدي ناميده مي شود. اين تعاريف، ابعاد دست
كنند. شهر هوشمند در تعريف  شهر هوشمند را به هم مرتبط مي»  فناورانه، انساني، و نهاديِ«

  :هيبريدي به اين صورت تعريف مي شود
و همچنـين در  هاي انساني و اجتماعي گذاري در سرمايه شهري كه در آن سرمايه   ـ

،  (ICT) هــاي ارتباطــاتي ســنتي (حمــل و نقــل) و ارتباطــاتي مــدرن  زيرســاخت
را با مديريت خردمندانه منابع طبيعي ـ  » اقتصادي پايدار و كيفيت باالي زندگي  رشد«
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آورد ( كاراگليو ، دل بو). و نايكمـپ،   از طريق حاكميت مشاركتي ـ به حركت درمي 
2011)،  

هـاي   كـارگيري فنـاوري   د با كيفيت باالي زندگي ، كه با بـه شهري پايدار و كارآم  ـ
ها و خـدمات، و بـا همكـاري بـين سـهامداران       اطالعات و ارتباطات در زيرساخت

هـاي   ها، دولت، و صنعت)، و با يكپارچـه كـردنِ حـوزه    كليدي (شهروندان، دانشگاه
اصلي زندگي شهري (محيط زيست، حمـل و نقـل، حاكميـت، جامعـه، صـنعت، و      

هاي زندگي شهري را  هاي اجتماعي ، چالشدمات)، و با سرمايه گذاري در سرمايهخ
  ).Mosannenzadeh and Vettoriato , 2014رساند (  آميز مي به سرانجامي موفقيت

سيستم  يا  يك كالن"شهر هوشمند"به عبارت ديگر، بر اساس نگرش و تفكر سيستمي، 
ا تركيب و تعامل بسـياري از مجموعـه هـاي    هاي شهري است كه ب ابرسيستم از زيرسيستم

دان و... و همچنــين تمــام شــهري ماننــد: ســازمان هــا، شــركت هــا، دانشــگاه هــا، شــهرون
هاي مستقل هوشمند در آن، سيستم پيچيده ي بزرگي تشكيل مي گردد كه به آن  زيرسيستم

  ).2009گويند (محمد الهادر و احمد رودزي،  شهر هوشمند مي
دهـد كـه شـهر هوشـمند رويكـردي       هر هوشـمند نشـان مـي   تعريف چنـد بعـدي شـ   

كننده بسيار زياد آن تمركـز دارد.   دهد كه بر عوامل تعيين نگر به توسعه را نشان مي جانبه همه
نـاوري اطالعـات و ارتباطـات    ادبيات شهرهوشمند، تحت سلطه تعـاريفي اسـت كـه بـر ف    

ايـن مسـأله را بـا ايـن واقعيـت      ) 2017» (راماپراساد، سانچزـ اريتز، و سـين «است.   متمركز
هـاي   براي نظارت(مانيتور)، كنترل، و برقـراري ارتباطـات در سـرويس    توضيح مي دهند كه

   .استفاده مي شود ICTشهري از 
Winkowska ،Pino و Pejć هاي اطالعاتي و ارتباطاتي كه در  كنند كه نوآوري استدالل مي

 Winkowska)    اسـت (   منافع ساكنان آناند در درجه اول در خدمت  سازي شده شهر پياده

,Szpilko and Pejć ,2019    
) استراتژي توسعه شهر هوشمند از فناوري هاي مدرن براي بهبـود  2002به گفته هال ( 

كيفيت زندگي در فضاهاي شهري و محيط طبيعي، و همچنين براي تضمين خدمات شهري 
  .با كيفيت باال، استفاده مي كند
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شود كه سرچشمه ايجاد مشكل در تعريف شهر هوشـمند، جـايگزيني    اغلب اشاره مي 
» ديجيتال«، »هوشمند يا اينتلجنت«با ساير صفت ها مانند » سمارت يا هوشمند« اشتباه كلمه 

  ). Kozłowski and Suwara , 2021است ( » سيمي يا وايرد« و 
اهيـت  بايد مشخص شود كه برچسبي كه به يـك شـهر اختصـاص داده شـده اسـت، م     

دگيري) يــا نهــادي (مــثالً شــهر فنــاوري (مــثالً شــهر ديجيتــال)، انســاني (مــثالً شــهر يــا 
). با 2011محيطي) ابزار مورد استفاده در توسعه شهر را نشان مي دهد (نام و پاردو،   زيست

شود كه اگرچـه ايـن    ) با شهر هوشمند، مشخص مي1هاي مختلف (شكل  تركيب برچسب
بـا هـم همپوشـاني دارنـد، امـا تفسـير متفـاوتي دارنـد. اگـر          ها در برخي منـاطق   برچسب

اصطالحات مرتبط به سطوح شهر ، با جزييات بيشتر و فراگيري كمتر، استفاده شوند، مفهوم 
  ).Albino ،Berard. and Dagelico  ،2015ها مي شود ( شهر هوشمند اغلب شامل همه آن

  ابعاد انساني، فناورانه، و نهادي شهرهوشمند .1شكل
Source: Nam and Pardo, 2011. 

ايـده بنيـادين مشـترك هسـتند كـه      پس همه تعاريف و مفاهيم شهر هوشمند، در ايـن  
هـاي شـهري از طريـق فنـاوري اطالعـات و       سازي عملكردهاي مرتبط با شهر/فعاليت غني
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فضاي شهري » اكولوژيكي- اجتماعي«ر طراحي ارتباطات، مي تواند به توسعه كارآمد و پايدا
  ). 2015كمك كند (پورتمن و فينگر 

جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به شهر و همچنين استفاده هماهنـگ از  
گيري از اينترنت و خدمات مبتني بر وب، به منظور كمك به توسـعه شـهرها و    ها با بهره آن

  گيرد. پذيرتر صورت مي يباتر، و زيستها به مكان هاي بهتر، ز تبديل آن
هاي هوشمندي كـه   حل ها دست و پنجه نرم كنند، و راه هايي كه بايد شهرها با آن چالش

ها مناسب هستند، اغلب بسيار مشابه هسـتند؛ البتـه بـا تمركزهـاي      اي براي آن به شكل ويژه
 متفاوت، بسته به ويژگي، مشكالت، و نيازهاي شهر مورد نظر. 

هايي مانند حمل و نقـل هوشـمند، انـرژي     كلي، راه حل هاي هوشمند در حوزه به طور
كـار   هوشمند، محيط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگي هوشمند، و حكمراني هوشـمند بـه  

  شوند.  گرفته مي
ـ     بدين ترتيـب، مفـاهيم و پـروژه    ر افـزايش كـارايي و پايـداري    هـاي شـهر هوشـمند ب

ه حمل و نقـل و جابجـايي، امنيـت (عمـومي)، حفاظـت از      دارند. به ويژه با توجه ب  تمركز
محيط زيست و آب و هوا (مديريت پسماند، اسـتفاده بهينـه از انـرژي و آب)، و خـدمات     

انگيــزي جهــت اســتفاده از فنــاوري اطالعــات و  هــاي شــگفت مــديريت شــهري، امكــان
  ).2013هاي شهرها وجود دارد. (تاونسند  براي رويارويي با چالش /ICT/ارتباطات

با اين وجود، منتقداني نيز وجود دارند كه مخالفت هـاي مسـتدل و محكمـي بـا شـهر      
 هوشمند دارند. 

هاي فـردي تمـام    جمعي و هوش هوش«دهي هوش جمعي شهر از  : شكلشهر شناختي
  »اجزاي شهر

در چند سال اخير، بحث انتقادات به شهر هوشمند، به دو جنبه سوق پيدا كـرده اسـت:   
كنند كه ابتكارات شهرهاي هوشمند اكثر مواقع از باال به  منتقدان به اين مسأله اشاره مياوالً، 

شود  ). ثانياً، آشكارا ديده مي2017؛ داير و همكاران 2015شوند (كوهن  ريزي مي پايين برنامه
از بسياري جهات مفيد و بسيار مهم اسـت، امـا در مـوارد    » كارايي و پايداري«كه تمركز بر 

هـا نيســت (فينگــر و   ، ايــن تمركـز، بهتــرين راه بــراي مواجهـه بــا نيازهــاي آدم  مشخصـي 
دهـي شـهرها و    ). بنابراين، خواسته برحق شهروندان براي مشاركت در شكل2016  پورتمن
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ن، بـا آگـاهي روزافزونـي    هـا بـه پـذيرش هويـت فرديشـا      جوامع خود و نيـاز انسـاني آن  
 ). Dyer et al. 2017; Beinrott 2015شود ( مي  مواجه

  ها است. گويي به اين خواهاني ، پاسخ»شهر شناختي « هدف از رويكرد 
تر اشاره كرديم،ويژگي اصلي شهرهاي هوشمند، رفـع مشـكالت يـا     گونه كه پيش همان

داده ها و »جمع آوري، تجزيه و تحليل، و آماده سازي « نيازهاي مشخص در شهر، از طريق 
 ). 2015ينگر و پورتمن توليد اطالعات از اين طريق است (ف

كـه در دسـترس ذي نفعـان    » جمع آوري داده هاي با كيفيت باال«يك شهر مي تواند با 
). از اين رو، اين نوع Hurwitz et al. 2015مختلف يك شهر قرار مي گيرد، هوشمندتر شود (

اريم ها بهتر مي توانند مشكالت يا نيازهاي مشخص يك شهر را حل كنند. بنابراين، ناچ داده
  ، است.»هوش جمعي شهر«كارگيريم. هوش شهري،  را شكل دهيم و به» هوش شهري«كه 

 شوند: تشكيل مي» هاي فردي  هوش« از » هاي جمعيهوش«

تر ؛ ماننـد: هـوش    تر يا بيش هوش كم تر، و ابزارهاي با  تر يا بيش هوش كم هاي با  انسان
شبكه اي شكل مي دهند كه كاركرد  هاي جمعي،هاي الكترونيكي. هوش مصنوعي يا دستگاه

هاي فردي ـ است. مشاركت اين شـبكه    آن بيش از كاركرد مجموع اجزاي آن ـ يعني هوش 
كنــد (مــالون و  دي فــرق مــيهــاي فــر بــا مشــاركت هــوش» هــاي شــهر حــل مســأله«در 

  ).2015  برنشتاين
م يا ها را به هم وصل مي كند، كانكتيويز ي كه اين هوش"چسب"بهترين توضيح براي 

است. اين اصطالح اشاره به نظريه همنام/اپينمس/ يادگيري و شـناخت  » گرايي پيوسته هم به«
  ) است.2006توسط زيمنس (

گرايـي،   گرايـي و سـاخت   هـاي متعـارف ماننـد رفتـارگرايي، شـناخت      برخالف نظريـه 
ــه« ــه  نظري ــادگيري ب ــاي ي ــم ه ــته ه ) و Ito et al. 2013؛ Caine and Caine 2011» (پيوس
، يـادگيري را  )2006(زيمـنس  » گرايـي/ ضـمني   يوستهپ هم يادگيري كانكتيويستي/ به  نظريه«

هـا بـا پيونـد دادن بـه      ـ شـبكه   دانند كه در آن موضوع يادگيري ـ يا هدف آن!  فرآيندي مي
  گيرند.  ها، شكل مي گره

هـاي  هاي ديگر، پايگاه هاي داده، اپليكيشن ها، اينترنـت، گوشـي    گره ها مي توانند آدم
هوشمند، كتاب ها، تصـاوير، و غيـره باشـند كـه شـبكه هـاي خـاص خـود را دارنـد كـه           

). 1كند (شـكل   موضوع/هدف يادگيري نيز با اتصال به گره متناظر، به آنها دسترسي پيدا مي
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كنـد كـه دانـش اصـلي را      ها، به توليد دانشي كمـك مـي   ها و تنوع شبكه هاي آن تنوع گره
). پيونـد گـره هـا از طريـق     2006تر از آن مـي رود (زيمـنس   گسترش مي دهد يا حتي فرا

  گيرد. صورت مي» تعامل و ارتباطات«
رويكردهاي شهر شناختي بر پيوند از طريق ارتباطات تمركز دارنـد. ايـن اصـطالح بـه     

هـاي ارتباطـاتي و    هـاب «پيوسته و در حـال تبـادل اطالعـات از     هم اي وبيِ همواره به شبكه
  رد كه هسته شهرهاي فردا (و امروز) است.اشاره دا» اطالعاتي

شود و ارتباطات بين افراد با  به حلقه ارتباطاتي اضافه مي» عامل انساني«در شهر شناختي 
دردسترسـي   هـا دائمـاً از طريـق هـر وسـيله      ها بـا ماشـين   ها، و ماشين افراد، افراد با ماشين

  شود. مي  برقرار
هسـتند كـه قـادر بـه     » اي شناختي  هاي رايانه سامانه« اركان فناورانه شهرهاي شناختي، 

ها هستند و از طريق تعامل و برقراري ارتباطات بـا   تشخيص الگوها در مقادير هنگفت داده
 Hurwitz et al. 2015; Wilke and Portmannگيرند ( كنند، ياد مي افرادي كه از آنها استفاده مي

توانند از تعامل دائمي با افرادي كه  ناختي مياي ش هاي رايانه ). در عين حال، اين سامانه2016
كنيم، مي خواهيم، و نيـاز داريـم، بيشـتر     چه احساس مي از آن استفاده مي كنند، در مورد آن

  بياموزند. به اين ترتيب داده هاي جديد جمع آوري و پردازش مي شوند. 
 و تجزيه و تحليل/ سپاري، بازخورد اجتماعي مبتني بر ابر/كالود/، جمع« تحوالتي مانند  

هنـد كـه بـه شـكل فعـال و مسـتقل       د به شهرها اين امكان را مي» كننده بيني آنالتيكس/ پيش
بگيرند، بسازند، جستجو كنند، و زماني كه اطالعـات جديـدي بـه اطالعـات موجـود        ياد«

  ».شود، گسترش پيدا كنند اضافه مي
ء كه به حسگرها، نرم افزارهـا، و  )، يعني شبكه اي از اشياIoTكالن داده و اينترنت اشيا (

ــي  اتصــاالت شــبكه ــمِ روزافزون ــز هســتند، نقــش مه ــد   اي مجه ــي كنن ــا م در اينجــا ايف
 ). 2013  (تاونسند

اشياء قادر به جمع آوري و ارسال مقادير زيادي از داده ها ـ با هزينه و انرژي كارآمـد ـ    
هاي  ادر به همكاري با زيرساختاشياء قو مبادله مستقل آنها بين خود هستند. عالوه بر اين، 

هـا را   اينترنتي موجود هستند. كـل محـيط شـهري مجهـز بـه حسـگرهايي اسـت كـه داده        
  دهند.  كنند و در يك ابر در دسترس قرار مي آوري مي جمع
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يكي از تجهيزات مفيـد، سـريع،   «بنابراين، هر ابزار عمومي در عين حال به خودي خود 
حسگرها، محرك هـاي  « مع آوري داده است كه مبتني بر براي ج» ارزان، و همه جا حاضر

يكپارچه، و اجزاي هوشمند توزيع شده از طريق شبكه گسترده اي از نقاط اشتراك گـذاري  
كند. فعاليت اين ابزارها يك تعامل دائمـي بـين سـاكنان شـهر و      ، فعاليت مي»سيار و ثابت 

  كند. فناوري دوروبرشان خلق مي
 نـد جـايگزين رويكردهـاي شـهر هوشـمند     توان ار نيست و نميمفاهيم شهر شناختي قر

تعامل و «شوند، بلكه با تمركز بر جنبه خاصي از شهر هوشمند آنها را تكميل مي كنند: يعني 
 ». ذينفعان و شهر«بين » ارتباطات

بنابراين، شهر شناختي صرفاً موضوع ديگري ماننـد حمـل و نقـل هوشـمند يـا انـرژي       
هر هوشـمند بـه عنـوان يـك كـل،      انداز ديگري است كه بر شـ  شمهوشمند نيست، بلكه چ

ها) براي همـه مسـائل    آوري ها و فن گذارد: اصول شهر شناختي (و همچنين تكنيك مي  تأثير
  شهر هوشمند ـ اگر به جنبه هاي تعامل و ارتباطات مربوط باشند ـ قابل اجرا هستند.

ي بـه آن نيازهـاي شـهرهاي    همانطور كه قبال گفته شد، هدف شهر شناختي پاسـخگوي 
شـدن نيسـتند، بلكـه     آينده اسـت كـه تنهـا از طريـق كارآمـدي و پايـداري قابـل بـرآورده        

  كند. پذيري و همچنين نياز شهروندان به مشاركت و فردگرايي را برآورده مي انعطاف
ارتباطات  دوطرفه و تعامل بين « به معناي طراحي» شهرهاي شناختي « بنابراين طراحي 

ICT است.» مرتبط با شهر و شهروندان  
  

   Cognification شناختي شدن / 2.4

» شناختي شدن، شناختي سازي ، يـا شـناختي گردانـي   «توان  كاگنيفيكيشن را در فارسي مي
هاي ظريفي دارند، اما تقريبا همه جا شانه بـه شـانه    عني كرد. البته اين سه برابرنهاد، تفاوتم

  هم حضور دارند.
دانست كه با عصر رايانه » سپهرشناختي انسان« توان  را مي» شناختي و رايانش نرمعلوم «

  متولد شده است و موتور محركه آن، هوشمند شدن است.
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  شار 3.4
  شار در اين پژوهش به چند معنا آمده است:

  رسانه - اطالعات  –ارتباطات  –شـناخت  . سرواژه چهار مفهوم و اصطالح:1
  . به معني شهر2
  )1397شهرهاي هوشمند ( ابطحي، » آينده ـ اكنوني « به معني نسل جديد و نسخه  .3

  شهر هوشمند شاري 1.3.4
هـاي شـهر هوشـمند و     هـا و ويژگـي   شهر هوشمند شاري ، شهري است كه تمام شاخص

ناختي ، اطالعـاتي ، ارتباطـاتي،   شـ « هاي  هوشمند شناختي را دارد و به عالوه فناوري  شهر
  در آن جايگاه ويژه اي دارند.» اي رسانه  و

باشند.  و از  هاي عميق انساني / شناختي نيز مي ها، داراي جنبه همچنين تمام اين فناوري
باشد كه رابطه ذاتـي بـا    هم مي» مدنيت و تمدن « تر،  شار و شارستانيت به معناي  همه مهم

  ) 1400شهر و مدينه و تمدن دارد. ( ابطحي 
در تـاريخ شهرنشـيني در ايـران،     رگيري اين مفهوم آن است كهيكي از داليل مهم به كا

داريم كه تجربه بسيار گرانقدري است و بـا  » شار«دوره يا سه نسل شهر هوشمند به نام   سه
و دستاوردي تاريخي در ايران را در   كند كه هم سابقه گذاري، اين پژوهش تالش مي اين نام

هم مفهومي ابداعي و نوآورانه به نام ايران  هوشمندسازي و هوشمند بودن شهر حفظ كند و
  به دانش بشري اضافه كند. 

  
  مسير اين پژوهش و شرح روش تحقيق. 5

روش اين پژوهش، روش داده بنياد يا جي تي است كه به شكل آميخته و با جامعه آمـاري  
نفـر از متخصصـان حـوزه فنـاوري و مـديريت       400نفر از خبرگان در بخش كيفي، و  48

ها از طريق فوكوس  در بخش كمي، به سرانجام رسيده است. در پايان نيز پايايي يافتهشهري 
  آزمايي شده است. گروپ يا گروه كانوني، راستي

دانـش و فنـاوري ، بـا     53پـژوهش،  هاي شاري استخراج شده ايـن   يافته ها و شاخص
نجات دهنـده  شهر مطلوب « ويژگي است كه از طريق به كارگيري و پياده سازي آن ها   99
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گيـرد؛ يعنـي    شـكل مـي  » شـهري   كم كاهنده مشكالت انسـان معاصـر و زنـدگي    يا دست
  ». هوشمند شاري  شهر«

جا، مسير عمليـاتي پـژوهش و چگـونگي رسـيدن بـه نتـايج نهـايي و اسـتخراج          دراين
 هاي گفته شده شهر هوشمند، به تفصيل شرح داده خواهد شد. ها و فناوري ويژگي

و كتابهـا و مقـاالت و    مطالعات كيفي اين پـژوهش از مطالعـات اسـنادي   در بخش اول 
تر انجام گرفتـه بـود، اسـتفاده    ها و رساله هايي كه وجود داشت و تحقيقاتي كه پيش نامه پايان
گشايي در مورد شهرهاي هوشـمند در   است. به عبارت ديگر، هر منبع درجه اول و راهشده 

هـا در زيـر    تـرين آن  وري و خالصه شده كه مهمجهان وجود داشت، در اين بخش جمع آ
  آورده مي شوند:

  
  اي نامه اي و رسالههاي پايان پيشينه 1.5

هايي را خـواهيم آورد كـه مسـتقيم بـا ايـن       نامه ها و رسالهدر اين بخش از پژوهش ، پايان
نامـه يكـي اسـت، و     ماي ايـن پايـان  ها با استاد راهن نامه مرتبط اند و استاد راهنماي آن پايان

 چونان اجزاي يك پازل  نمايانگر رويكردهاي مختلف به اجزاي شهر هوشمند هستند:

شـاخص شـهر هوشـمند     19) كـه  1398پايان نامه شهر هوشمند ، داوود مسعودي (. 1
 اتحاديه اروپا را در تهران در كنار اينترنت هوشمند اشيا تحقيق كرده بود. 

هـاي زيسـت محيطـي و     ) كه ويژگـي 1398شهر هوشمند ، خانم منافي  ( پايان نامه. 2
 مشكالت آن را در  شهرهاي هوشمند بررسي كرده بود.

هاي پاركينگ هوشـمند و   )  كه ويژگي1397(  اي پايان نامه شهر هوشمند هيمن سنه. 3
  مشكالت آن را در شهرهاي هوشمند بررسي كرده بود.

هاي مربوط بـه خودروهـاي    )  كه فناوري1397م رادان  (پايان نامه شهر هوشمند پيا. 4
 هوشمند در اين شهرها را يررسي كرده بود.

هاي شناختي و  هاي شهر هوشمند را در حوزه ) كه فناوري1399رساله علي همتي  (. 5
 حمل و نقل در شهرهاي هوشمند، بررسي كرده بود.
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ي در باره شهر هوشـمند انجـام   ترين تحقيقاتي كه تاكنون در سطح جهانيكي از مهم. 6
ــ     ــا انج ــه اروپ ــه اتحادي ــوده ك ــي ب ــين تحقيق ــت، هم ــه اس ــهگرفت ــان نام اي  ام داده و پاي

 هاي اتحاديه اروپا را در تهران نيز آزموده است.  ) كه همان شاخص1398  (مسعودي؛

، شاخص هاي شهر هوشمند اتحاديه اروپا در ورژن اول اين تحقيق را كـه  نامه ن پاياناي
اخص بود، در تهران بومي سازي و وزن دهي كرد. البته اتحاديه اروپا در ورژن جديد ش 19

مورد رسانده است كه در ادامه اين تحقيق آورده  24ها را به  اين تحقيق، شاخص 2020سال 
خواهد شد. به عالوه، بسـياري از موسسـات، پژوهشـگران و دسـت انـدركاران شـهرهاي       

كـه بـه فشـرده آن هـا درپـي      اتي را ذكـر كـرده انـد    الزامـ   شـهر هوشـمند    هوشمند بـراي 
  شود. مي  اشاره

 
2.5   

ترين ويژگي هاي شـهرهاي هوشـمند كـه در تحقيقـات پيشـين و اسـناد        نتايج بررسي مهم
 اي به دست آمده است: خانه كتاب

  گروه علم و فناوري براي توسعه سازمان ملل متحدمعيارهاي شهر هوشمند  1.2.5
هـاي شـهرهاي    ويژگي 2016براي توسعه سازمان ملل متحد، در سال گروه علم و فناوري 

  هوشمند را به شكل زير دسته بندي كرده است:
 مردم هوشمند. 1

 جابجايي هوشمند . 2

 اقتصاد هوشمند. 3

  زندگي هوشمند  . 4
 حكمراني هوشمند. 5

 محيط هوشمند. 6

  هاي هوشمند  ساختمان. 7
 امنيت هوشمند . 8

 انرژي هوشمند. 9
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  آب هوشمند   . 10
 مديريت زباله هوشمند  . 11

 سالمتي هوشمند . 12

 آموزش هوشمند. 13

 اليه هاي ديجيتال هوشمند. 14
(Smart cities and infrastructure, United Nations, Report of the Secretary-

General,2016) 

   معيارهاي شهر هوشمند دانشگاه صنعتي وين (اتحاديه اروپا) 2.2.5

  
  دانشگاه صنعتي وين (اتحاديه اروپا) - مدل ارائه شده شهر هوشمند  .1شكل 

   IBM معيارهاي شهر هوشمند شركت 3.2.5
 به شكل زيرارائه كرده است. 2015مدل شهر هوشمند را در سال     IBMشركت 

  
      IBMشركت  - مدل ارائه شده شهر هوشمند  .3شكل 

  حمل ونقل هوشمندتر:  ـ
  : مديريت آب ـ
  امنيت عمومي هوشمندتر:  ـ
  انرژي هوشمندتر:  ـ
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  هاي هوشمندتر: ساختمان ـ
  خدمات انساني هوشمندتر:   ـ
  آموزش هوشمندتر ـ
  سالمت هوشمندتر:  ـ
  هاي اجتماعي هوشمندتر:  سرويس ـ

(IBM Smarter City Solutions, IBM Industry Solutions, 2015) 

  (ITU) مخابرات : جهاني معيارهاي شهر هوشمند اتحاديه 4.2.5
 ) ، مدل شهر هوشمند  را به شكل زير ارائه كرده است:ITUاتحاديه جهاني مخابرات (

  
  )ITUاتحاديه جهاني مخابرات ( - مدل ارائه شده شهر هوشمند  .4شكل 

Smart sustainable cities: a guide for city leaders, ITU-T Focus Group on Smart 
Sustainable Cities,2015  

 IMD المللي توسعه مديريت  معيارهاي شهر هوشمند انستيتو بين 5.2.5

هوشـمند را بـه شـكل زيـر ارائـه      مـدل شـهر   ،  IMDانستيتو بين المللي توسـعه مـديريت   
  است:  كرده

  
  IMDانستيتو بين المللي توسعه مديريت  - مدل ارائه شده شهر هوشمند  .5شكل 
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  تنظيم چشم انداز شهر هوشمند:. 1
  اهداف شهر هوشمندتعيين . 2
  دستيابي به انسجام سياسي و گرفتن تأييديه. 3
  هاي شهر هوشمند اهداف/برنامه. 4
  ساخت شهر هوشمند. 5
  اندازه گيري پيشرفت شهر هوشمند. 6
  پذيري و پاسخگويي اطمينان از مسئوليت. 7

  معيارهاي شهر هوشمند انجمن جامع هوشمند و معيارهاي پنج گانه ساالنه 6.2.5
جامعه با استفاده از پنج معيار به عنوان مبـاني برتـري در    7من جامع هوشمند، هر سال انج

  .اطالعات و فن آوري ارتباطات، دانش و نوآوري از سراسر جهان را انتخاب مي كند

ــا جامعــه آمــاري  معيارهــاي (اســتانداردهاي) شــهر هوشــمند اتحاد  7.2.5 ــا، ب ــه اروپ ي
  نفر از خبرگان  20،000

  
3.5  

نفر از خبرگان فناوري اطالعات،  20000شاخص هاي تعيين شده شهرهاي هوشمند توسط 
روزنامه نگاران و برنامه ريزان شهري از سرتاسر جهان كه توسط اتحاديه اروپا با همكـاري  

انتخاب و به همكاري فراخوانده شده اند مي باشد. اين شاخص ها براي  Easyparkشركت 
ادگي شهرها در جهت حركت به سمت تبديل شـدن بـه شـهرهاي    تعيين ميزان كارايي و آم

  ).1396شاخص هستند ( مسعودي،  19هوشمند آينده است كه در نسخه اول 

  شهرهاي هوشمند اتحاديه اروپا: گانه 19شاخص هاي  1.3.5
  )Smart Parkingپاركينگ هوشمند (. 1
  )Car Sharing Servicesخدمات به اشتراك گذاري خودرو (. 2
 )Trafficترافيك (. 3
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 (Public Transportحمل و نقل عمومي (. 4

 )Clean Energyانرژي هاي پاك (. 5

 )Smart Buildingساختمان هوشمند (. 6

 )Waste Disposalدفع زباله (. 7

 )Environment Protectionزيست ( حفاظت از محيط. 8

 )Citizen Participationمشاركت شهروندان (. 9

 )Digitalization of Govermentشدن دولت (ديجيتالي . 10

 )Urban Planningبرنامه ريزي شهري (. 11

 ) Educationتحصيالت (. 12

 ) Business Ecosystemاكوسيستم كسب و كار (. 13

   )4G LTE(  4ارتباطات نسل . 14

 ) Internet Speedسرعت اينترنت (. 15

 ) Wifi Hotspotsنقاط واي فاي (. 16

 ) Smartphone Penetrationهاي هوشمند ( گوشينفوذ . 17

 ) Living Standardاستانداردهاي زندگي (. 18

 )Expert Perceptionادراك خبرگان (. 19

 گانه شهرهوشمند اتحاديه اروپا 4هاي  مؤلفه 2.3.5

هـاي   بان ديگر ،  بـه صـورت مؤلفـه   توان به ز گانه اتحاديه اروپا را مي 19هاي  شاخص
  بندي كرد: هم دسته» صادي، سازماني، و تكنولوژيكياقت انساني،«
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  مولفه هاي عوامل انساني شهر هوشند اتحاديه اروپا .1جدول 

  
  شهر هوشند اتحاديه اروپاجدول مولفه هاي عوامل اقتصادي .2جدول 
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  مولفه هاي عوامل سازماني شهر هوشند اتحاديه اروپا .3جدول 

  
  مولفه هاي عوامل تكنولوژيكي شهر هوشند اتحاديه اروپا .4 جدول
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ها و دانش و فناوري (ادبيات)  هاي در دسترس بررسي شد و ويژگي جا، تمام داده تا اين
ها  شكل گرفته شهر هوشمند، از منابع و اسناد موجود استخراج شد. سپس ، با توجه به يافته

نظر و متخصصان مربوط رفتيم تـا رانـدهاي    هاي استخراج شده)، سراغ خبرگان مورد (داده
الزم تحقيق را انجام دهيم. به عنوان مقدمه اجـراي رانـد اول دلفـي ، مشـكالت شـهرهاي      

شـمند) كنـوني بررسـي شـده، كـه در      كنوني و شهرهاي هوشمند (يـا شـهرهاي نسـبتاً هو   
چـالش  مشـكل يـا    55حوزه دسته بندي گرديده بود، در اختيار خبرگان قرار گرفـت و    16

دقـت و جامعيـت و اصـطالحات    « استخراج گرديد كه با ادبيات ويـژه ايـن پـژوهش، بـه     
  ، رسيد:.....»زيست «الزم ، تحت عنوان » نوآورانه 

  
  هاي شهر هوشمند از نظر خبرگان  نتايج راند اول دلفي پژوهش و شاخص 4.5

نتـايج زيـر   هرها بررسـي شـد كـه    به عنوان مقدمه اجراي رانـد اول دلفـي ، مشـكالت شـ    
  شد:  حاصل

مشكالت شهرهاي كنـوني و شـهرهاي هوشـمند (يـا شـهرهاي نسـبتاً هوشـمند)         1.4.5
  كنوني

  محورهاي اصلي مشكالت شهرنشيني معاصر 1.1.4.5
هـاي ايـن پـژوهش ، مشـكالت اصـلي       توان با استفاده از منابع و ادبيـات و پيشـينه   مي

زندگي شـهري اسـت و دولـت مـردان و      ترين نيازهاي اي شهرنشيني معاصر را ـ كه از پايه 
كند تا به سمت هوشمندسازي شهرها بروند و شهرها را براي زندگي با  جوامع را ترغيب مي

 تر آماده كنند، به شرح زير  ـ دسته بندي كرد: كيفيت

 )Economic Developmentتوسعه اقتصادي (. 1

  )Public Safetyامنيت عمومي (. 2
  )Infrastructureزير ساخت (. 3
  )Budgetsبودجه (. 4
  )Housingمسكن (. 5
  )Educationآموزش (. 6
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  )Energy and Environmentانرژي و محيط زيست (. 7
  )Healthسالمتي (. 8
  )Demographicsجمعيت شناسي (. 9

  )Data and Techداده ها و تكنولوژي (. 10
 )  disposal-waste پسماند  ( . 11

 . city planning  )برنامه ريزي شهري( . 12

 )Sanitationسيستم فاضالب  ( . 13

 )   Pollution  Airآلودگي هوا  ( . 14

 )   water quality(  كيفيت آب شرب. 15

 ناهماهنگي  ساخت و ساز و منظر شهري . 16

درپي، با استفاده از نظرات خبرگان و با ادبيات ويژه ايـن پـژوهش، بـه فهرسـت نسـبتا      
شهرنشيني در جهان (و ازجمله  ايران) اشاره خواهد شد كه بـه ناچـار    كاملي از  مشكالت

ـ و به ويژه شهر هوشـمند شـاري ـ        شهر هوشمند  هاي دستيابي به ها و سياست بايد برنامه
 ها و مشكالت بنا نهاده شود: بر پايه اين چالش

بـه شـكل   چه گفته شد و با توجه به اين مشكالت كه به شكل عام در شهرها و  بنابر آن
خاص در شهرهاي هوشمند، ـ به رغم دستاوردهاي قابل توجه ـ  وجود دارد، اين پژوهش   

بنـابراين؛ فهرسـت كامـل تمـام مشـكالت         در پي آن است كه راه حل جديدي ارائه دهد.
درصـد جمعيـت بشـر سـاكن      50ش از شهرهاي كنوني متداول جهان ـ كه دربرگيرنده بـي  

شهر هوشـمند و درحـال    1000ميليارد نفر است ـ و بيش از  ، يعني بيش از چهار زمين  كره
هوشمندي جهان را در پي خواهيم آورد كه از مطالعـات اسـنادي و نظـرات خبرگـان ايـن      

  آمده است. دست پژوهش به

  هاي كنوني موجود در شهرهاي جهان از نظر خبرگان مشكالت و چالش 2.4.5
ها و  هايي را در حوزه دارد، مسائل و چالشآوري كه  ورود فناوري، با سرعت و ابعاد سرسام

است كـه    ترين فهرستي ست زير احتماال دقيقابعاد مختلف در شهرها ايجاد كرده است. فهر
) و بـا اسـتفاده از   عنوان نمونه، بند قبل اي استخراج شده (به از مطالعات اسنادي و كتابخانه
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امعيـت و اصـطالحات   قـت و ج د«و با ادبيات خـاص ايـن پـژوهش، بـه     نظرات خبرگان 
  الزم رسيده است:» نوآورانه

بــراي رســيدن بــه انســانيت باشــد زيســت انســانيتي (زيســتني كــه در شــأن انســان . 1
 ندارد. كيفيت زندگي همراه با معنويت )  وجود

هـاي   ين نيازهـا و خواسـته  تر از مرحلـه قبـل. عـدم تـأم     مرحله پايينساني (زيست ان. 2
 )ها انسان

اند  هايي وجود دارند كه هم جهاني ها و محصوالت و كاربري (انديشهزيست جهاني . 3
اند و ساكنان شهرها با مسائل و  و مشترك براي همه جهانيان، هم از جهاني شدن پديد آمده

  ها مواجه اند.) هاي آن چالش
هاي سپهري يا  هاي مختلف زندگي، سپهري شده اند و كاستي زيست سپهري ( حوزه. 4

  هايي شده است) ها، براي ساكنان شهرها چالش و چگونگي تعامل با آنها،  ناسپهري
دشـوار شـده اسـت، تعـادل بايسـته       بـودن » كودك متعـادل انسـان   (« زيست بشي . 5

 رنگ شده است.) و بازي و شادي[= بش] در زندگي كم  خورده است، هم به

تي، ارتباطاتي، هاي شناخ (عدم زيست مبتني بر علوم و دانش و فناوري . زيست شاري6
اي) يـا  ( عـدم زيسـت مبتنـي  بـر عملكـرد مغـز و ذهـن و نمودهـا و           اطالعاتي، رسـانه 

وز ها ـ كه سـازندگان زيربنـايي شـهرهاي دنيـاي امـر       هاي مرتبط با آن هاي فناوري دريافت
  هستند ـ .)  ما

ند هاي ناشي از سايبورگي و هيومنتايي شدن /مان هيومنتايي ( چالش زيست سايبورگ. 7
  ها) و وفق ندادن خود با آنديجيتالي شدن و متاورسي شدن و همزادي شدن و .../ 

نگـري و بـازنگري و    نگرانه زيستن ( چـالش بـين بسـته   » باز«داشتن و » باز «زيست . 8
 درگيري با پيامدها و اجبارهاي نگرشِ باز داشتن )

هاي بـاز،   يِ نوآوريهايِ اجتماعي شدن اجبار زيست با نوآوري باز اجتماعي (چالش. 9
 جه شدن با حذف از بازار و...)و موا

ـ  زيسـت دگربنيـاد ســازانه و خانمـان   . 10 كـردن بنيــادي   اتواني در عــوضبراندازانــه ( ن
  آوردن در برابر تغييراتي كه خانمان براندازند) بازي و تاب  قاعدة

رويـداد؛   گزيست مهبانگي  ( در شهرهاي امروزي ما با مفاهيم جديدي مانند مهبان. 11
مهبانگ داده؛ مهبانگ اطالعات؛ مهبانگ رويـيم كـه    دانش؛ و مهبانگ خرد روبـه  محتوا؛ مهبانگ
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هاي حـريم خصوصـي و اسـير نـوعي      هاي فراواني ايجاد كرده اند، به ويژه در حوزه چالش
  گري و بردگي مدرن شدن) هدايت
؛ ه خطي نبودن: نرم افـزاري الزام ب هاي الزامات نمايي بودن و زيست نمايي ( چالش. 12

  افزاري )  سخت افزاري؛ آدم
زيست تركيبي  ( اجبار تك ساحتي نبودن!... ساكنان شهرهاي امروز از تك ساحتي . 13

به چند ساحتي و همه سـاحتي حركـت كـرده و مـي كننـد و برنـده آن كسـي اسـت كـه          
  كند.)  هاي بيشتري را درك مي ساحت
، ه و فراگير همه فرم هـا و محتواهـا  همگرايي گستردهاي  زيست فراهمگرا ( چالش. 14

  مانند دسترسي بيش از حد و مرز )
هـاي دنيـاي    آوري و پيشرفت در همه عرصـه  زيست خالقانه (خالقيت اساس تاب. 15

  آزار دهنده دنياي امروز است.)  هاي امروز تبديل شده است و كمبود آن يكي از كاستي
 كه نياز و خواسته انساني است.)زيست هنري ( دورشدن از هنري . 16

هاي  هوشمندشـدن همـه چيـز و حضـور روز افـزون       زيست هوشمندانه ( چالش. 17
  هوش مصنوعي در زندگي )

زيست با پيچيدگي (  افزايش پيوسته ميزان پيچيدگي در همه ابعاد زندگي كه يكـي  . 18
  هاي ساكنان شهرها ساده لوحي و سطحي نگر شدن است. ) از واكنش

ون ابهـام و ناواضـحي در همـه    هـاي افـزايش روز افـز    منـد (چـالش   زيست ابهـام . 19
  زندگي)  ابعاد

هاي افزايش پي در پي عدم قطعيـت در همـه    (چالش  قطعيت زيست آميخته به عدم. 20
  ابعاد زندگي)

مند (سرعت وحشتناك تغييرات و اضـطراب ناشـي از    مند و فوريت زيست سرعت. 21
 د همه چيز) فست فودي شدن بيش از ح

ها به شكلي روزافزون براساس داده خواهد بود و هر نوع  اي بودن (همه فعاليت داده. 22
  اي چالش زا خواهد شد. ) كاستي داده

فرهنـگ،   فرهنگ، خرده« هاي جديدي از  گيري گونه زيست فرهنگي (چالش شكل. 23
  فرهنگي، و زيست چندفرهنگي)   زيست ميان
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هاي برآمده از انواع اينترنت: اينترنت اشـياء، اينترنـت    زيست آي او ايكسي (چالش. 24
  همه چيز، اينترنت انرژي، اينترنت ..... )   

  آورد)  ها چالش پديد مي ( خودران و خودكارشدن ده  زيست اتوماتيك و خودران. 25
هرهاي آمـدهاي بسـياري در شـ    زيست يكپارچه ( يكپارچگي الزامي است كـه پـي  . 26

 افزاري و سخت افزاري، و ...)امروزي دارد: تغييرات نرم 

شــدن همــه چيــز نعمتــي اســت كــه متصــل ( كــانكتي  زيســت فرامتصــل / تمــام. 27
  د زندگي شهري امروز كرده است.)نقمت وار  هزاران
بـه زنـدگي    VR  و ARهـاي   منـد (ورود فنـاوري   منـد و مجازيـت   زيست واقعيـت . 28
  د آورده است.) هاي بسياري با خو چالش
عـوارض خـاص خـود را بـه همـراه      خواسته (آن ديمنـد شـدن    چيزبه زيست همه. 29
  است)  داشته

سپارانه (الزام دانشِ ويكي پديايي وكراودسورسينگ  نگارانه و همگان زيست همگان. 30
  هاي بسياري هم همراه آورده است) چالش
لزامي است كه صـدها چـالش   زيست توليكار  و كاربرمحوري ( توليد كاربرمحور ا. 31

 با خود آورده است.)

گذاري و حذف  هاي فراوان در حوزه سرمايه ها چالش فرمي  (پلت فرم زيست پلت. 32
  اند) مشاغل و ... ايجاد كرده

اي شخصـي شـدن بـيش از حـد يـا      هـ  زيست شخصي ( انفـراد انباشـته) (چـالش   . 33
  )انباشته  انفراد

  مستقيم هزاران شبكه به زندگي شهرنشينان ) هاي آمدن (چالش اي زيست شبكه. 34
ها سود دارد؛  مند شدن، ده مند ، الگوريتميك ، و دايناميكس زيست خوارزميانه (مدل. 35

 اندازد) هاي بسياري را برمي عمل اما آزادي

هـا   زيست مگاترندي و مگاشيفتي ( بشـر امـروز دربرابـر مگاترنـدها و مگاشـيفت     . 36
  )اي دارد هاي لحظه چالش
تـر،   تـر مـي طلبـد، و تعامـل بـيش      تر، تعامل بـيش  زيست تعاملي (شهرنشيني بيش. 37
  تر به همراه دارد) هاي بيش چالش
 آفرينند) هاي جديد و چهل تيكه، هزاران چالش مي مدار (هويت زيست هويت. 38
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  زيست اميدمندانه (كاستي اميدمندي، بحران بنيادي شهرنشيني است). 39
ي (زيستن براساس حقوق بشر با تعاريف مدرن، چالش فرهنگي زيست حقوق بشر. 40

  جدي است)
هـاي   هـاي يادگيرنـده، سـازمان    زيست يادگيرنده بودن ( هـر نـوع كاسـتي در: آدم   . 41

  زا است) يادگيرنده، يادگيري عميق، و يادگيري ماشين، چالش
، مسـتلزم  يپيوسـته آمـوز   هم كانكتيويزم/ به زيست كانكتيويزمي (يادگيري براساس. 42

  تغييرات بنيادي در آموزش و پرورش و آموزش عالي است)
، رنتـي / سـايبري / مجـازي بـدون چـالش     زيست اينترنتي / سايبري  ( زندگي اينت. 43

  ناممكن است)
  (سيار و موبايلي شدن، فرهنگي پرچالش خلق كرده است) يارزيست همراه / س. 44
ــي . 45 ــت دسترس ــالش  زيس ــوري ( چ ــت   مح ــاي حرك ــه   ازه ــوري ب ــت مح مالكي

   محوري) دسترسي
  محوري) هاي حركت از توليد محوري به سرويس محوري (چالش زيست سرويس. 46
زيست بالك چيني (مستند شدن هميشگي همه چيز ، نـاممكن شـدن جعـل، و ...    . 47

  نعمت پرنقمتي است)
  .)مندانه ( كاستي در مشاركت يعني حذف از زندگي شهروندي!.. زيست مشاركت. 48
ــذف  . 49 ــي، حـ ــه (تكثرگرايـ ــت تكثرگرايانـ ــاتوري و زيسـ ــواهي و ديكتـ خودخـ

  است و پيامدهاي بسيار دارد)  خودمحوري
  ها در همه ابعاد ) هاي رفع محدوديت زيست انتخابِ بينهايت ( چالش. 50
ها اساس مديريت و مالكيـت و حقـوق و    DeFiزيست تمركز زدا  (تمركززدايي و . 51

  مند گردانيده اند) قوانين و مقررات را چالش
زيست بدون سانسور  (ماهيت زيست شهري، سانسورناپذير شـده اسـت؛ و ايـن،    . 52

 يعني چالش روزانه!...)

  زا شده است) مندي، بسيار چالش آفرينانه  (نياز و خواسته تنوع زيست تنوع. 53
دسيپلنري شدن زلزلـه در   اي (اينتردسيپلنري و مالتي اي و چندرشته تهرش زيست ميان. 54

 اركان انديشه و آموزش و تجارب زيسته شهرنشينان ايجاد كرده است)



 161   و ديگران)نسرين زارعي ( ... د شاري براساسطراحي شهر هوشمن

 

هـا بايسـته آينـده     و پـروژه  هـا  ريـزي  اكنـوني) (همـه برنامـه   -  زيست آيناكي / آينده. 55
  شدن يا فيوچر ناوي شدن هستند)  اكنوني

دانـش و فنـاوري    53هـا   ها در شهرهاي هوشمند شاري كـه در آن  اين مسائل و چالش
 تأثيري كه دارند حل شوند. 99با رود كه  شوند، حل خواهند شد ، يا اميد مي كارگرفته مي به

نفـر از   48اي بـا   در گام بعدي، نتايج حاصل از تحقيقات پيشـين و مطالعـات كتابخانـه   
ها و دانش و  ويژگي«ايج زير ،  در دو دسته خبرگان اين پژوهش به اشتراك گذاشته شد و نت

مؤلفـه، و    44گـروه و   11ها، به  دست آمد كه پس از بررسي در دسته ويژگي ، به»ها فناوري
 مؤلفه دسته بندي شد:  40گروه و  11ها، به  ها و فناوري در دسته دانش

  اوليه اصلي شهرهوشمند از نظر خبرگان» هاي ويژگي« 4.5.3
 هوشمند / مردم هوشمند (سرمايه انساني و اجتماعي)گروه شهروند .1

.كثـرت اجتمـاعي و قـومي؛    3لعمـر؛  . ميل به يادگيري مـادام ا 2. ميزان مشروعيت ؛ 1( 
. مشـاركت در زنـدگي   7. بين المللي بـودن / تفكـر بـاز؛    6. خالقيت؛ 5پذيري؛  انعطاف  .4

. شـمول  11افپـذيري بـازار كـار؛    . انعط10. كـارآفريني؛  9. روحيـه نوآورانـه؛   8اجتماعي ؛ 
  . توانايي تحول/ دگرگوني)12المللي؛  بين

 گروه حكمراني هوشمند ( مشاركت اجتماعي هوشمند). 2

. حكمراني شفاف؛ 15. خدمات اجتماعي و عمومي؛ 14گيري؛   .مشاركت در تصميم13(
  . ديدگاه استراتژي سياسي)16

 هوشمند گروه آموزش هوشمند/ گروه مدرسه و دانشگاه. 3

هاي  . آموزش19. توزيع پايدار امكانات آموزشي؛ 18. دسترسي همگاني به آموزش؛ 17(
  عمومي مورد نياز همه افراد)

ونقل  اطاتي ـ اطالعاتي هوشمند و حملجايي هوشمند  ( گروه سيستم ارتب گروه جابه. 4
 )هوشمند
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اختهاي فنـاوري  . دسترسي به زيرسـ 22. دسترسي بين المللي؛ 21. دسترسي محلي؛ 20(
 . سيستم حمل و نقل پايدار، ايمن و نوآورانه)23ارتباطات و اطالعات؛ 

گروه زندگي هوشمند / زيسـت هوشـمند و كيفيـت زنـدگي (يـا / گـروه فرهنـگ        . 5
 هوشمند / گروه تفكر هوشمند ( تفكر انتقادي) )

. كيفيـت مسـكن و تسـهيالت آموزشـي و جـذابيت هـاي       25. امكانات فرهنگـي؛  24(
  . انسجام اجتماعي)26وريستي؛  ت

 گروه محيط زيست هوشمند (منابع طبيعي). 6

  . مديريت منابع پايدار)29. حفاظت محيطي؛ 28. آلودگي؛ 27. پتانسيل هاي طبيعي؛ 27(

 گروه سالمت هوشمند. 7

 . شرايط بهداشتي و سالمت فردي)30( 

 گروه اقتصاد هوشمند. 8

ــذيري)؛ 31( ــم تجــاري؛  . ت32 . اقتصــاد هوشــمند (رقابــت پ صــوير اقتصــادي و عالئ
 وري)  بهره  .33

 گروه زيرساخت هاي هوشمند. 9

ها و هشـدارهاي   . سيستم اعآلن37شهر؛  Grid . شبكه تورمانند /35. اينترنت اشيا ؛ 34(
 موردنياز )

 گروه ساختمان هوشمند. 10

 . سيستم پايش جهـت حريـق و سـرقت   39. سيستم گرمايش و سرمايش هوشمند؛ 38(
  . سيستم تفكيك و دفع زباله هوشمند)41. سيستم تصفيه و مصرف هوشمند آب؛ 40... ؛   و

  گروه رسانه هاي هوشمند. 11

اي مشـاركت   . سيستم شـبكه 43اي؛  . سيستم ارسال و دريافت محتواي هوشمند رسانه42( 
  هاي اجتماعي هوشمند) . سيستم شبكه44اي؛  شهروندان در توليد محتواي رسانه
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  اوليه شهرهوشمند از نظر خبرگان» هاي دانش و فناوري« 4.5.4
 . الكترونيكي بودن)2. ديجيتالي بودن؛ 1علوم كامپيوتر  ( . 1

  . علوم داده)5. كالن داده؛ 4.داده؛  3داده   (. 2
؛ . ترافيـك 8. خـودرو اشـتراكي؛   7. پاركينـگ هوشـمند؛   6حمل و نقـل هوشـمند  (  . 3

  حمل و نقل عمومي)  .9
. واقعيـت افـزوده؛   11ت مجـازي؛  . واقعيـ 10مجازي و واقعيـت افـزوده  (    واقعيت. 4

  واقعيت تركيبي)  .12
. انــرژي ســبز؛ 15تمان هوشــمند؛ . ســاخ14. نيــرو و بــاتري؛ 13انــرژي هوشــمند (. 5

  هاي تجديدپذير) . انرژي18. انرژي خورشيدي؛ 17شبكه توليد و توزيع برق؛    .16
. يـادگيري عميـق؛   21. پزشكي هوشمند؛ 20ن؛ . خودرو خودرا19هوش مصنوعي  (. 6

  . روباتيك)25. پردازش زبان طبيعي؛ 24. بينايي ماشين؛ 23. يادگيري ماشيني؛ 22
هـاي هوشـمند؛    . گوشـي 27؛  5سـل  و ن 4. ارتباطات نسل 26هاي همگرا (  فناوري. 7

 فاي) . دسترسي واي29سيم؛  دسترسي بي  .28

  . نانوزيست)31زيست؛ . محيط 30هاي زيستي  (  فناوري. 8
  زدايي) . كربن34. آب سالم؛ 33. محيط زيست؛ 32گرايي (  سبزگرايي طبيعت. 9

  . امنيت )37ها؛  . دوربين36. سنسورها؛ 35اينترنت اشياء ( . 10
 4G. اينترنـت  40. سـرعت دسترسـي؛   39. دفع پسـماند؛  38زيرساخت هوشمند  (. 11

  ) 5G  و
  

  راند دوم پژوهش:نتايج  5.5
 راه حل مشكالت پيشگفته، با استفاده از نظرات خبرگان  1.5.5

حـلِ مشـكالت پيشـگفته ـ موجـود و اسـتخراج شـده ـ در          در راند دوم اين پـژوهش، راه 
 هاي خبرگان استخراج شده است: شهرهاي كنوني، با استفاده از نظرات و ديدگاه

هـاي شـناختي،    فنـاوري براساس ديدگاه استخراج شده از خبرگان، استفاده از دانـش و  
شود، حل خواهد كـرد. بـه عبـارت     هاي انساني مربوط مي مشكالتي را كه مستقيما به جنبه
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را بـه شـهرهاي شـناختي تبـديل     هاي شـناختي شـهرهاي هوشـمند     ديگر، دانش و فناوري
  كرد كه نسل جديدتر شهرهاي هوشمند خواهد بود.  خواهد

اكنون ، به ابزارهاي ديگـر يـا همـان     - آينده اين، اما كافي نخواهد بود و شهر در عصر 
اي نياز خواهد داشت تا به شـكلي واقعـي و    دانش و فناوري ارتباطاتي و اطالعاتي و رسانه

تـري   تـر و آسـان   ي هوشـمندانه عملي شهر، انساني و در شان انسان باشد و بـراي او زنـدگ  
انسـانيتي را ميسـر گردانـد.    كند كه رسيدن به ابعاد زندگي انساني برگرفته از اصـول    فراهم

كند و اشكاالت و  تر مي تر و گسترده دانش و فناوري ارتباطات، فهم و درك انساني را عميق
تر تصحيح خواهد كرد و ابعادي را به هر انساني نشان  تر و دقيق اشتباهات احتمالي را سريع

طالعـاتي نيـز   خواهد داد كه نديده است يا به اين وضوح نديده اسـت. دانـش و فنـاوري ا   
خواهـد كـرد كـه بشـر در     برقراري ارتباطاتي را كه گفتيم تسهيل خواهد كرد و حتا كمـك  

تـاريخي  » نمـايي و برانـداز  «وردهاي و در عرصـه مغـز و ذهـن بـه دسـتا      حوزه شـناختي 
يابد. رسانه اگر چه حاصل تلفيق ابعاد شـناختي و ارتباطـاتي و اطالعـاتي در فـرم و       دست

هويت مستقلي نيز دارد كه در شهرهاي هوشمند و زنـدگي هوشـمند    محتوا است، اما خود
آينده، نقش منحصر به فردي خواهد داشت و با تغييرات هوشمندي كـه خواهـد كـرد ، در    
سلسله مراتب نيازهاي مازلو در طبقه نخست نيازهاي بشر هوشمند قـرار خواهـد گرفـت.    

هاي هوشـمند شـاري خواهـد بـود و     اي يكي از اركان شهر بنابراين، دانش و فناوري رسانه
ايجاد خواهـد كـرد كـه شـهرهاي     » آينده ـ اكنوني «نسل جديد شهرهاي هوشمند آيناكي يا 

  شاري خواهد بود. 

  هاي شاري به دست آمده از راند دوم بندي نهايي دانش و فناوري دسته 2.5.5
  هاي شاري گانه دانش و فناوري 11بندي  ستهد

  »پايه ـ   شناختي : تحول«هاي  و فناوري ها دانش. 1
  »تيكـ  مم  ـ  ژن«هاي  و فناوري ها دانش. 2
 »ساخته  ـ  انسان  «هوشمندي و هوشِ «هاي  و فناوري ها دانش. 3

 »گرايي طبيعت«هاي  و فناوري ها دانش. 4

 سخت/نرم/آدم افزاري) »  (سناافزاري « هاي  و فناوري ها دانش. 5

 (نيرو و باتري)» انرژي « ههاي مربوط ب و فناوري ها دانش. 6



 165   و ديگران)نسرين زارعي ( ... د شاري براساسطراحي شهر هوشمن

 

 مواد پيشرفته )» ( ساز  مواد شگفتي« هاي مربوط به  و فناوري ها دانش. 7

» دادات « هـاي مربـوط بـه     و فنـاوري  هـا  يا  دانش» اي  داده« هاي  و فناوري ها دانش. 8
  )(دايفو
ايكسـترنت ـ   ــ   چيـزان  گان و همـه  (اينترنت همه» نتي  همه« هاي  و فناوري ها دانش. 9

 ايكس) او چيزترنت ـ آي

  همزادي)  - (فراهمگرايي  »فراهمزادي « هاي  و فناوري ها دانش. 10
( هيومن گلوبال اكوسيستم ـ اكوسيستم انساني » سپهرانگي « هاي  و فناوري ها دانش. 11

  )هاي انساني همه نيازها و خواسته گو به جهاني ـ اكوسيستم هارمونيك  پاسخ
 

  ؛راند سوم پژوهش (دلفي) نتايج 6.5
 هاي شهر هوشمند شاري ها، و دانش و فناوري هاي نهايي: ويژگي يافته 1.6.5

دانش و « و » ها ويژگي«هاي راند دوم، در هر دو دسته  در اين راند ، نتايج استخراج شاخص
هـاي پيشـرفته و    ها خواسته شـد شـاخص   ، دراختيار خبرگان قرار گرفت و از آن»ها فناوري

تر شهرهاي هوشمند را يا به زبـانِ ايـن پـژوهش،     تكامل يافته يا داراي عمق و گستره بيش
  اري را بيان كنند؛ دست كم حدس بزنند. شهرهاي هوشمند ش
هاي شـاري آينـده ـ اكنـوني را     هاي اين شـهر  ها خواسته شد ابتدا ويژگي بنابراين؛ از آن

هـا را در   هايي اين ويژگـي  ها خواسته شد بگويند چه دانش و فناوري كنند. سپس از آن  بيان
  شهرهاي هوشمند شاري محقق خواهندكرد.

  

  شهرهاي هوشمند شاري  رات) (يا تاثي  ويژگي 99 7.5
كـه در ايـن پـژوهش از زيسـت شـهري  در       واضح است كه با توجه به فهرست مشكالتي

و متنـاظر بـا آن، بـه فهرسـت زيـر      شهرهاي جهان امروز استخراج شد و با همـان ادبيـات   
ويژگي استخراج شدة اين پژوهش است؛ به عبارت ديگر، شـهر هوشـمند    99رسيم  كه  مي

تاثير بر  99شهرهاي هوشمند، » شاري شدنِ«توان گفت  ويژگي است و مي 99شاري داراي 
 شوند: زندگي شهري خواهد گذاشت كه در ذيل به اختصار آورده مي
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( نقطـه هارمونيـك معناسـاز شـهر و انسـان ؛        Humanity Featuresانسانيتي بـودن /  . 1
ها  و غايت آن ي شهر هوشمندها  ها و فناوري فلسفه و مبنا و متدولوژي حاكم بر همه دانش

فراهم كردن به عبارت ديگر؛ نخستين ويژگي شهر هوشمند شاري،  بودن است.» انسانيتي « 
زيستي است كه در شأن انسان براي رسيدن به انسانيت باشد: باالترين كيفيت زندگي همراه 

 ) با معنويت و .... 

تـر از مرحلـه    ( تجلي نخست انسانيت؛ مرحله پايين Human Featuresانساني بودن / . 2
 ها )    هاي انسان قبل. تأمين نيازها و خواسته

هـاي شـهر هوشـمند     ها و محصوالت و كـاربري  انديشه(   Globalized /جهاني بودن. 3
ايـن  انـد .   اند و مشترك براي همه جهانيان، هم از جهاني شدن پديد آمده شاري، هم جهاني

ها يافته بشر در سراسر  جهان است و شهر شاري  اين شاري شدن، حاصل قرن ها و ويژگي
 هم محصول و هم كاربر جهاني دارد.)

كـردن كامـل همـه نيازهـا و      (اثرگذاري كامـل و بـرآورده   Sphereizedسپهري بودن/ . 4
» كامـل  « ها و انتظارات ساكنان شهر هوشمند ، فقـط بـا يـك سـپهر      ها و نخواسته خواسته

هاي مختلف زندگي شـهري در شـهراي هوشـمند     حوزهپذير است. به عبارت ديگر؛  نامكا
  )شاري، سپهري شده اند

( بش = بازي و شادي؛ بازي و شادي محور بـودن   Bash_EduTainment /بشي بودن. 5
همه فرم و محتواهاي شهر هوشمند شاري، و بايسته و شايسـته بـودن شـهر شـاري بـراي      

  » .)كودك متعادل انسان « زيستن و رشد و نمو  
هـاي   شاري (طراحي و برنامه ريزي در شهرهاي شاري ، مبتني بر دانـش و فنـاوري  . 6

تر؛ زنـدگي در شـهرهاي    اي است؛ به عبارت روشن شناختي، ارتباطاتي، اطالعاتي، و رسانه
هاي مرتبطي است كه  هاي فناوري شاري، مبتني بر عملكرد مغز و ذهن و نمودها و دريافت

  زندگان زيربنايي شهرهاي شاري در دنياي امروز ما هستند)سا
 ويژگـي قبلـي بـه شـكل      6هيومنتايي بودن ( شـهر شـاري، اوج امتـزاج     سايبورگ. 7

NUMENTA (  يي است  
ها و محتواهـاي   نگرانه بودن ( نگرشِ باز داشتن به همه فرم»باز«داشتن و » باز «فلسفة. 8

 زندگي در شهر شاري) 
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ــا. 9 ــوآوري ب ــي د ن ــو را حالوت ــاعي داشــتن ( ن ــاني  ز اجتم ــوِ همگ يگــر اســت؛ و ن
 است!... ؛ نوآوري + نوآوري باز + ....)  دارتر حالوت

  كند) مي  دگربنياد ساز بودن (شاري شدن، قاعدة بازي را بنيادي عوض. 10
رويــداد؛  محــور اســت: مهبانــگ مهبــانگي بــودن ( شــهر هوشــمند شــاري مهبانــگ. 11
داده؛ مهب مهبانگانگ اطالعات؛ مهبانگ دانش؛ و مهبانگ خرد) محتوا؛ مهبانگ  
شود و همه  نمايي بودن (شاري شدن به سرعت و به شدت، از خطي بودن دور مي. 12

  افزاري )  چيز نمايي است: نرم افزاري ؛ سخت افزاري؛ آدم
ي تركيبي بودن ( تك ساحتي نداريم!... از تك ساحتي به چند ساحتي و همه سـاحت . 13

  حركت مي كنيم.) 
  فراهمگرا بودن ( همگرايي گسترده و فراگير همه فرم ها و محتواها). 14
  كند.) خالقانه (شاري شدن، همه ابعاد زندگي شهري را وادار به خالقيت مي. 15
 هنرمندانه ( داراي ابعاد هنري ؛ و بر اساس نگاه هنري) . 16

و همه انواع هوش را دربر گرفتن) هوشمندانه ( براساس هوش متعادل عمل كردن . 17
  و هوشمند بودن (بر اساس هوش ، از هوش معمولي تا هوش افزوده، بودن)

  مدارانه و فناورانه بودن توأمان ( رابطه دانش و فناوري دوطرفه است) دانش. 18
  ها و درنظرگرفتن اجزا ) فراگير ( جامع / با همه ريزبيني. 19
  افزايش پيچيدگي)پيچيده ( پيوسته درحال . 20
  ساز )  دار و ابهام مند ( ابهام ابهام. 21
  دار قطعيت عدم. 22
 مند بودن)  ساز  و فوريت دار و سرعت مند ( سرعت سرعت. 23

  منطقي. 24
  كنند) ها را هم درگير مي عاطفي (حس و عاطفه انسان. 25
ــل خو    داده. 26 ــاس داده عم ــز براس ــه چي ــودن (هم ــه  اي ب ــرد. از داده ب ــد ك داده اه
نوبـه خـود داده جديـد توليـد      رسيد. ماده اوليه بررسي داده است و نتايج هـم بـه    خواهيم
  كرد.)  خواهد
  فرهنگي و چندفرهنگي بودن) ميانساز بودن ( فرهنگ. 27
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  چيزاني بودن ) گاني و همه آي او ايكسي بودن (همه. 28
  بودن  اتوماتيك و خودران. 29
 يكپارچه بودن  . 30

  متصل بودن  ودن / تمامفرامتصل ب. 31
  مند بودن مند و مجازيت واقعيت. 32
  همرسان بودن. 33
  اي بودن ( ارزش افزوده توليدكردن ) ارزش افزوده. 34
  خواسته بودن   چيزبه همه. 35
  نگارانه بودن   همگان. 36
 سپارانه بودن همگان. 37

  توليكار  و كاربرمحور بودن. 38
  فرمي بودن پلت. 39
  و تكيني  بودن     يكتايي . 40
  شخصي بودن . 41
  هر  بودن  ( رهايي زماني و مكاني و ... داشتن )- 5. 42
  اي بودن شبكه. 43
 سيستماتيك بودن. 44

ــدل . 45 ــودن (م ــه ب ــك  خوارزميان ــد، الگوريتمي ــاميكسمن ــاميكسِ   ، و داين ــد (داين من
  داشتن)  سيستم
  اكوسيستمي بودن (داشتن اكوسيستم...). 46
  مگاترند بودن  / مگاترندي . 47
  مگاشيفت بودن / مگاشيفتي . 48
  تعاملي بودن. 49
  مند بودن انساني نردبان. 50
 افزوده بودنانسان. 51

  ساز بودن هويت. 52
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  اميد افزا بودن. 53
  طبيعي فهم بودن    زبان. 54
  درخدمت انسان و خطرساز براي انسان بودن. 55
  جزو حقوق اوليه انساني بودن. 56
  تعاملي بودن. 57
اي يادگيرنــده، ديــپ لرنينــگ؛ هــ هــاي يادگيرنــده، ســازمان يادگيرنــده بــودن ( آدم. 58
 لرنينگ)  ماشين

  كانكتيويزمي بودن (يادگيرانه بودن با نگرش كانكتيويزمي). 59
  دوست بودن ( سبز بودن) طبيعت. 60
  ور بودن)خورشيدي بودن ( انرژي و حيات را از خورشيد گرفتن؛ خورشيد مح. 61
  اينترنتي / سايبري بودن. 62
  همراه / سيار بودن. 63
  فيل و فنجاني بودن. 64
 گري و توليد و استفاده سهل ) كننده بودن ( تسهيل ساده. 65

  محوري )   محوري (از مالكيت محوري به دسترسي دسترسي. 66
  محوري) محوري (از توليد محوري به سرويس سرويس. 67
  ابرازي (يا خوداظهاري ) بودنانگيزاننده خود. 68
  ساز بودن دقت. 69
  شود ) وثاقت و سندساز بودن ( جعل ناممكن مي. 70
  ارتباطات چندطرفه (چند سويه ) بودن . 71
 ساز  مشاركت. 72

  درگير كننده بودن. 73
  اعتبارساز و اعتبارسوز بودن. 74
  تكثرساز بودن. 75
  در همه ابعاد )انتخاب به سمت بينهايت ( رفع محدوديت . 76
  ساز بودن ارزاني. 77
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  تمركز زدا بودن. 78
 ساز بودن كاميونيتي. 79

نهايت (نامحدود و گسـترش پـذير بـودن دامنـه كارانـدامان و       دربرگيري يك تا بي. 80
  تاثيرگذاري)

  مشخص بودن شمار كاراندامان. 81
  فرمت بودن مديا و مالتي مالتي. 82
  مبتني بر نياز مخاطب بودن. 83
  پذير بودن تكامل و ويرايش. 84
  رسمي و غير رسمي توأمان بودن. 85
 سانسور ناممكن بودن. 86

زادي؛ مشـاركت و سـهيم بـودن؛    سازِ ويژه بـراي كارانـدامان ( احسـاس آ    احساس. 87
  ده  دركل سطوح مازلو!...  ) وجود؛ شكوفايي؛ و ...؛ احساس  ابراز

  هاي ديگر)    برقراري ارتباطات با انسان برقراركننده ارتباطات با ديگران ( نفس. 88
  كنندة نيازهاي زندگي انساني ( خريد؛ كار؛ تحصيل؛ تفريح) تأمين. 89
  هاي تازه) شكانندة مرزهاي جديد (درنورديدن و يافتن مرزها و افق. 90
  گذارند از ديگران جابمانيم! .. مثل ديگران بايد باشم)  كننده با جماعت ( نمي همرنگ. 91
  آفرين بودن تنوع .92
 تغييردهنده جنگ و دفاع. 93

  ساز شبكه. 94
  تحيرافزا. 95
  اي ساز اي و چندرشته رشته ميان. 96
  ساز قاسپ. 97
  تبديل ساينس فيكشن به ساينس اكشن / فكشن بودن. 98
  ساز بودن اكنون -  آينده. 99

ر شـهرهاي  هـا را د  ها خواسته شد نگاهشان به آينده ايـن دانـش و فنـاوري    سپس از آن
هاي (شناختي، ارتباطاتي،  هوشمند شاري بيان كنند؛ كه نتايج آن به استخراج دانش و فناوري



 171   و ديگران)نسرين زارعي ( ... د شاري براساسطراحي شهر هوشمن

 

سـازنده شـهرهاي هوشـمند شـاري،     هـاي شـاريِ    اي) يا دانش و فنـاوري  اطالعاتي، رسانه
  شد:  منجر

  هاي شاريِ سازنده شهرهاي هوشمند شاري  ها، و فناوري دانش 1.7.5
كـه سـازنده     / SHAR- Knowledge Technology  هـاي شـاري /   فنـاوري هـا، و   دانـش 

ــاري    ــمند ش ــهرهاي هوش ــاخص ِ ش ــتند و ش ــمند    هس ــهرهاي هوش ــدن ش ــاري ش ش
 شوند. آورده مي» اي رتباطاتي، اطالعاتي، رسانها«و » شناختي«آيند، در دو دسته  مي  حساب به

  اي هوشمند شاريسازنده شهره» ختيشـنا شـاريِ«هاي  و فناوري ها دانش 2.7.5
شـوند. هـر دسـته نيـز      هاي شناختي در چهار دسته ذيل، دسته بندي مي دانش و فناوري

هاي روز اين دانـش و فنـاوري هـا در شـهرهاي      است كه قله» هايي ها يا حوزه رشته«شامل 
آينـد. ايـن    هاي اصلي اين پژوهش به حساب مـي  انساني ـ شناختي يا شاري هستند و يافته 

مـورد   29ها كه زيرمجموعه چهـار دسـته اصـلي هسـتند ، بـه ترتيـب در        ريدانش و فناو
 شده اند:   آورده

 »پايه ـ   شناختي : تحول«هاي  و فناوري ها دانش. 1

  »تيكـ  مم  ـ  ژن«هاي  و فناوري ها دانش. 2
 »ساخته  ـ  انسان  «هوشمندي و هوشِ «هاي  و فناوري ها دانش. 3

 »گرايي يعتطب«هاي  و فناوري ها دانش. 4

در جهـان ( دسـتاوردهاي بشـري     هـاي روزِ شـناختي   هـا ؛ و  قلـه   ها ؛ حوزه رشته 3.7.5
 شناختي)  حوزه

چيـزانِ   گـان و همـه   . اينترنت همه3. رايانش شناختي؛ 2.آموزش و پرورش شناختي ؛ 1
. بانكـداري شـناختي؛   7 . اقتصاد شناختي؛6. امنيت شناختي ؛ 5. رسانه شناختي؛ 4شناختي؛ 

تراشـه انسـاني؛    بـر  ني ـ انـدام  چيـپ انسـا   بـر  . انـدام 10. اطلس سـلولي؛  9؛ 2.0تراپي  ژن  .8
. مهندســي ممتيــك ؛ 14 ژنتيــك؛  . مهندســي13. اوپتوژنتيــك ؛ 12مهندســي ژنتيــك؛   .11
دارو  . زيست17رايانه ؛  . زيست16هوشمند ـ كالودسالمت ؛   اينترنت سالمت ـ سالمت   .15

ان بيـك سـي يـا سـپهرك نـانو، زيسـتي،       « هاي   دانش و فناوري. سپهرك 18ـ روبودارو ؛ 
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. خانـــه هوشـــمند؛ 20. گردوغبـــار هوشـــمند؛ 19؛ » اطالعـــاتي، ارتباطـــاتي، شـــناختي
ــرژ23. اينترنــت هوشــمند؛ 22شهرهوشــمند؛  .21 . آمــوزش هوشــمند؛ 24ي هوشــمند؛ .ان
 هوشـمند؛  بكه. گريد/ ش27مداري هوشمند؛  لت. دو26ترابري / حمل و نقل هوشمند؛   .25
 . طبيعت گرايي/ سبزگرايي؛ 29چيزان هوشمند؛  . همه چيز هوشمند / همه28

سازنده شهرهاي » اي  شـاريِ ارتباطاتي، اطالعاتي، رسانه«هاي  و فناوري ها دانش 4.7.5
 هوشمند شاري

نيـز در هفـت دسـته ذيـل،      »اي  ارتباطـاتي، اطالعـاتي، رسـانه   « هـاي   دانش و فنـاوري 
هـاي روز ايـن    است كه قله» هايي ها يا حوزه رشته«شوند. هر دسته هم شامل  يبندي م دسته

هـاي اصـلي ايـن     دانش و فناوري ها در شهرهاي انساني ـ شناختي يا شاري هستند و يافته 
، دها كه زيرمجموعه هفت دسته اصلي هستن آيند. اين دانش و فناوري پژوهش به حساب مي

  اند:شده  مورد آورده 24به ترتيب در 
 سخت/نرم/آدم افزار) »  (سناافزاري«هاي  و فناوري ها دانش. 1

 (نيرو و باتري)» انرژي « هاي مربوط به و فناوري ها دانش. 2

 مواد پيشرفته )» ( ساز  مواد شگفتي« هاي مربوط به  و فناوري ها دانش. 3

» دادات « بـه  هـاي مربـوط    فنـاوري و  هـا  يا  دانش» اي  داده« هاي  و فناوري ها دانش. 4
  )(دايفو
ــ ايكسـترنت ـ     چيـزان  گان و همـه  (اينترنت همه» نتي  همه« هاي  و فناوري ها دانش. 5

 ايكس) او چيزترنت ـ آي

  همزادي)  - (فراهمگرايي » فراهمزادي « هاي  و فناوري ها دانش. 6
انسـاني  هيومن گلوبال اكوسيستم ـ اكوسيستم  » ( سپهرانگي « هاي  و فناوري ها دانش. 7

 هاي انساني ) گو به همه نيازها و خواسته جهاني ـ اكوسيستم هارمونيك  پاسخ

ــته 5.7.5 ــوزه  رش ــا ؛ ح ــه  ه ــا ؛ و  قل ــاي روز  ه ــانه ا«ه ــاتي، رس ــاتي، اطالع اي؛  رتباط
  دستاوردهاي بشري در اين سه حوزه )(

دادة افـزوده؛   نـگ . مهبا5مند؛ دادة هوش . مهبانگ4داده؛  . مهبانگ3داده ؛  . بزرگ2.داده ؛ 1
. واقعيـت مجـازي افـزوده؛     9. واقعيـت تركيبـي؛   8. واقعيت مجازي؛ 7واقعيت افزوده؛   . 6
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ماشين ـ  . روبوتيك ( انسان12. همزاد ديجيتال( دوقلوي ديجيتالي)؛ 11مجازيت افزوده؛   .10
ه (ابر ـ مه ـ رايانش 14سازي )؛  . بازي (بازي13شناختي )؛  روبوتراَبرْمابـري ـ رايـانش    . اَب
پـردازي ـ    پـردازي  (چهـره   پردازي ـ عمليات انسـان   . انسان16. كوانتومي شدن ؛ 15مهي )؛ 

بعدي( از وب به پرينت ـ از وب به چاپ ـ وببپرينـت ـ      4/3. چاپ 17پرداخت با چهره)؛ 
. ساج( سـپهر انسـاني جهـاني ـ     18چاپي )؛  چاپ ـ خانه  چاپ ـ مسكن  بچاپ ـ  انسان  وب

ــپهران ــانيتي گيس ــاني)؛  انس ــك19جه ــانيك (خوارزمي ــاني)؛   . انس ــوريتم انس انســاني /  الگ
. فنامـالي  22ازي ـ سـكه بيتـي )؛    . پـازي ( پـول مجـ   21چين ـ زنجيـرة بلـوك؛     بالك  .20

  » ). هر »/ « همه«. همگانيت ( پارادايمِ 24همراه ؛  . خانه23تك) ؛  فين(

ـ  متخصصان و كاربران حوزه عملياتي تلفيق نتايج حاصل از سه راند دلفي با نظرات ـ
 و هوشمندسازي شهري:IT متخصصان 

نتايج حاصل از سه راند دلفي با متخصصان و كاربران حوزه عملياتي ، يعنـي مـديران و   
و كساني كه در حوزه هوشمندسازي و مـديريت شـهري ،    ITتصميم سازان و متخصصان 

ته شد. نتايج اين بخش كه به صورت كمي عمال با اين مباحث سروكار دارند ، درميان گذاش
  هاي كمي ارايه خواهد شد. ظاهر خواهد شد ، در بخش بعد ، بخش يافته

ها با برگزاري فوكوس گروپي از نخبگان مورد ارزيابي و تاييد  در مرحله آخر ، كل يافته
  نهايي قرار گرفت.

  
     Group Focusگروه كانوني يا فوكوس گروپ   8.5

ها با برگزاري يك گروه كانوني يـا فوكـوس گـروپ از     گفتيم كه در مرحله آخر ، كل يافته
نخبگان مورد ارزيابي و تاييد نهايي قرار گرفت.  بـراي تشـكيل ايـن گـروه كـانوني، افـراد       

ها، نظرات و  نفر)، انتخاب شدند. اين متخصصان سپس تحليل 8محدودي از جامعه هدف (
در گروه كانوني بيان كردنـد. از ايـن طريـق درك بهتـري از پاسـخ       دريافت خود را آزادانه

تر و تعامـل بـا متخصصـان بـود. بـه       بسياري از سواالت حاصل شد كه نيازمند بينش عميق
زان در مسـير درسـت حركـت    كمك نتايج حاصل از اين جلسات، معلوم شـد تـا چـه ميـ    

  است.  شده
   مراحل ايجاد گروه كانوني
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 ريزي و تعيين اهداف برنامهمرحله اول: 

 مرحله دوم: انتخاب اعضاي گروه

 مرحله سوم: مديريت و برگزاري جلسه

 گيري ها و نتيجه مرحله چهارم: تحليل داده

بندي و ارزيـابي شـد. از ايـن     هاي به دست آمده از جلسات به صورت منظم دسته داده
خصصان نسـبت بـه مفـاهيم ـ     ها، تمايالت و ديدگاه مت طريق به سرعت و به آساني انديشه

 ها ـ استخراج گرديد. ها و داناوري ويژگي

ها و دانـش و   در اين مرحله، هر جا كه الزم بود، تصحيحات الزم به عمل آمد و ويژگي
تـر و   ها و هم در جايگاه نشاني در هر دسـته، بـا دقـت بـيش     بندي ها ، هم در دسته فناوري

  منطقي تر انجام گرديد.
  
  . نتايج نهايي6

ي شهر هوشمند شاري ، يا » ها دانش و فناوري«و » ها ويژگي«اين پژوهش درپي آن بود كه 
ايـن نـوع   » اي  شناختي، ارتباطاتي ، اطالعاتي، رسانه« ي » ها دانش و فناوري«و » ها ويژگي«

جديد از شهرهاي هوشمند را شناسايي كند تا طراحي آخرين نسـل از شـهرهاي هوشـمند    
دسـته دانـش و    11ها انجام گيرد. و بر اين اساس  و عملياتي كردن آن براساس پياده سازي

دسته شناسـايي  و   11دانش و فناوري در ذيل اين  53فناوري استخراج شد كه در مجموع 
تر تنها در يك منبع آمـده اسـت.    استخراج گرديد. مفهوم شار و شهر هوشمند شاري ، پيش

  )1397(ابطحي،  
  د حوزه ابتكاري و نوآورانه بود:چنهاي اين پژوهش در  يافته

  »اي  شناختي ـ ارتباطاتي ـ اطالعاتي ـ رسانه« پارچه كردن چهار حوزه  يك. 1
  وارد كردن حوزه انساني يا شناختي به حوزه فناوري در شهر هوشمند.. 2
اخيرا مطـرح شـده اسـت؛ امـا ايـن پـژوهش آن را بـا        » هوشمند شناختي«البته شهر . 3
  اي تركيب كرده است. ارتباطاتي ـ اطالعاتي ـ رسانه حوزه فناوري  سه

  »آينده ـ اكنوني«پيشتازِ  ارائه يك مفهومِ. 4
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5 . مند ، يعني شهر هوشـمند شـاري يـا    شهر هوش» آينده ـ اكنوني  « ارائه نسخه جديد
 » اي  شهر هوشمند شناختي ـ  ارتباطاتي ـ اطالعاتي ـ رسانه«

 كردن جايگاه رسانه در شهرهاي شاري هوشمند آينده ـ اكنوني  برجسته. 6

كـه بـه   » ت شارستاني« و » شار « زنده كردن مفهوم تاريخي و دستاورد تمدني ايراني . 7
 است.» و تمدنشهر «معناي خاص تاريخي 
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