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Conceptualizing Smart Cities and the Process of Deploying 
Smartness in Urban Environment

[1] Developing smart cities: An integrated framework [2] Towards the internet of cities: A 
research roadmap for next-generation smart cities [3] Smart cities creating liveable, 
sustainable and prosperous societies [4] Smart cities challenge [5] The vision of a smart city 
[6] Smart cities - ranking of European medium-sized cities [7] Smart city reference model: 
Assisting planners to conceptualize the building of smart city innovation ecosystems [8] A 
model for the analysis of data-driven innovation and value generation in smart cities’ 
ecosystems [9] Enhancing the contribution of digitalisation to the smart cities of the future 
[10] Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context [11] 
Being a ‘citizen’ in the smart city: Up and down the scaffold of smart citizen participation in 
Dublin, Ireland [12] Cutting through the clutter of smart city definitions: A reading into the 
smart city perceptions in India [13] The 3 generations of smart citiesInside the development 
of the technology driven city [14] Three generations of evolving smart cities [15] Cyberjaya: 
Malaysia’s promised silicon valley a central plan, which failed [16] Redefining the smart 
city: Culture, metabolism and governance [17] Barcelona’s smart city vision: An opportunity 
for transformation [18] Conceptual framework of urban design for the new generation of 
smart cities [19] Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector 
[20] Smart cities: shaping the society of 2030

Reviewing the literature around the phenomena of smart cities along with smart city projects 
experiences indicate the new generation of smart cities. Smart cities, at the first stage, had 
been defined as cities that adopt ICT in all aspects of urban spaces. However, during the last 
three decade, the approach of urban initiatives turned into employing ICT as one of the main 
infrastructures of cities. Novel paradigms and concepts are emerging through the development 
of technology that directly affect urban initiatives. Therefore, the definition of smart cities has 
a dynamic character though its integration with technology.
Accordingly, with the evolution of smart cities, urban planning, urban design, and urban 
government had been affected ultimately, which result a new approach into smart cities and 
urban initiatives as adopting collaborative cities and intelligence cities. Thus, this study aim to 
review definitions of smart cities during the last years within academic literature along with 
urban projects experiences to explore the definition of new generation of smart cities. To do 
so, smart cities definition had been explore through academia and experiments and the new 
concepts emerged in the urban literature been clarified in order to shed the light on how urban 
design and planning have to reform in Iran to meet the new centuries requirements.
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و فرآیند  شهرهای هوشمندمفهوم ازتعریف ب
  هوشمندسازی شهرها

  
  PhD *یاصفهان یمقتدر  نازیفر
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  چکيده

وضعیت موجود شهرها و نوع اثر با مروری بر مطالعات گذشته و بررسی 
توان رد پای تولد نسل جدید از شهرهای های نوین بر شهرهای پیشرفته، میناوریف

وری و اای جهان مشاهده کرد. پیشرفت فنهوشمند را در ادبیات علمی و حرفه
منجر به تولد مفاهیم نوینی در مفهوم شهر  ظهور امکانات جدید برآمده از آن،

ریزی برای شهر هوشمند شده طراحی و برنامه تغییر فرآیند نتیجههوشمند و در 
است. در حقیقت، به واسطه ارتباط مفهومی و ماهیتی مفهوم شهر هوشمند با 

توان بیان نمود که مفهوم شهر هوشمند، در طول و دستاوردهای آن، می فناوری
تغییرات در شدن با این گامو هم زمان تغییر کرده و واجد ماهیتی پویا است

  فرآیند شهرسازی ضروری است.
ریزی شهر هوشمند در طول زمان اساس، نوع و رویکرد به طراحی و برنامهبر این 

دستخوش تغییرات کلیدی شده و شهر هوشمند نوین با رویکردی متفاوت 
بدون شک است.  صورت تبیین هوشمندی در شهر و شهر مشارکتی بدل شدهبه

طراحی  فرآیندر هوشمند، اثرات قابل توجهی در فرم و این تعریف جدید از شه
شهری خواهد داشت. در این نوشتار مفهوم شهر هوشمند از بررسی و ارزیابی 

آمده از ارزیابی دستهشده از شهر هوشمند در تعامل با نتایج بمطرح اخیر مفاهیم
ضمن  بر این اساس، برگرفته شده است. های شهری برای شهرهای هوشمند،طرح

مفهومی نوین از شهر هوشمند  شناسایی و بررسی مفاهیم نوین مرتبط و اثرگذار،
های شهری به فرآیند دگردیسی محیطمعرفی و  از دو منظر تجربی و مفهومی
ها ه شده است تا راهگشا و مبنای طراحییاراجانبه سمت تسری هوشمندی همه

  .گیرد قرار هوشمند دگردیسی شهرهای ایران به شهرهایو مطالعات برای 
  شهر هوشمند مشارکتی، فرآیند دگردیسی شهر هوشمندشهر هوشمند،  :هاکلیدواژه

  
  ۲۱/۰۲/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
  ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  fari.moghtaderi@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

سابقه رشد شهرنشینی و برآیند و نتیجه رشد اندازه و تعداد میزان بی
با پدیده شهرهای هوشمند و رشد سریع ، شهرها در نقاط مختلف دنیا

و  شده و معضالت دهه اخیر همراهدر فناوری اطالعات و ارتباطات 
ریزی برای طراحی و برنامهدر عین حال امکانات قابل توجهی را 

رویکردهای سنتی و معمول  . به نحوی کهنتیجه داده استشهرها 
های زیادی مواجه دگی شهری را با چالششهر و سبک زنمواجهه با 

ای از تدوین طیف گسترده ،مسالهاست. نتیجه ترکیب این دو  کرده
های شهری معطوف به شهرهای هوشمند با ریزیبرنامهها و طرح

های رویکرد نوین در سرتاسر دنیا بوده است. در عین حال، تجربه
های چالش های اولیه برای شهرهای هوشمند،حاصل از برنامه

مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی را که به واسطه ماهیت  متعدد فنی،
عنوان سیستمی پیچیده متشکل از شهرهای هوشمند، به

  .]1[داناند، را آشکار نمودههای اجتماعی/فناوری ایجاد شدهسیستم

صورت سیستمی پیچیده، متشکل از توان بهشهرهای امروز را می
ش مجازی و فیزیکی دانست که حوزه های در حال گستر سیستم

دهند، تعریف کرد. مفهوم اولیه بزرگی از مناطق مختلط را پوشش می
وری اطالعات و ارتباطات را برای اشهر هوشمند از شهرهایی که فن

سمت خدمات رسانی به شهروندان استفاده کردند آغازشده و به
استفاده اطالعات برای هوشمندترکردن شهر و  استفاده از فناوری

نه  های اخیر،کارآمدتر از منابع موجود تغییر شکل دادند. در سال
طور قابل توان با فناوری اطالعات انجام داد، بهتنها آنچه که می
شهری هایی از زیستاست، بلکه منابع و حیطه توجهی تغییر کرده

که توسط یک شهر هوشمند در دسترس قرارگرفته و اهمیت پیدا 
های نوین طور قابل توجهی گسترش یافته است. فناوریبهاند، کرده

های های هوشمند، سیستمهایی مانند ساختماناکنون حوزه
های تولید ها، رانندگی خودکار، کانونترافیکی هوشمند و جاده

های های الکتریکی، مدیریت هوشمند منابع و آلودگیانرژی، ماشین
 شهری، اقتصاد هوشمند، و نیز مفاهیمی مانند کشاورزی محیطی،

دهند. مدیریت شهری هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پوشش می
مفهوم شهرهای هوشمند در حال تغییر بوده و با بسط و گسترش 
مفاهیمی مثل اینترنت اشیا، به سمت اینترنت شهرها پیش 

  .]2[رودمی
های صورت شده و مقاالت و پژوهشمطالعه و مرور اقدامات انجام

فته در ایران، نمایانگر تمرکز اندک بر پدیده هوشمندی شهرها از گر 
ها ریزی شهری است. بدین نحو که بیشتر طرحمنظر طراحی و برنامه

افزار و فناوری متمرکز بوده و هوشمندسازی و مطالعات در حوزه نرم
های نوین در ساختار و عملکرد و وری از فناوریتنها از منظر بهره

ها و اقدامات ها متمرکز است. پژوهشدر شهرداریرسانی خدمات
ها، های شهرهای هوشمند دانشگاهشهرسازان از قبیل آزمایشگاه

ها متاثر از همین دیدگاه، بر واقعیت مجازی و استفاده از کالن داده
و سایر موارد وابسته به فناوری است. این در حالی است که این 

هوشمندسازی مربوط به اولین نسل نوع از رویکرد به شهرها و فرآیند 
است. امروزه شهرهای از شهرهای هوشمند و مطالعات اولیه بوده

وارد  های مختلف شهرهای هوشمند،هوشمند دنیا با تجربه نسل
اند که متمرکز بر هوش جمعی و شهروند هوشمند مرحله نوینی شده

ر شهرها وری از این سرمایه دبوده و فناوری تنها ابزاری برای بهره
است. بنابراین ضروری است با مرور سیر تحول شهرهای هوشمند 
در دنیا، رویکرد به هوشمندی برای شهرهای ایرانی بازنگری شود، چرا 

درک صحیح از تحول مفهومی شهرهای هوشمند و تحلیل عملکرد  که
آنها در طول زمان، در راستای تدوین تعریف صحیح از شهر هوشمند 

ریزان شهری راهکارهای اجرایی برای طراحان و برنامهایرانی و تبیین 
  .)۲و  ۱اول (جد ضروری است

بر این اساس پژوهش حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر 
  صورت گرفته است؛

صورت به روزرسانی ادبیات علمی و تخصصی شهرسازی ایران به -۱
 های جهانیگام با آخرین دستاوردهم
 مفهوم و ضرورت هوشمندی در شهرهاتدوین و تبیین  -۲
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  های شهرهای هوشمند نوینعرفی ویژگیم -۳
ای و بررسی اسناد، صورت کتابخانهروش انجام این پژوهش، به

شده برای شهرهای هوشمند است. بر های تدوینمقاالت و برنامه
این مبنا نوشتار حاضر از دو زاویه به بررسی مفهوم و چیستی 

است. نخست تعریف شهر هوشمند در ختهشهرهای هوشمند پردا
ها و نهادهای خصوصی و دولتی در طول زمان ادبیات علمی، سازمان

شده و سپس، سیر تحول عملکردی و رویکرد به شهرهای بررسی
اند. در ادامه مفاهیم کلیدی و صورت خالصه ارایه شدههوشمند به

اند. رفی شدهاند معاثرگذار نوین که به ادبیات شهرسازی ورود کرده
در نهایت، دستاورد این پژوهش تدوین اصول و مبانی کلی طراحی 

های شهر ریزی برای شهرهای هوشمند و تبیین ویژگیو برنامه
  است.  هوشمند در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران بوده

  
  هوشمند یشهرها یتحول مفهوم ریس یبنددسته )۱جدول 

  مولفه مورد تاکید  تعریف  مفاهیم مرتبط و وابسته

  شهر دیجیتال
  شهر اطالعات

ها و ابعاد ضرورت تسری فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامی جنبه

 ]5[شهر
  فناوری اطالعات و ارتباطات

  شهر پایدار
  شهر سبز

  شهر با مصرف کربن صفر

استفاده هوشمند از منابع، تسری هوشمندی در جامعه و شهروندان آگاه 
 ]6-8[وری از فناوریبرای بهره

  فناوری اطالعات و ارتباطات، منابع و شهروندان

  جامعه هوشمند
  آفرینی در شهرسازیهم

  شهر هوشمند مشارکتی

استفاده از هوش جمعی و سرمایه هوش اجتماعی در فرایند طراحی و 
 ]9-11[ریزی و تاکید بر بستر و ساختار فرهنگیبرنامه

وری از مشارکت اجتماعی و ساختار فرهنگی با بهره
  زیرساخت فناوری

  
  هوشمند یشهرها یتحول عملکرد ریس) ۲جدول 

  نمونه  نوع فرآیند  ویژگی  شهر هوشمند
  سایبر جایا، سونگدو  باال به پایین  رکزیت فناوری اطالعات و ارتباطاتانداز شهر بر مبنای مچشم  نسل اول

  نسل دوم
فرآیند هوشمندسازی با محوریت مدیریت شهری و استفاده از 

  راهکارهای فناورانه برای ارتقاءکیفیت زندگی در شهر
  ریو، بارسلونا، تونتو، دوبلین  باال به پایین

  نسل سوم
انداز شهر بر مبنای محوریت شهروندان و استفاده از سرمایه هوش چشم

  ریزی شهریجمعی در فرآیند طراحی و برنامه
  بارسلونا ن،یمدل نکور،و  پایین به باال

  
  بازتعریف مفهوم شهر هوشمند

شهر هوشمند مفهومی گسترده و متغیر دارد. در حقیقت، به واسطه 
و  فناوریارتباط مفهومی و ماهیتی مفهوم شهر هوشمند با 

توان بیان نمود که مفهوم شهر هوشمند با دستاوردهای آن، می
زمان تغییرکرده و واجد ماهیتی پویا است. ، در طول فناوریتغییرات 
ای توسط صورت گستردههای اخیر، اصطالح شهر هوشمند بهدر سال
کن یگرفته است، ل ها مورد استفاده قرارهای متخصص و دولتگروه

دهه  ه نشده است. در دویتعریف مشخص و جامعی تا کنون ارا
اند تا سیر ردهپردازهای شهری، تالش کتحلیلگران و نظریهگذشته، 

تکاملی شهرها در عصری که فناوری اطالعات و ارتباطات اثرات 
های گیری زیرساختفراگیر و رو به رشدی در ماهیت، ساختار و شکل

های اقتصادی و زندگی روزمره شهری، مدیریت شهری، فعالیت
شهرها داشته است، را تصویر کنند. سیر تکاملی فناوری اطالعات و 

اند که ث ظهور مفاهیم، تعاریف و اثراتی بر شهرها شدهارتباطات باع
اند و برخی به صورتی کامال ینی بودهببعضی از آنها قابل رصد و پیش

بر این اساس، ابتدا های اولیه شکل گرفته اند. فرضمتفاوت با پیش
المللی و نهادهای بین ها،شده توسط دولتتعاریف مطرح

و در آخر تعاریف مطرح برای شهر های خصوصی ارایه شده سازمان
  اند.هوشمند در ادبیات علمی ارایه شده

  ها و مدیریت شهری برای شهر هوشمندمنتخبی از تعاریف دولت
شهرهای  مل و نقل، ساختمان و مسکن):حدانمارک (وزارت 

شود که استفاده و گسترش هوشمند، به شهرها و جوامعی اتالق می
مبنای فنی، و مبتنی بر فرآیند و ساختار ورانه براساس اراهکارهای فن
شده که مشارکت شهروندان را در اکوسیستمی خالق قانونی تدوین

نماید. نکته پذیری و رفاه میسر میبا هدف افزایش سرزندگی، زیست
و مدل نوین مدیریت شهری در قامت یک  مهم این است که فناوری

ه پایدار و نه راهکار و افزا و ابزار برای رفاه شهروندان و توسعناتو
  . ]3[گیر اصلی حضور دارندتصمیم

شهر هوشمند رویکردی  کره (وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل):
های پاک، به شدن و انرژیهای فناوری، دیجتالیاست که از فرصت
کند تا امکان نقل استفاده می های خالق حمل وهمراه فناوری

های دوستدار محیط زیست برای شهروندانش فراهم کند و انتخاب
موجب رشد اقتصادی پایدارشده و شهرها را برای ارتقاء خدمات 
شهری توانمندتر سازد. شهرهای هوشمند ابزاری هستند برای حل 
 مشکالت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی در شهر با استفاده از

  ردهای فناوری اطالعات و ارتباطات.دستاو
موضوع مهم در شهرهای  :]4[کانادا (وزارت زیرساخت و جامعه)
به  های روز و استفاده از آنهوشمند کانادا این است که فناوری



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاصفهان یمقتدر  نازیفر ۱۲۲

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                  یشهر  یگفتمان طراح

مقصد نیست، بلکه ابزاری است برای ارتقاء کیفیت تنهایی یک 
 زندگی شهروندان به شکلی که توسط خود شهروندان تعیین شده

های هوشمندسازی شهرها مشارکت معنادار است. هدف در برنامه
ها در ها برای استفاده از فناوریشهروندان است در تعیین اولویت

شهر هوشمند بر آن  رویکرد. راستای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر
وری ساختاری از امکانات فناوری و اطالعات و است تا با بهره

دار برای شهروندان در راستای اهداف زیر فراهم ارتباطات نتایج معنی
  آورد: 

صورت شفافیت در فرآیند شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات، به
فرآیند  سازی و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در اینتصمیم

  و در نتیجه تقویت ارتباط شهروندان با نهاد مدیریت شهری. 
بردن یکپارچگی، اطالعات و فناوری ارتباطات جوامع را در از بین

مدیریت شهری و نهادهای مردمی توانمند  فاصله میان دولت،
  سازد. می

هنگامی که ابزارها و رویکرد فناوری براساس منابع باز  پذیری،انتقال
این اطالعات برای تمامی افراد جامعه در  عاتی و شفافیت باشد،اطال

  بود. استفاده خواهند قابل دسترسی و جای کشور که باشند،
فناوری اطالعات و ارتباطات امکان مشارکت همه  مشارکت،
  می آورد. های جامعه و مدیریت شهری با هم را فراهمبخش

جانبه است که از مفهوم شهر هوشمند، رویکردی همه اسپانیا:
فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین و 

جامعه و توسعه محیطی  اطمینان از ارتقاء پیوسته و دائم اقتصاد،
جانبه میان ها ارتباط متناوب و همهکند. این فناوریمی استفاده

صرفه و واقعی آمد، موثر، مقرون بهشهر و شهروندان، و تطابق کار 
 میان نیازهای آنها و منابع و راهکارها و راهبردهای خالق ایجاد

  کند. می
مفهوم  انگلستان (دپارتمان انرژی، کسب و کار و راهبرد صنعتی):

شهر هوشمند مفهومی ایستا نیست. تعریف مشخصی برای آن وجود 
مختلف است که توسط  مراحلای از ندارد، بلکه فرآیند یا مجموعه

پذیری و سرزندگی بیشتر و های با کیفیت زیستآن شهرها محیط
رو را های پیشتر به چالششده و توانایی پاسخگویی سریعمنعطف
  دارند. 

	المللیهای بینهوشمند توسط سازمان شده برای شهرهیتعریف ارا
یک شهر هوشمند مکانی است که شبکه و  ):۲۰۱۴اتحادیه اروپا (

خدمات سنتی با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
  اقتصادی آن کارآمدتر شده است. کار و وری شهروندان و سازبهره

شهر هوشمند شهری  ):۲۰۱۸سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (
ها و رویکرد معطوف به استفاده کارآمد و گسترده از است با برنامه

فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف ارتقاء کیفیت زندگی 
وری شهروندانش و دستیابی به محیط و خدمات شهری جامع با بهره

  صورت یک فرآیند مشارکتی. معطوف به پایداری به بیشتر،
 استفاده از دستاوردها و امکانات فناوری، ):۲۰۱۶د (سازمان ملل متح

های خالقانه به همراه فناوری شدن،های پاک و دیجیتالیانرژی
حمل و نقل برای تامین امکانات متنوع برای شهروندان در راستای 

سازتر با محیط زیست و ارتقاء رشد پایدار اقتصادی و تصمیمات هم
  خدمات رسانی.توانمندسازی شهری برای ارتقاء 

شهر هوشمند و پایدار شهری  ):۲۰۱۶بانک توسعه داخلی امریکا (
است که خالق که از فناوری اطالعات و ارتباطات و سایر ابزارهای 
موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر و کارآمدی محیط و 

که به برآوردن نیازهای خدمات شهری و رقابت با سایر شهرها در حالی
های اقتصادی، اجتماعی و آینده با احترام به تمامی جنبه نسل امروز
 و محیطی 
  های خصوصی:نهادها و شرکت هوشمندشده برای شهر تعریف ارایه

شهر هوشمند اطالعات  ):۲۰۱۴المللی شهرهای هوشمند (انجمن بین
های زیرساختی ها و ابزارهای الکترونیک، شبکهرا از گیرنده
کند و این اوری میع اطالعات جمعها و سایر منابساختمان

کرده و از طریق سیستم ارتباطی هوشمند به بندیاطالعات را طبقه
افزارهای هوشمند برای خلق اطالعات گذارد. سپس از نرماشتراک می

  کند. و خدمات پیشرفته استفاده می
صورت شهری که از همه اطالعاتی که امروزه به :(IBM) امبیآی
هم پیوسته و جامع در دسترس است در راستای درک و کنترل به

بهتر عملکرد و استفاده بهینه از منابع محیطی خود، به شکل بهینه 
  استفاده کند. 

شهرهای هوشمند شهرهایی هستند که  :(CISCO) سیسکو
های فناوری وری از فرصتپذیر با بهرهراهکارهای خالقانه و مقیاس

ها و وری، کاهش هزینهباطات برای افزایش بهرهاطالعات و ارت
  کنند. باالبردن کیفیت زندگی شهروندان استفاده می

  تعاریف شهر هوشمند در ادبیات علمی
از اصطالح "شهر هوشمند" در طیفی از مفاهیم تعریف شده است. 

معتبرترین تعاریف اولیه برای شهر هوشمند، تعریفی است که شهر 
شهری که نظارت و کنترلی همه جانبه بر تمام  هوشمند را
 ها،های اصلی و حیاتی، از جمله راهرساختیها و شرایط زموقعیت

 برق، آب، ها، ارتباطات،بندرگاه ها،فرودگاه آهن،راه ها،تونل ها،پل
تواند حداکثر داشته و می های عظیم و چندکاربری،ساختمان

ریزی هایش را برنامهشته، نظارت بر فعالیتاستفاده از منابعش را دا
های امنیتی را مورد نظارت و کنترل داشته باشد، کند و تمامی جنبه

، دهی به شهروندان را داشته باشدو در عین حال حداکثر سرویس
ه تعریف قبل را تا حدی تکمیل ک از دیگر تعاریف مطرح. ]5[داندمی
ند کاست که شهر هوشمند را شهری معرفی می ی، تعریفنمایدمی

نگر به اقتصاد، مردم، حاکمیت، عبور و مرور، که با نگاهی آینده
محیط و منابع طبیعی و محیط زیست، و بر پایه ترکیبی هوشمند 

ریزی و های مستقل و قابل برنامهاز منابع موجود و فعالیت
صورت مشخص شود. بهشده و مدیریت میهروندان آگاه، ساختهش

حمل و نقل و  ای،های رقابت منطقهاین تعریف بر پایه تئوری
 اقتصاد و مفاهیم کلیدی از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات،
منابع طبیعی، مردم و سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی و مشارکت 

  . ]6[جوامع در شهرها استوار است
شود که بر مبنای یک شهر وقتی هوشمند تلقی میبر این اساس، 
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فناوری  حضور مردم و سرمایه اجتماعی در ترکیب با زیرساخت
رشد اقتصادی و کیفیت  اطالعات و ارتباطات، مصرف سوخت پایدار،

باالی زندگی با مدیریت هوشمندانه منابع از طریق حکومت مشارکتی 
هوشمند آن است که کیفیت زندگی  شود. انتظار از شهراداره می

گذاران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، سرمایهشهروندان 
گذاری شوند و محیط شهری پایدار خلق شود. با تشویق به سرمایه

صورت فعال مفهوم شهر هوشمند انتظار بر اصلی بر این است که به
های زندگی ای عمل کند برای تغییر در راستای ارتقاء کیفیتکننده

ده باشد برای ورود خالقیت و نوآوری ای گشودر شهرها بوده و دروازه
شود که در نهایت شهری هوشمند تلقی می. ]7[در پروسه شهرسازی

صورت قابلیت مشخصی برای شهر در همه های نوین بهدر آن فناوری
صورت خالق) و اقتصادی (به-فناوری و اجتماعی-های اجتماعیرویه

  .]8[در ابعاد مختلف رشد و توسعه و مدیریت شهر حضور داشته باشد
بر اساس این تعاریف، یک شهر هوشمند، یک اکوسیستم 

ها و خدمات را برای عمومی/خصوصی است که تمامی سرویس
صورت قوی و یکپارچه توسط ها فراهم کرده و بهوندان و سازمانشهر

کلیتی  شود. یک شهر هوشمند،های نوین پشتیبانی میفناوری
صورت مستقیم و از طریق منابع یکپارچه است که خدمات را به

  .]9[دهده مییصورت قراردادی به شهروندان اراشخصی یا به
شده، فرآیند شهرسازی و هوشمندسازی و در تمامی تعاریف ارایه

مدیریت شهر، فرآیندی از باال به پایین بوده که از طریق مدیریت 
شدند. لیکن ها متخصص انجام میها و گروهشهری و توسط شرکت

در چند سال اخیر تغییر کلیدی در نوع و رویکرد به شهرهای هوشمند 
های بر خالف تعاریف و تئوریاست. ه در سطح جهانی صورت گرفت

های اولیه، به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در زیرساخت
شود. عنوان شهر هوشمند نمیشهری به تنهایی باعث تلقی شهر به

در حقیقت، این چگونگی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
انسان و  برای هدایت رشد و مدیریت توسعه شهری در ترکیب با

های اقتصادی کالن، است که باعث سرمایه اجتماعی و سیاست
  .]9[شودعنوان شهر هوشمند میتلقی یک شهر به

شهرهای هوشمند در حقیقت حلقه رابط ابعاد فناوری و اجتماعی 
ها در باب شهرهای ها و پژوهششهر هستند. بسیاری از بحث

همچون سیسکو، هایی دلیل نقش اصلی و پیشرو شرکتند بههوشم
های اند. پروژهورانه شهرها بودهامتمرکز بر بعد فنام بیاینتل، آی

های ها عموما متمرکز بر راهکارها و برنامهاجراشده توسط این شرکت
های ابری و استفاده و توسعه فراگیر از ابزارهای مبتنی بر پایگاه داده

اند. ها بودههای پیشرو تولیدشده توسط این شرکتبرنامهفناوری و 
ها و مطالعات شهری پیشرو در حوزه شهرهای که پروژه تا جایی

های نوین و استفاده از آنها ا محوریت و تمرکز بر فناوریبهوشمند 
است. بدین دلیل نسل اول  در فرآیند تولید و طراحی و مدیریت بوده

صورت آن مدیریت شهرهای هوشمند به شهرهای هوشمند و به تبع
های نوین اطالعات و ارتباطات کامال وابسته و معطوف به فناوری

اوری اطالعات و ارتباطات ـاست که فن الیـاین در ح کل گرفتند.ـش

تنها عنصر و ابزار در خلق راهکارهای هوشمندانه برای شهرها نیستند. 
هوش جمعی عامل مهم بعد اجتماعی شهرها و استفاده از سرمایه 

  . ]10[اثرگذار اصلی در فرآیند هوشمندسازی شهرها هستند و
بنابراین و براساس آخرین متون علمی منتشرشده، تعریف جامع و 
یکسان برای شهرهای هوشمند وجود ندارد. تعریف شهر هوشمند با 
توجه به نوع دیدگاه افراد به پدیده شهر متفاوت است؛ بنابراین 
مفهوم شهر هوشمند برای هر شهر و کشور متفاوت از سایر شهرها 

منابع، نیاز کشورها بوده و براساس مواردی همچون میزان توسعه، و 
و تمایل به تغییر و ساختار فرهنگی و اقتصادی متغیر خواهد بود. 
یک شهر هوشمند در ایران، متفاوت از شهری در هند یا اروپا خواهد 

توانند با با رویکردی جامع، شهرهای هوشمند آینده می ]12[بود
اندازی که توسط های مبتنی بر واقعیت موجود و با چشمسیاست

شده و ریزیشوند، برنامههای ذینفع تعریف میجوامع محلی و گروه
های ها یا شرکتتوسعه یابند. به جای سپردن آینده شهر به گروه

تعریف و توسعه شهر هوشمند  خاص، رویکرد پایین به باال برای
جوامع را توانمندتر ساخته و ساختار شهری دموکراتیک را نتیجه 
خواهد داد. چینین رویکرد به ویژه برای کشورهایی مثل هند و ایران 

های متفاوت کاربردی و کارآمد با داشتن تنوعی از خرده فرهنگ
  خواهد بود. 

  سیر تحول عملکردی شهرهای هوشمند
های شهرهای هوشمند بیانگر تحول اساسی تکاملی پروژهبررسی سیر 

در رویکرد و نوع فرآیند طراحی و اجرای شهرهای هوشمند است. با 
شده برای شهرهای هوشمند در دو مرور تعاریف و رویکردهای مطرح

توان سه مرحله مشخص از چگونگی مواجهه شهرها دهه گذشته، می
فاده از آن در فرآیند توسعه شهر با فناوری اطالعات و ارتباطات و است

شناسایی کرد. سیر تحول شهرهای هوشمند از سلطه فناوری و تمرکز 
های عظیم فناوری استفاده از دستاوردهای آن در شهر توسط شرکت

آغاز و پس از آن مدیریت شهری به عرصه شهرهای هوشمند ورود 
هر پیدا کرد و در نهایت این شهروندان بودند که در مرکزیت ش

هوشمند قرار گرفتند. امروزه شهرهای زیادی در مرحله اول یا دوم 
اند. این در حالی است که گرفته فرآیند تحول شهرهای هوشمند قرار

اند. واقعیت آن است که در شهرهای پیشرو وارد مرحله سوم شده
جدیدترین مطالعات رد پای نسل چهارم شهرهای هوشمند نیز قابل 

  مشاهده است. 
انداز شهر : چشم(1.0	Cities	Smart)ول شهرهای هوشمند نسل ا

 اطالعات و ارتباطات   فناوریبر مبنای مرکزیت 
المللی و رویکرد آنها به شهرها ها فناوری بیناین مرحله با شرکت

 برای واردکردن فناوری و راهکارهای هوشمند به شهر ایجاد شده
پیشرفته مبنای تحول شهرها های است. استفاده حداکثری از فناوری

ها را خریداری بایست دستاوردهای این شرکتقرارگرفته و شهرها می
انداز فناوری محور برای شهر دادند. این چشممی و مورد استفاده قرار

فرض اولیه موجب افزایش هوشمند محیطی ایجاد کرد که در پیش
ای ـهرهده و در نتیجه شـهای شغلی و رشد اقتصادی شهرشتـفرص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاصفهان یمقتدر  نازیفر ۱۲۴

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                  یشهر  یگفتمان طراح

زیادی پذیرای این رویکرد شدند و هوشمندشدن را پذیرفته و به 
که به درستی با درک صحیح از اهمیت سمت آن پیش رفتند در حالی

ها بر کیفیت و ماهیت راهکارهای فناوری یا چگونگی اثر این فناوری
ریزی این . فرآیند طراحی و برنامه]13[زندگی شهروندان آگاه باشند 
و با محوریت و  صورت از باال به پاییننسل از شهرهای هوشمند به

  است.  وری صورت گرفتههای بزرگ فناهدایت شرکت
  

بنابراین مشکل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوع کلیدی 
تعامل شهر با شهروندانش است. عالوه بر این این مدل مبتنی است 

های شهر هوشمند سفارشی که برای بر فلسفه بسیاری از پروژه
تی در اند، همچون پلن ایبسیاری از مناطق دنیا پیشنهاد شده

انداز این و سونگدو در کره جنوبی. چشم سایبرجایا در مالزی پرتغال،
های خصوصی فناوری در راستای تولید شهرهای آینده توسط شرکت

است. این نسل از وری گسترده از تولیداتشان شکل گرفتهو بهره
این  .]14[اندشهرهای هوشمند نقدهای بسیار زیادی را در پی داشته

رویکرد به شهرهای هوشمند عموما در مرحله نخست در کشورهای 
های شهری جدید طراحی و در حال توسعه و اغلب در قالب توسعه

های شهری که نتیجه این رویکرد بودند با اجرا شدند. شهرها و محله
ترین آنها عدم شده که برجستهمعضالت و مشکالت زیادی مواجه

عنوان مثال بهی سرزنده شهری بود. هاحضور شهروندان و عرصه
 انداز سایبرجایا در مالزی، خلق مشابه محله سیلیکون ولیچشم
اندازی های روز وقت بود. چشمصورت کامال هوشمند و با فناوریبه

  .]15[که هیچگاه محقق نشد
انداز ، چشم(2.0	Cities	Smart) نسل دوم شهرهای هوشمند

 شهر بر مبنای محوریت مدیریت شهری
های بزرگ فناوری، شهر و مدیریت شهری به جای شرکتاین مرحله، 

ریزی و طراحی برای هوشمندسازی شهر را بر عهده گرفتند. برنامه
نگر در صدد درک چگونگی آینده های با شهردارهای آیندهشهرداری

هوشمند برآمده و راهکارهای  وری از فناوریشهرها با استفاده و بهره
دراین مدل تمرکز بر استفاده از فناوری خالقانه برای شهر برآمدند. 
صورت ابزاری برای ارتقاء کیفیت زندگی در اطالعات و ارتباطات به

های این نسل از شهرهای گرفت. یکی از اولین نمونه شهر قرار
هوشمند، شهر ریو است که شهردار وقت با استفاده از متخصصان 

را در سال  ام طرح جامع ایجاد حسگرهای هوشمند در شهربیآی
ها برنامهو ها این نسل از طرح اخیرهای نمونهتدوین نمود.  ۲۰۰۲

برنامه برای  ۲۰بارسلون با داشتن بیش از  برای شهرهای هوشمند،
پروژه برای هوشمندسازی شهر همچون  ۱۰۰مناطق مختلف و بیش از 

سیم در تمامی فضاهای شهری، تامین دسترسی به اینترنت بی
های حمل و نقل مند شهر، و ارتقاء زیرساختنورپردازی هوش

انداز هوشمندسازی بارسلون، استفاده از هوشمند است. چشم
های نوین برای تسهیل ارتقاء کیفیت زندگی برای های فناوریفرصت

این نسل از شهرهای هوشمند همچنان فرآیند شهروندان است. 
کن یه لریزی و مدیریت شهری باال به پایین بودطراحی، برنامه

عنوان اساس هوشمندسازی شهر فناوری اطالعات و ارتباطات به
  . ]13[مطرح نیست، بلکه ابزار و زیرساخت هوشمندسازی شهر است

انداز : چشم(3.0	Cities	Smart)نسل سوم شهرهای هوشمند

  عمومیشهر بر مبنای مرکزیت شهروندان و مشارکت 
در نهایت مرحله سوم از دگردیسی شهرهای هوشمند، محوریت به 
جای فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت شهری، شهرهای 

با مشارکت  (Co-Creation) آفرینیآغاز به استفاده از همهوشمند 
مستقیم شهروندان در راستای دستیابی به نسل جدید راهکارهای 

اند. تمرکز این نسل از توسعه شهر و ارتقاء کیفیت زیست کرده
های شهر هوشمند بر عدالت اجتماعی است. تاکید ها و برنامهطرح

تر است که جوامع محلی را فعالهایی اصلی و مهم بر خلق موقعیت
و اثرگذارتر نمایند. این نسل از شهرهای هوشمند تالش بر ایجاد 
تعامل و ارتباط فعال میان شهروندان و مدیریت شهری با استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات است. در این نوع از فرآیند دگردیسی 

گیرد اال صورت میریزی در فرآیندی پایین به بشهر، طراحی و برنامه
و شهروندان و استفاده هوش جمعی در مرکزیت راهبردها برای 

  .]14[گیرندهوشمندسازی شهر قرارمی
وین از اولین شهرهایی است که درحال گذار از نسل دوم شهر 

های عنوان سرمایههوشمند به نسل سوم بوده و از شهروندان به
نماید. مثال دیگر این نوع از هوشمندسازی شهرها میاصلی استفاده 

 ۳۰٫۰۰۰ونکوور است که برای طراحی شهری از مشارکت بیش از 
با ایجاد بستری فعال و  ۲۰۳۰شهروند در طرح جامع شهر سبز  
است. نمونه دیگر استفاده از  پاسخگو برای شهروندان استفاده کرده

های به صرفه و با کیفیت مشارکت گسترده شهروندان برای طرح خانه
برای وین است. مثال دیگر پروژه خالقانه بارسلون است که مدیریت 

ها و پیشنهادات مطرح کرده تا ایده چالش اصلی شهر ۶ شهری
  .]13[شهروندان برای حل این معضالت مشارکت دهد

امروزه تعداد شهرهایی که تالش برای هوشمندسازی شهر را از طریق 
های بزرگ فناوری در دستورکار دارند بسیار اندک است. این شرکت
های در حال استفاده از طرحاست که بسیاری از شهرها در حالی

شود جامعی هستند که توسط مدیریت شهری راهبری و طراحی می
صورت گسترده در راستای های نوین بهبا هدف استفاده از فناوری

خلق نتایج کارآمد برای هوشمندشدن شهر (نسل دوم شهرهای 
وری و هوشمند). در هر دو این نوع از هوشمندسازی شهر، بهره

در نهایت منجر به راهکارهای ز منظر مدیریت شهری کارآمدی ا
کن تجربه عملی شهرهایی که از این رویکردها یشوند. لخالقانه می
اند، همچون بارسلون، وین و ونکوور منجر به ایجاد استفاده کرده

شبهه در میزان کارآمدی این رویکردها در خلق محیط شهری بهتر، 
   .]16[است ایدار شدهبا قابلیت زیست بیشتر و شکوفا و پ

بی به هدف غایی رای خلق راهکارهای هوشمندانه در راستای دستیا
شهرهای هوشمند (ارتقاء کیفیت زیست در شهر)، اولین گام درک 

گان اصلی از کنند وری این راهکارها برای استفادهمیزان بهره
هوشمند نسل سوم اولین و  بنابراین، در راستای خلق شهر؛ آنهاست
همکاری گسترده میان  ترین اصل ایجاد امکان مشارکت ومهم

های ذینفع در شهر است. برای هوشمندشدن یک شهر تمامی گروه
های ها از منظر تمامی گروهحلابتدا باید مسائل و مشکالت و راه
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صورت فعال ها بهشود و همه این گروه گرفته در نظر فعال در شهر
ی آفرینی برای شناخت، توسعه و تحقق راهکارهادر فرآیند تفکر و هم

کار گرفته شوند. بر این اساس است که  هوشمندانه و کارآمد، به
عنوان شهرهای شهروندمحور شناخته نسل سوم شهرهای هوشمند به

   .]17[شوندمی
  مبانی و اصول تسری هوشمندی شهر در ایران

مفهوم شهرهای هوشمند در قیاس توان بیان نمود که بنابراین می
گیری نموده و به سمت با مفهوم اولیه و محدود خود تغییر چشم

گرایی و ترکیب فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای دیجیتال هم
ای متشکل مدیریت و مشارکت شهروندان و هدایت سیستم پیچیده

ها و نهادهای خصوصی شهروندان، سازمان شهری در سطوح مختلف،
در نهایت بر مبنای است.  رفته ها و جوامع محلی پیشو انجمن

لیدی در راستای هوشمندسازی یک شهر شده، اصول کتعاریف ارایه
  اند؛ و تجلی هوشمندی در تمامی ابعاد آن در زیر خالصه شده

صورت در دسترس برای عموم. این ایجاد پایگاه باز اطالعات به -۱
بندی اطالعات و تحلیل و بایست قابلیت طبقهپایگاه اطالعات می
عین حال، اطالعات باشد. در  صورت در لحظه داشتهارزیابی آنها را به

در سطوح مختلف برای همه در دسترس باشد. در ایران برخی از 
ها آغاز به ایجاد پایگاه اطالعاتی در دسترس برای شهروندان شهرداری

اند. این بخش در ایران با توجه به صورت بخشی و موردی کردهبه
ضعف شدید ارتباط میان شهر و شهروندان بسیار ضروری و اثرگذار 

 هد بود. خوا
اهمیت مشارکت شهروندان و همکاری مشارکتی (مشارکت و  -۲

نظرسنجی مداوم از شهروندان، حضور شهروندان در فرآیند 
های شهری، خدمات ها و برنامهآفرینی در طرحسازی، همتصمیم

. یکی از شهری شهروندمحور و ایجاد بستر مشارکت شهروندان)
گاه اطالعاتی باز است. در نیازهای این بخش در ایران، پایپیش

است تا از مشارکت  اصفهان در پروژه شهر با چند کلیک، تالش شده
ها و امکان های مختلف استفاده شود. نظرسنجیشهروندان در بخش

های جزء و اقدامات شهری از اقدامات موثر و قابل پیشنهاد پروژه
 توجه شهرداری اصفهان است. 

ها با ها و برنامهن طرحدگذار سنجش ارزش تجربه و به آزمون و -۳
دسترسی عموم مردم به اطالعات و مشارکت میان شهرها، بخش 
خصوصی و مردم و مدیریت شهری، و در مقیاس محله، شهر، منطقه 

های شهر تا مرحله تصویب و نهایتا اجرا، واجد . در ایران طرحو کشور
اساسا مغفول مانده ها پذیری طرحارزش بوده و ارزیابی میزان تحقق
های اجراشده در عین درک دالیل است. با مرور تجربیات و طرح

شکست یا پیروزی طرح، اهمیت مشارکت شهروندان در فرآیند 
 طراحی پررنگ خواهدشد.

جانبه در راستای پاسخگویی به نیاز به یکپارچگی و رویکرد همه -۴
مدیریت های نوین میان رویاهای شهر از طریق فنهمه چالش

. ها و نهادهای خصوصیاران، مردم و سازمانذگشهری، سرمایه
فناوری اطالعات و ارتباطات امکان ایجاد ارتباط متمرکز و یکپارچه 
را برای مدیریت شهری فراهم نموده است. لیکن استفاده از این 

امکان در راستای تحقق رویکرد هوشمند و همه جانبه به مشکالت 
 ل مانده است. های شهری مغفوعرصه
روزشدن به همراه تغییرات بایست امکان به شهر هوشمند می -۱

 باشد. فناوری را داشته
ترین اصول هوشمندی آموختن از تجربیات شهرهای دیگر از مهم -۲

 ها و ارزیابیگذاری تجربیات، طرحدر شهر است. بر این مبنا، اشتراک
آن به اینترنت شهرها آنها واجد اهمیت است. مفهوم نوینی که از 

شود. همانگونه که مطرح شد، ایران از نگاه هوشمندی شهر یاد می
و محیط شهری و فرآیندهای شهرسازی هوشمند در مراحل اولیه 

های سیر تحول شهرهای هوشمند قرار دارد. استفاده از تجربه پروژه
 تواند شهرهای ایرانی را بدون عبور از همهشهرهای هوشمند دنیا، می

ترین مراحل و با حداقل هزینه برای آزمون و خطا در مسیر موفق
 شهرهای دنیا قرار دهد.

باید از اصول پایه برای شهرهای  پایداری اجتماعی و محیطی -۱
پایداری اجتماعی بر یکپارچگی اجتماعی و حس هوشمند باشند. 

مکان داللت دارد. پایداری محیطی بر خوانش اکولوژیک و "سبز" از 
تاکید بر منابع طبیعی و بستر  شود.و توسعه شهر توصیف می رشد

توان های شهری ضرورتی است که میها و برنامهاجتماعی در طرح
 عنوان اساس تسری هوشمندی در شهرهای ایران نام برد.از آن به

فرآیند تدوین طراحی شهر هوشمند (فرآیند دگردیسی شهر به شهر 
  هوشمند)

 ها،ات و ارتباطات و نسل جدید فناوریتغییرات فناوری اطالع
اند که فهم و مفاهیم جدیدی را در دو دهه گذشته خلق نموده

ریزی برای شهرهای هوشمند استفاده از آنها، اساس طراحی و برنامه
تحلیل تجزیه و ها، در زمان حاضر است. مفاهیمی همچون کالن داده

، شهر یکپارچه، اینترنت )Real Time Analysis( اطالعات بالدرنگ
و شهرهای  (Internet of Cities)اینترنت شهرها  (IoT) اشیاء

ظهور این مفاهیم و موضوعات،  (Real Time Cities) بالدرنگ
های شهری را نتیجه داده است که ها و برنامهنسل جدیدی از طرح

ریزی برای شهرهای آینده و ات در برنامهکردن این تغییر لحاظ
 هایی که نتیجه ظهور این تغییرات هستند،پیشگیری از چالش

گی وارد عرصه از آخرین این مفاهیم که به تاز. ]18[ضروریست
اند، مفهوم اینترنت شهرهاست که با ظهور مطالعات شهری شده

  است.ه شدبر اهمیت و ضرورت توجه به آن افزوده  ۱۹بحران کوید 
اثرگذاری و  با تا آن استفرآیند دگردیسی شهر به شهر هوشمند بر

های مشخص با توجه به ویژگی، اثرپذیری از کلیه ابعاد محیط شهری
 با تسری هوشمندی در محیط شهری،، اجتماعی و اقتصادی-فرهنگی

در بایست هوشمند می شهر طرح. موجب ارتقاء کیفیت زندگی شوند
و کار دولتی و سازمانی جاری را  سازفرآیندی تدوین شود که 

ها را به پاسخ و راهکار کلیدی و چالشبتواند شناسایی نموده تا 
نکته قابل توجه در فرآیند دگردیسی شهرها به موفقیت آمیز برساند. 

شهر هوشمند این است که ضرورتی بر تدوین طرح کلی و یکپارچه 
های تر، انجام طرحخست نیست. بلکه درستبرای کل شهر در گام ن

شهری موضعی و موضوعی براساس چارچوب طراحی شهری 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاصفهان یمقتدر  نازیفر ۱۲۶

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                  یشهر  یگفتمان طراح

شهرهای هوشمند و فرآیند تسری هوشمندی در محیط شهری است 
موانع و امکانات در محیط شهری ایران را بازنمایی و  ها،تا چالش

 های شهری می توانند وها و طرحمشخص نمایند. لذا تمامی پروژه
   باید منطبق بر اصول و مبانی هوشمندی در شهر انجام شوند.

های ایجادشده در دهه شده و چالشبا توجه به مطالعات انجام
های شهرهای هوشمند نوین، رین جنبهتترین و برجستهگذشته، مهم

وان تمی ،شده برای شهر هوشمندو براساس آخرین تعاریف مطرح
شهر هوشمند  ریزیی و برنامهبرای طراح اساس چهارچوب مفهومی

محیط  را در مدلی متشکل از سه الیه و ارزش اصلی شامل فرهنگ،
در این مدل زیرساخت  .تعریف کردشهری فیزیکی و مدیریت 

، تا محیط فیزیکی این چارچوب مولفهبرای هر سه مبناست هوشمند 
هوشمند و مدیریت شهری هوشمند برای  و جامعه فرهنگ هوشمند،
های انسانی شدر این مدل ارز  ند نوین قابل خلق باشد.شهر هوشم

 گذاری برای شهر هوشمند قراردر مرکزیت طراحی راهبرد و سیاست
آنها  ییمدل در توانا نیا مولفهفصل مشترک هر سه  داده شده است.

این مدل  است. ی در محیط شهریدر خلق درک بهتر از هوشمند
هوشمندسازی شهر در گذاری برای سیاستجاری تواند رویکرد می

براساس این اعتقاد که استفاده فناوری اطالعات و ارتباطات  ایران را
صورت طبیعی به سمت راهکارها و توسعه صحیح شهرها را به

  .]18[را به تدریج تغییر دهد برد،می
ها و بر مبنای این چارچوب مفهومی، نوع و رویکرد به طرح

شده و نقش بایست بازنگریشهرسازان میهای شهری از سوی برنامه
ترین عامل در تحقق هوشمندی در شهر عنوان مهمشهروندان به

تبیین شود. در عین حال جایگاه و نقش موثر طراحان شهری 
شده های معرفیعنوان عامل اصلی ارتباط مولد میان هر سه مولفهبه

عریف است در این چارچوب، در ساختار شهرسازی ایران نیازمند بازت
  ).۱(شکل 

  

  
   ]18[چارچوب طراحی شهری شهر هوشمند )١ شکل

  

شهر هوشمند  طراحی برایعامل مهم عمده در  ۶، بر این اساس
  ؛]19[بایست مورد توجه قرارگیرندو در فرآیند طراحی می وجود دارند

هوشمند؛ یک پروژه  یا محدوده شهر اجرایی برنامه اقداماتتدوین  -۱
 پذیری طرحیا برنامه مشخص در ارتباط با شهر هوشمند برای تحقق

گام به گام منطبق با بستر اجتماعی، اقتصادی و زیستی صورت و به
 موجود

ای ؛ مجموعهیا محدوده گذاری شهرسیاست هایمحیطتوجه به  -۲
(از  اثرگذار هستندطراحی راهبردها مختلف شهر که در  هایحیطهاز 

قبیل محیط زیست، اقتصاد، بافت اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک 
 .و غیره)

 نتایج دگردیسی شهر؛ درهای ذینفع گروهت تشخیص و مشارک -۳
صورت کلی و نتایج به یا محیط شهری اثرات مورد انتظار بر شهر
(شامل  های ذینفع در شهر هوشمندمورد نظر طرح برای گروه

های دولتی و خصوصی، کسب و کارها نهادها و سازمان شهروندان،
صحیح شده و در فرآیند بایست به درستی تدوینو غیره) می

 ها در طرح لحاظ شوند.مشارکتی با تمامی گروه
، هاگذار سرمایه و هاهای اثرگذار و توانمندکننده طرح؛ شرکتگروه -۴

کردن باید در مشخصو غیره که دولتی و نهادی  های مختلفسازمان
و تدوین راهکارهای اجرایی  هاچالش، شناسایی عوامل اثرگذار و مهم

کننده در های مشارکتگروهمشارکت داشته باشند.  هاو سیاست
بندی توان در چند دسته طبقههای شهر هوشمند را میها پروژهبرنامه

ها و موسسات و های آکادمیک (دانشگاهو معرفی کرد؛ محیط
های اقتصادی دولتی، های پژوهشی)، کسب و کارها و بنگاهبنگاه
های مستغالت، شرکتها در حیطه امالک و ها و شرکتبنگاه

ها های فعال در زمینه فناوری، شرکتساختمانی و شرکت
های دولتی. با وجود اینکه در المللی، سازمانگذارهای بینسرمایه

های خصوصی متولی و ها، شرکتبرخی از پروژها و برنامه
گذار هستند، لیکن همیشه دولت و مدیریت شهری نقشی سرمایه

  هایی دارند.نامهحیاتی در تحقق چنین بر 
 مشخصاساسی موفقیت؛ مجموعه شرایطی که به صورت  عوامل -۵

این عوامل طیف شهر هوشمند سهم دارند.  و طرحدر موفقیت برنامه 
شوند که بسته به نوع و موقعیت پروژه وسیعی از عوامل را شامل می

متفاوت خواهند بود (مشارکت همه جامع در همه سطوح طرح و 
راهکارهای اجرایی با توجه به واقعیت موجود جامعه،  برنامه، تبیین

 تحقق اقتصاد هوشمند و تامین منابع مالی و غیره).
مشکالتی  ؛پذیربودن طرحی احتمالی و انعطافهاچالشتوجه به  -۶

پذیری برنامه اقدامات شهر هوشمند با آن که سیاستگذاران در تحقق
تقابل  رات سریع فناوری،(تغییر منابع مالی، تغیی مواجه خواهند شد

های حاکمیت و تغییر سیاست های ذینفع و ذینفوذ،منافع گروه
 غیره).

طراحی برای شهر هوشمند یا محیط  با توجه به تمامی موارد فوق،
انداز مناسب چشم شهری هوشمند، در اولین مرحله نیازمند تدوین

 های اصلی معرفی شده در چهارچوببه تفکیک المان مشخص و
شهر هوشمند (فرهنگ، محیط فیزیکی و سیستم مدیریت شهری)، 

 بایست به نحوی تدوین شوند که به واسطهانداز می. این چشماست
یت تحقق داشته باشد. شناخت جامع از راهبردهای مشخص قابل

های های محیط شهری در بخشها و ظرفیتها، چالشویژگی
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انداز من تدوین چشممتض فرهنگ و محیط فیزیکی و مدیریت شهر،
  پذیر و صحیح برای شهر است. تحقق
 تر،تدوین طرح یا برنامه شهر هوشمند، یا به عبارت صحیح نهایتا،

طرح دگردیسی شهر به سمت شهر هوشمند منطبق با چهارچوب 
شده و مشارکت شهروندان از اولین مرحله فرآیند مفهومی ارایه

های بایست در حیطهشود. چنین طرحی میطراحی انجام می
های اجرایی ها و راهبردمختلف شهر هوشمند ورود کرده و سیاست

صورت مشخص بیان کند. در عین حال، ساختار را برای هر بخش به
بایست به نحوی تدوین شود که بازنگری و به روزرسانی طرح می
  ای میسر بوده و قابلیت به روزرسانی داشته باشد. صورت دورهطرح به

  

  گیرینتیجه
جمعیت جهان  %۷۰در حدود  ۲۰۵۰آمار نشان داده است که تا سال 
ها وسیله جمعیت زیاد، بیلیوناین در شهرها ساکن خواهند شد. 

الکترونیک که با هم در ارتباط خواهند بود، مجموعه بسیار عظیمی 
از اطالعات را ایجاد خواهد کرد. اینترنت اشیاء از طریق تغییر 

های آنها، از مراحل اولیه های پیشرفته و تجزیه و تحلیل دادهفناوری
های شهری در آینده به شده و شبکه سنتی زیرساختود خارجخ

ریزی و برنامه طراحیو  ندشوشبکه کامال یکپارچه اینترنت بدل می
ها و نسل جدید طرح ؛ بنابراینکندشهری را وارد فاز جدیدی می

، شبکه اینترنت اشیا، هاهای شهری مبتنی بر آنالیز کالن دادهبرنامه
در حال تولد و نقش مولد طراحان شهری  شهروندانجایگاه کلیدی 

شدن با این تغییرات غیرقابل اجتناب خواهد بود و همگام هستند.
تر به عرصه روزرسانی است. با ورود سریع تنها نکته موثر زمان این به

جویی قابل توجهی در منابع و شهرسازی نوین و هوشمند، صرفه
  شت. های شهرهای ایران خواهد داسرمایه

های نوین، توانایی داشتن کالن شهرهای امروز با ظهور فناوری
ها شهروند هوشمند را دارند. برای اینکه شهر واقعا هوشمند میلیون

ست که شهروندانش را ا یو کار ر باشد، نیاز به ایجاد و خلق سا
نموده و از این سرمایه هوشمند به صورتی توانمندتر و هوشمندتر 

امروزه راهبردهای خالقانه برای  .ستفاده نمایدکارآمد و فعال ا
عنوان ابزاری های نوین را بهشهرهای هوشمند همچنان فناوری

تجربیات  کلیدی برای هوشمندسازی شهر در نظر دارند. لیکن،
شهرهای هوشمند در طول سه دهه گذشته مبین عدم توفیق طراحی 

ین است. مولد صورت فرآیندی باال به پایریزی شهری بهو برنامه
انداز شهر هوشمند، مشارکت و همکاری اصلی توفیق در تحقق چشم

شهروندان یا به عبارت دیگر رویکرد انسان محور در طراحی، 
  ریزی و مدیریت شهر است. برنامه

های شهری، طرحی است که با بهترین طراحی برای شهر یا سیاست
ثر متاثر مشارکت کسانی طراحی شود که مستقیما از آن طرح ا

کنندگان از خدمات طراحی شده است از اولین شوند یا استفادهمی
آفرینی یا خلق ریزی. این امر هممرحله فرآیند طراحی و برنامه

شود که تنها شنیدن نیازها، می نامیده (co-creation) مشترک
های ذینفع نیست، بلکه ها و مشکالت شهروندان و گروهخواست

به فرآیند طراحی در راستای رسیدن به کارآمدترین دادن آنها مشارکت
ریزی شهری راهکار است. تجربه موفق این نوع از طراحی و برنامه

است که نتایج مطابقت بیشتری با بستر طرح دارند، که  داده نشان
کن در این نوع از فرآیند یبرند. لکارآمدی و پذیرش طرح را باال می

ها و اعتماد عمومی میان تمامی گروهسازی، تنها با افزایش تصمیم
  . ]20[دشوشهروندان با مدیریت شهری محقق می

انداز شهر هوشمند نوین، نیاز دستیابی به چشمپیش بر این مبنا،
شناخت و تدوین ساز و کار اجرایی برای مشارکت در بستر فرهنگی 
هر شهر است. ارتباط بنیادی هوشمندی شهر با ضرورت استفاده از 

سازی فرآیند طراحی رکت و هوش جمعی، منجر به اهمیت بومیمشا
ریزی برای دگردیسی شهرها به سمت هوشمندترشدن دارد. و برنامه

های شهری براساس فرهنگ ها و برنامهبدین مبنا، نسل جدید طرح
و ساختار اجتماعی بومی در حال تدوین هستند. نمونه موفق این 

است. چه هند قابل مشاهده نسل در برنامه هوشمندسازی یکپار
تواند گام نخست چارچوب مفهومی پیشنهادشده در این پژوهش می
های شهری به سمت در تبیین فرآیند صحیح و موثر دگردیسی محیط

  های هوشمند تلقی شود. محیط
واقعیت آن است که به واسطه ارتباط ساختاری هوشمندی محیط 

دوین دستورالعمل شهری و بستر فرهنگی و اجتماعی موجود، ت
مشخص برای هوشمندسازی شهرها عمال غیرممکن است. در ایران 

های متعدد، نوع و ساختار اجتماعی به واسطه وجود خرده فرهنگ
در هر شهر متفاوت از شهر دیگر است. بر این اساس، برای هر شهر 
و حتی هر منطقه از یک شهر، مطابق با چارچوب مفهومی شهر 

ریزی شهری متفاوت خواهد یند طراحی و برنامههوشمند، نوع و فرآ
  بود. 

ریزی شهری هوشمند واجد نقش حیاتی در بنابراین طراحی و برنامه
خلق ارتباط قوی، مولد و کارآمد میان مدیریت شهری، اقتصاد شهر 

بوده و جایگاه طراحان و و جامعه در نسل جدید شهرهای هوشمند 
ان حلقه واسط میان هوش جمعی عنوریزان شهری در ایران بهبرنامه

و مدیریت شهری نیازمند بازنگری دارند. این نوشتار تالشی است 
برای ورود به مفهوم هوشمندی در شهر در ادبیات طراحی و 

های آتی در حیطه ریزی ایران و معرفی نیاز و ضرورت پژوهشبرنامه
زان ریریزی شهری و بازتعریف نقش طراحان و برنامهطراحی و برنامه

سازی صورت بومیشهری در فرآیند هوشمندسازی شهرهای ایران به
 شده است.
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