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 چكیده

 یاقتصداد جهدان یددجد یگرانکه به عنوان باز شود و آن دسته از مناطق شهرییدر رونق اقتصادی محسوب م یدیعنصر کل دانش

چشم  جهان در یمال و یهای انسانیهسرما یشترشهروندان را به منظور جذب ب یزندگ یفیتخود و ارتقای ک یهای رقابتیتارتقای مز

وجده بده ت بدا یدزشت  نرشهر باشند. یم یانبندانش شهری مراکزخلق فضاها و  یبرا سیاستهاییاز  یریگبهره به یرانداز دارند، ناگز

 بهرسیدن  و توسعه خود، یشرفتست که درچشم انداز پا ییاز شهرها یكی و فرهنگی یرساختیز ،یمیاقل های باالیظرفیتداشتن  

و در  ریبه توسعه شه یاقتصاددانش یلتبد یندفرا یرمس درک درست ،هدف اصلیکرده است.  یمرا برای خود ترسبنیان دانششهری 

قدرار  یرمسد یدنا یدر ابتددا ینهزم ینمثبت در ا  یرخدادها رغمیاست که تا کنون علبنیان دانششهری طراحی مقیاسی کوچكتر

د نیرات باشد پاسخگوی این تغینتا بتوان دنکنای را طلب میطراحی ویژهو مراکز شهری نیز  فضاها. در راستای نیل به این هدف یمدار

 نامیم. مین بنیادانشچیزی که ما آن را طراحی شهری 

نظدری  بحد  ،مقیدا  جهدانیدر بنیان دانشطراحی شهری موفق ای و بررسی تجارب کتابخانه و یاسناده مطالعبا مقاله،  این

مراکدز  زیر معیار برای طراحدی 18معیار و  5و در این پژوهش به  نموده یرا واشكاف یانبنشهری دانشعوامل موثر در طراحی مراکز 

بی ایدن ( بده تحلیدل و ارزیداAHPگیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )سپس  با بهره ،ت یافته استدسبنیان دانششهری 

این  ایهیافته اسا بر است. شده عوامل در پیاده راه فرهنگی مرکز شهر رشت  قبل از اجرای پروژه بازآفرینی و پس از آن پرداخته

طراحدی بدا نشدان داد کده نتایج مطرح گردید و ی طراحی هایاستس ینتدوربه منظوبنیان معیارهای طراحی شهری دانش پژوهش

  .هادگام نها شهر یرکالن شهر رشت و سا یبرابنیان دانشاهداف توسعه شهری  رسیدن به توان در جهتمی شهری مناسب مراکز

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 افهزایش بها ، بسیاری از شههرهادر صنعتی و پسا صنعتی دورانتاریخ 

 محور و دانش خدماتی فعالیتهای سمت به گرایش و طبقه خالق سهم

 تولیهدا  و کشهاورزی نقش زمان این در.  [5,6]اندشده متمایز هم از

 کرد ادعا وانمیت طورکلی به .است یافته کاهش شهرها این در صنعتی

 دیگهر و دانهش اهمیهت به اذعان دانشی، جامعه توسعه راستای در که

 طهور بهه اگرچهه .[7]است  رشد حال در نامشهود هایدارایی فرمهای

 بهه اما است، متفاو  توجهی قابل طور به شهرها توسعه مسیر طبیعی،

 بهه و فیزیکهی طبیعهی منهاب  پایه از تولید گرایش انتقال میرسد، نظر

 .[8]دارد یکسانی روند شهرها این از بسیاری دربنیان نشدا

 شهرهاست، در کلیدی بنیان به شدن تبدیل حال در دانش، اگرچه

 ی مورد نیهاز فاکتورها سایربستر سازی مناسب برای این دگردیسی و 

 شهوند، گرفتهه نظر در شهرها وتحلیل تجزیه عملکرد زمان در باید نیز

 ظهارانت مورد نتایج به رسیدن برای تضمینی یتنهای به پایگیدانش زیرا

 .اسهت شههروندان بهه زنهدگی بهايی کیفیت ارائه شهرها هدف نیست.

 محیطی، کیفیت نظیر شماریبی فاکتورهای از متأثر نیز زندگی کیفیت

 محور عدالت و باز حاکمیت خدما ، ذیریپدسترسی و کیفیت امنیت،

 و پیچیهده شههرها عملکرد شی،اقتصاددان دوره در بنابراین است، ....و

 در بنیهاندانهش شههری مراکهز توسعه است. ایده چندوجهی ایپدیده

 پهذیری،رقابهت ههایجنبههی ارتقا منظور به شهری مناطق از بسیاری

 زندگی بايی کیفیت و سرزندگی تأمین و هاسرمایه و استعدادها جذب

 .[9]یافت عمومیت ساکنین برای

-معیارها و چهارچوب ،یشهر مراکز ردعملک ارتقای و تحلیل جهت

 شهوند. تولیهد مهرتب  متغیرهای وضعیت به دستیابی جهت های يزم

 زمینهه در متغیرههایی چنهین تولیهد خصوص در اندکی هایچارچوب

 عملیهاتی رچههاسهت. اگ دسهترس دربنیهان دانش شهریمراکز  توسعه

 ظیهرن شماریبی موضوعا باشد.  نمی آسان نیز هاچارچوب این کردن

 ظرن در باید اطالعا  پذیرییدسترس و گیریاندازه فاکتورهای انتخاب

 ،ههای موجهود ارزیهابی در کلیهدی ویژگهی ایهن، بر عالوه شود. گرفته

. اسهت نتهایج تفسیر برای مرج  نقطه ارائه جهت معیارهایی از استفاده

 رتب م تطابق معیار اینکه و تطابق معیار عنوان به شهرها انتخاب اگرچه

 وسعهت عملکرد ارزیابی حاضر، اله. مقنیست ایساده انتخابی،کار شهر با

 .دهد می شرح را شهر یک برایبنیان دانش شهریمراکز 

 مبانی نظری -2

-دیدگاه که دهد می نشان بنیاندانش شهرهای موضوعی ادبیا  بررسی

 .دارد وجود آن هایویژگی و مفهوم این با رابطه در متفاوتی عقاید و ها

 ههدف بها که است شهری بنیان،دانش شهر " ادوینسون لیف اعتقاد به

 " نیز تحقیقا  از برخی شده است. در  طراحی دانش پرورش و تقویت

 ارزش بها صادرا  از ناشی ایمنطقه اقتصاد صور  بهبنیان دانش شهر

 و ههوش قهدر  و فنهاوری پهژوهش، و تحقیهق از حاصل بايی افزوده

 سهایر بها مقایسهه در شهرها از گونه این ."ستا گردیده تعریف ذکاو 

 و وپهرورش آمهوزش روی بهر بیشهتر پیشرفته، اقتصاد دارای شهرهای

 مفهوم این واق  در در .]3[نمایند می گذاری سرمایه پژوهش و تحقیق

 محسوب دانش بر مبتنی توسعه از زیرمجموعهایتوسعه مراکز شهری 

 در را شهری زندگی تصادیاق و اجتماعی ، هایجنبه تمامی و گردیده

 :میگردد تعریف زیر صور  به نیانبدانش یشهرمرکز  یک. گیردبرمی

 فرآهم آورد فضایی پویا و سهرزنده بنیان، دانش یک مرکز شهر هدف "

و  بسترسهازی طریق از گو و جاذب طبقه خالقونش ، گفتدا بر مبتنی

مستمر  عاملت طریق از امر این .است دانش مدیریت تشویق فرایندهای

 شهرهای سایر دانش عاملین با همزمان و خود با دانش عاملین و مثبت

مناسهب شهرای   شههری احهی. طربهود خواهد حصول قابلبنیان دانش

 زیرسهاختهای و ههاشهبکه های تبادل نظرا  و گفتمان،محی  جدید،

 را تعهامال  این پشتیبانی نقش ارتباطا  و اطالعا  فناوری بر مبتنی

 .ینمایدم ایفاء

 ماسهتخدا افهزایش همچهون مزایهایی دارایبنیهان دانش ههایشهر

 و درآمد سریعتر رشد حقوق، پرداخت بهبود ،مشاغل خدماتی و دانشی
 جذب در خود ظرفیت افزایش طریق از پایدارتر اقتصادی جامعه، ثرو 

 صنای  تجدیدحیا  فناوری، نوآوریهای توسعه و خارجی گذاریسرمایه

-اشتراك منظور به بیشتر فرصتهای ایجاد توریسم، صنعت ارتقاء سنتی،

مراکز شههری )عمهومی مراکهز در گذاریسرمایه طریق از ثرو  گذاری

 نههزمی در و ...(و فرهنگی عمومی، تجهیزا  ونقل حمل باغها، پارکها،،

 پایگهاهی عنهوان به خود که خودباوری سطح ارتقای اجتماعی، امنیت

 .]3[میگردد داخلی محسوب اقتصاد در حلیم مجدد گذاریسرمایه برای

 اقتصادی تولیدی دانش کهاست  دانشی مراکز شهری گیریهدف، شکل

 یمحیطو مکانی و  دهد،  قرار همگان  اختیار دردر جهت رشد شهر  را

 .گفتمانو ها و تبادل نظرا  شکل گیری ایده برایسرزنده باشد 

 پویایی مراکز تنهاان بنیدانش شهرهایمراکز  که است معتقد کاریلو

. مراکهز شهود مهی گرفتهه بکهار و ایجهاد دانهش ههاآن در کهه هسهتند

 و ارزشهها زیرسهاخت، انسهانی، سهرمایه بهر تمرکز دلیل بهبنیان دانش
 از حاصهل چالشهای با مواجهه به قادر هاحل راه ایجاد برای کارآفرینی
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 جدیهد ایهفرصت ایجاد و هاآن نمودن مهار زمین، کره حیاتی مسائل

 شهر مرکز  یک" که است چنین مراکز گونهاین از وی تعریف باشند.می

 و شناسهایی منظهور بهه شههروندان آن در که است شهری بنیاندانش

 سیسهتماتیک تالشی متوازن و پایدار روشی به سرمایه سیستم توسعه

 ".میکنند

 بهه زیهادی توجهه ظهور، حال در اقتصادهای اخیر، هایسال در اگرچه

-دانش داقتصا ایده اما اندداشته بنیاندانش اقتصاد سوی به گذار فرایند

اخهر از او که است و نظریه شهر خالق  درونزا رشد نظریه بر مبتنی پایه

 رواج و نسهلها نیاز شناخت افزایش به آن پرداخته شد و از 1990دهه 

 دانشهی، اقتصهاد .میگیرد نشأ  مدرن اقتصادهای در دانش از استفاده

 و اسهت یکپهارچگی بهه شدن تبدیل حال در ایفزاینده طور به جهان

 ،شهرها اقتصاد احیای برای محرکه نیروی به شدن تبدیل حال در دانش

منطقهه  مقیهاس در تنهها نههرقابت پذیریشان  بهبود و اجتماعی توسعه

 .بلکه در مقیاس جهانی میباشد

 تجربه دره سیلیكون -1-2

بنیهان منطقهه دره قتصهاد دانهششک بهتهرین نمونهه موفهق بهرای ابی
نسهته که توااست  و مجاور دانشگاه استفوردسیلیکون در ایالت کالیفرنیا

حهل این ناحیه م فناوری در مقیاس جهانی باشد. به تنهایی قلب تپنده 

و  بنیان است که یا در گوشههای بزرگ دانشبسیاری از شرکت فعالیت

حیهه ن بلهو  خهود در ایهن ناکنار این ناحیه متولد شده اند یها در دورا

اپهل، گوگهل،  ههای اینتهل،شهرکتحضور فعالی داشته اند. دفاتر اصلی 

و ... در این منطقه حضهور دارنهد و کسهانی  AMD ،adobeفیسبوك، 

ل خالقین کمپانی اپل خود محصواستیو وزنیاك همچون استیوز جابز و 

  بنیان هستند.این مراکز دانش

در سهال بود کهه  HPشرکت  منطقه  این بنیاناولین شرکت دانش

پهروهه دانشهگاهی  دانشجوی خالق اسهتنفورد بهرای با همکاری 1951

بسهتر و پس از آن با حمایت از این طبقه دانهش محهور و  شکل گرفت

پژوهشی این دره شهاهد شهکل  شهری هاو مراکزتاسیس پاركسازی و 
-پهانیو با حضور کم در شد بنیانهای دانشگیری مرکزی برای شرکت

 ید آهای اپل و گوگل یکی از مهمترین مراکز اقتصاد دانشی به شمارمی

-ریزی شده دانشطراحی شهری برنامهاگر چه این دره نتیجه مستقیم 

-هبرنام وده آلی برای سایر طراحی بنیان نبوده اما الگوی بسیار موفقو ای

ان های دانش بنیان میباشد.به طور خالصه موترد زیهر را بهه عنهوریزی

 توان نام برد.عوامل موفقیت این منطقه دانش بنیان می

 مناسب داشتن شرای  اقلیمی 

  دانشگاه استنفورد و استادان و فهار  )بستر آموزشی مناسب

 .(اندای داشتهالتحصیالن آن در این امر نقش ویژه

  بستر سازی مناسهب بهرای حضهور طبقهه خهالق دانشهی و

 سرمایه گذاران ریسک پذیر

 تنوع فرهنگی اختالط و 

 سرزنده ها و مراکز پژوهشیفضاهای شهری و پارك 

تجربه مرکز شهری دیترویت، میشیگان )پارک  -2-2

 هارمونی(

ر در اثه 2000تا سال  میالدیهایی بود که هر دیترویت از جمله شهرش

کاهش اشتغال در صنای  و مههاجر  سهفید پوسهتان بهه نقهاط دیگهر 

 گر چهه از دسهت رفهتن نیمهی ازبیشترین آسیب را به خود دیده بود. ا

به طور کامل مورد بررسهی  2000تا  1950جمعیت شهر بین سالهای 

ده شهقرار گرفته بود اما به  آثار اقتصادی و شهری آن کمتهر پرداختهه 

بهه یهک چههارم  2000اقتصادی امالك شههر در سهال  ارزش .]1[بود

 نی دراما اجرای طرح پهارك ههارموتقلیل یافته بود. 1950میزان سال 

 مرکز این شهر با رویکرد احیای دانش بنیهان شههر و توجهه بهه جامعهه

های هنری ، تفریحهی و دانشهی توانسهت محلی هنری، اختالط کاربری
 های خوب خود برگرداند.باردیگر این شهر را به روز

موفهق بهه دریافهت جهایزه از انجمهن 2000در سال این طرح که  

مت حیای زندگی شهری و تغییر به سمعماران آمریکا گردید به منظور ا

ههها ترکیبههی از بنیههان و حمایههت از فعالیههت آنتوسههعه شهههری دانههش

فعالیهت و  ها ، مراکز تفریحی را در کنهارها و کافهها ،رستورانفروشگاه

های دانش محور را در طرح خهود گنجانهده بهود. بها ایهن جذب شرکت

ور محگذاران دانشیهان و سرماهدف که بتواند طبقه جدیدی از شهروند

 را در شهر و مراکز شهری خود شکل دهد.

ارتباطات از راه دور  یتختپا) تجربه هلسینكی -3-2

 (اروپا

مناطق شههری فنالنهد اسهت کهه بهر  یناز اول ینکینطقه شهری هلسم

نفهههر  یلیههونم1/5حههدود  یاسههیس یاقتصههاد کشههور، فرهنههد و زنههدگ

ل تسهل  دارد. خودمختهار و مسهتق شهرداری 14سهاکن در  یهتجمع

اسهپو،  ینکی،بزرگ شهری فنالند عبارتنهد از  هلسه یستگاههایچهار ز

از  فهردمنحصهربه مثههال یههکمنطقهه شهههری  یهن. ایهاننوانتها و کان

رشهد  ینتهرخاطر کهه پرسهرعت یناست به ا یانبنتوسعه شهری دانش

افهزوده ناخههالد در اشهتغال و ارزش یت،به جمع یتای را با عنامنطقه
اقامتگاه امهن و  یکبه خود اختصاص داده و  یراخ هایدهه یروپها طها

خههدما   یهن. عهالوه بهر اشودیدولت مرفه در شمال اروپا محسوب م

را در  ییو راهنمها ییابتهدا آمهوزش و ینبهاي تهأم یفیهتبها ک یعمهوم
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بهرای نهوآوری،  یو محله کنهدیبرگزار مه یسطح جهان ینبراساس آخر

از  بازار یهاداسهت. همچنهان درآمهد ز یشگیهم ییرا دانش و تغ یدتول

در جههان  ی درآمدها از توز یشتریناز ب یکی) یدهدرا نشان م ی باز توز

دارای  یتههاًاسهت. نها یاز اختالط اجتماع یو دارای قدمت طوين (غرب

است که بر  یستمیو س یتیو حاکم یمحل دموکراسی یهزانم ینبهايتر

در کل  فنالند بنا شده است. یجهان یسود اجتماع و یمترق یا مال یهپا

بهه  یجههان یطور اخد به رأس اقتصاد و اجتماع دانشهبه ینکیو هلس

 مهذهبی و یقههوم یمهی،اقل یایی،جغراف یخی،خاص تار یژگیهایو یلدل

شدن از اواخهر  یشامل زمستان سرد، صنعت یژگیهاو ین. ااندیافته دست

کهه  یهتسل  و نفوذ سهوئد و روسهو 1990در دهه  یقرکود عم1950،

شهده  یو اخهتالط فرهنگه یاسهیکالبدی، اقتصهادی، س یختار به منجر

تها  1990سهالهای  ینبه یرو چشهمگ یزمان رکود ناگههان ا. ت[10]تاس

فنالند و در ارتباط بها  یهبه بق یهمنطقه شب ینتوسعه اقتصادی ا1993،

 بود. یسنت ی صنا

اقتصههادی را در دهههه   اییتهههعناصههر موفق یشههترب ی،ناگهههان رکههود

 بود یعیرشد عمدتاً وابسته به صنا ی،دوره زمان ینبرد. در ا یناز ب1980

قطهه نرکهود  ایهن در امان مانده بودند. یجهان رقابت که تا آن موقه  از

در رقابهت  ییهرا بهه تغ یدنجههت رسه ینکیبرای هلسه یعطف بزرگ

  بخهش در یمهبود، ماننهد رشهد عظه یدتوسعه جد یجادبه جای ا یجهان

ICT. خاطر که نوآوری در فناوری، منب  مهم ارزش ینبخش به ا ینا-

مهههم  یاربسهه یشههود،محسهوب مه یافزوده و تصدیگری در بازار جهان

  .[10]اسهت

از اوخهر دههه  ینکیبرای ظههور هلسه ییآساو معجزه یدجد مسیر
 هدیونهاقتصادی بازشهد کهه ظههاهراً پ المللیینبا عنوان رقابت ب1990،

ه بهه اسهاس رفها یابیرا بهه منظهور دسهت دانشی اقتصاد الزامها  یهانم

مان و زاقتصادی در آن  یاضتشمال اروپا برقرار کرد. توجه به اقداما  ر

در  یکیاسهتراتژ یهزیربرنامهه تهدوین انههداز بلندمههد  وچشم یینتع

موفهق فنالنهد از جامعهه کشهاورزی و  یلمنجر بهه تبهد ی،دانش اقتصاد

، (یعمهوم خدما  کاغذسهازی و یرکاغذ،مانند جنگلداری، خم)یدیتول

 یجامعه دانش یشرواناز پ یکیو  یدانش ی صنا المللیینقطب ب یکبه 

 سازمان که یانوک یلدر جهان شد. به خصوص رشد فناوری شرکت موبا

 و یو کمکهای مال یو توسعه مل یقمرکزی آن در اسپو قرار داشت، تحق

  .[10]تحول به عهده داشت ینا در ینقش مهم یبانی،پشت

-یسهتگینوآوری فدرال و شا یمل یاستهایس ینتوجه به شکاف ب با

- هرآ در فنالنهد1994در سهال   یبرنامه تخصص یمرکز مل یمحل های

جههت توسهعه  یای و ملهمنطقه ی،برنامه بر مناب  محل ینشد. ا اندازی
دارد. در  یهددانش در مکانهای خهاص تأک المللیینب یرقابت هاییدآنم

با  یکای که مشارکت نزدمنطقه یمرکز تخصص یک برنامه، این یجههنت

شهد  یسدانشگاهها و شرکتها در بخشهای مربوط به خود داشهت، تأسه

از  یداًتوسههعه داد و شههد یحاًرا صههر اقتصاددانشههی و اسهتراتژیههههای

 یهشهر دانشپا یکعنوانبه ینکیهلس یاناصالحا  توسعه شهری دانشبن

 کرد. یتحما

 یگرانبهرای بههاز یتهههایینههوآوری فنالنهدی، موقع یچیهدهپ سیسهتم

بههرای ارتقههای  یو خصوصهه یعمههوم ی،متفاو  در بخشههای علمهه

از  یشبه ینکی،امهروز هلسه .[11]کهرد یجادا هلسینکی یرقهابت یهتمز

از طریهق  تجهاری فنالنههد را یتهایدرصد درآمد حاصل از همه فعال40

 یقبر روی تحق گذارییهدرصد از سرما40از یشو ب لیدتواقتصاد دانشی 

طور اخد به داشتن سطح بايی به ینکی. هلسیدهدو توسعه را انجام م

و فضهای شههری،  یبهايی زنهدگ یفیهتک ماهر، و یلکردهتحص یتجمع

قابل توجه بر روی هنر  گذارییهمناسب، سرما یو برون یدرون یدسترس

 یتخههتبههه پا یجهههان شهههر  و یبههايی اجتمهههاع یفیههتو فرهنههد، ک

 .[12]یشودارتباطا  از راه دور اروپا شناخته م

 دانش شهر در شكل گیری مراکز کلیدی عوامل -4-2

 بنیان

 هوممف زیرا .باشد نمی سری  و ساده بنیان، دانش شهر یک ایجاد فرایند

 نهابراینب دارد.  اشهاره زندگی از مختلفی هایجنبه بهبنیان دانش شهر

 ازبنیان دانش شهر توسعه و ایجاد راستای در تالشی نههرگو است يزم

 بخهش شهروندان، محلی، دولت جمله از جامعه بخشهای تمامی جانب

سهعه و. تگهردد پشهتیبانی فعاينهه .... و هادانشگاه ها،سازمان عمومی،

ای و چندوجهی دارد. در مهورد بنیان، طبیعتی چندرشته شهری دانش

 -ب با چشم انداز توسعه شهههری دانههشمفهوم تحوي  شهری و ترکی

ر، بنیان پایداگیری مراکز شهری دانشبنیان بحث بر این است که شکل

هاه( وکار به منظور تهأمین رفبر پایه کیفیت اقتصادی)اوضاع خوب کسب

اجتمهاعی و کیفیهت سهازمانی )ارتبهاط و رضهایت  ، کیفیهت فضههایی،

ماننهد ) ر میهان ذینفعهانارتباط تأثیرگهذا عمومی در منطقه شهری( و
ر اسهتوا( پروههههای مبتکرانهه به منظور ارائهه دولت، دانشگاه و صنعت

ی الگهو عنهوانبنیان را میتهوان بههاست. درنتیجه، توسعه شهری دانش

 توسههعه در عصههر اقتصههاد دانههش جهههانی بهها هههدف دسهههتیابی بهههه

کامیابی اقتصادی، نظم فضایی اجتماعی، پایداری محیطهی و حاکمیهت 

  .خوب شهری معرفی نمود

های موفههق شهههربهها توجههه بههه مبههانی نظههری مربوطههه و بررسههی 

رسیدن بهه  ويزم برای ارزیابی در مقیاس جهانی معیارهای بنیان دانش

عیهار م 5در قالهب  (1مطابق جهدول شهماره )بنیان دانشمراکز شهری 

 معرفی میگردد. معیاریرز 18کلی و 
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 ی خوب شهری: توسعه نهادی و حكمروای1 معیار

یگهاه بنیان رشد جاگیری مراکز شهری دانشاز الزاما  اولیه برای شکل

باشهد کهه های شهری میپذیریشان در سیاستشهروند در شهر و نقش

نمود آن در مشارکت و دموکراسی قابل پیگیری اسهت کهه حکمروایهی 

خوب شهری را در قالب  تاثیرا  متقابل شهروندان و حکومهت محلهی 

 د.شکل میده

 پویایی اقتصادی: 2معیار 

 اقتصاد پویا تقویت کننده قدر  چانه زنهی و تغییهر بهه سهمت اقتصهاد

یتوانهد مبوده و از طرفی خود نیز در یک سهیکل دو طرفهه بنیان دانش

  بنیان گردد.متاثر از اقتصاد دانش

 : سرزندگی و حیات شهری3معیار 

سهت. و پویا  ههای سهرزندهجذب طبقه خالق و مبتکر نیازمنهد محهی 
هههای جههاذب و ، کههاربریسههاعته و حیهها  شههبانه 24زنههدگی تجربههه 

ههای متنهوع بهه گفتمهان فرهنگهی و رهنهدحضورپذیری  اقشهار بها ف

 انجامیده است.  بنیان دانشهای ها در شهرذاری دانش و ایدهگاشتراك

 های فناوری اطالعات: نفوذ تكنولوژی و زیر ساخت4معیار 

  و   چهره به چهره و مستقیم به سوی عصر اطالعهابا عبور از ارتباطا

طالعا  های فناوری اساختها و زیرارتباطا   راه دور ، نقش تکنولوهی

یهری گيزم در راستای شکل برای انطباق بهتر شرای  کنونی با تغییرا 

 باشد.بسیار تعیین کننده میبنیان دانشمراکز 

 کیفیت کالبدی و فضایی : 5معیار

بایست در بستر کالبدی شهکل گیهرد کهه پاسهخگوی هری میمراکز ش

رف و ظه در واق  تعامل این دو  به مثابه رویدادها و شرای  جدید باشد.

مظروفی است که حتی در صور  عدم اعتقاد به جبر کالبدی،  تسهیل 

یی ضهافاحیهای کالبهدی و اسهت.  بنیهان دانشکننده  وقوع تعهامال   

س طراحی با جزئیا  کالبهد در مقیها ،حد بناهای ارزشمند، تباین و و

بایست مدنظر های بصری مواردیست که در طراحی میپیاده و جذابیت

 قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و زیر معیارهای ارزیابی مراکز شهری دانش بنیانمعیار 

 زیر معیارها معیارها هدف

 

 

 

 

 
 

 

 

طراحی 

مراکز 

شهری 

دانش 

 بنیان

توسعه 

نهادی و 

 حكمروایی

خوب 

 شهری

 حکمروایی محلی 

 مشارکت شهروندی 

 جامعه دموکراتیک 

 

پویایی 

 اقتصادی

 اختالط کاربری 
 بنیانهای دانشافزایش کاربری 

سرزندگی 

و حیات 

 شهری

 امنیت 

  حضورپذیری اقشار مختلف به

 ویژه طبقه خالق
  زندگی شبانه 

 اختالط کاربری 

  امکان گفتمان و تبادل فرهنگی 

نفوذ 

و تكنولوژی 

زیر ساخت 

های 

فناوری 

 اطالعات

 توسعه اینترنت پر سرعت 

  آموزش همگانی فناوری اطالعا 

  بستر يزم برای  فعالیت شرکت
 های دانش بنیان

کیفیت 

کالبدی و 

 فضایی

  احیای بناهای ارزشمند 

 انعطاف پذیری کالبدی 

  تباین و وحد 

 طراحی در مقیاس پیاده 

 های مبلمان با کیفیت و جذابیت

 بصری

بنیان دانشها و زیر معیارهای یک مرکز شهری : معیار( 1جدول ) 
 ماخذ: نگارندگان

 روش پژوهش  -3

م انجا در تحلیلیو ی، توصیفیاکتشاف تحقیقاز روش  یتیبه لحاظ ماه 

ای وکتابخانهه با مطالعا  اسهنادی در ابتدا .استفاده شدهپژوهش حاضر 

-و معیهار مرتب  پرداخته شده است یا ظرنو  یقحقت یا ادب یبررسبه 

ماحصهل  یهتدر نهانظری کشف و تدقیق گردیده است.  ها و چارچوب

در شههر بهرای طراحهی  مرکهز ور  یک تحقیق عملهی به ص مطالعا 

 مهورد( AHPروش فرایند تحلیل سلسهله مراتبهی )با استفاده از رشت 

 ارزیابی قرار گرفت.
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 (AHP) تحلیل سلسله مراتبیفرایند -4

 AHPروش مقایسه زوجی در زمینه فرآیند تحلیل سلسله مراتبهی یها 

هها بهرای تصهمیمیکی از کارآمدترین تکنیکAHP ارائه گردیده است.

تدا اب چند معیاری، این روش ارزیابی گیری در مسائل چند معیاره است.

 ساعتی پیشنهاد گردید و تها کنهونبه وسیله توماس ال 1980در سال 

زیهرا امکهان  . ]4[ی متعددی در علهوم مختلهف داشهته اسهتکاربردها

فرموله کردن مسهلله را بهه صهور  سلسهله مراتبهی فهراهم میکنهد و 

 .]2[خصوصیت اصلی آن بر اساس مقایسا  زوجی است

 مراتبی پس از ساخت نمودار سلسله بر اساس روش تحلیل سلسله

حلیل تد. برای ها با یکدیگر می رسمقایسه دودویی داده مراتبی نوبت به
طراحهی  زیهر معیارههایبها توجهه بهه معیارهها و کیفیت مراکز شهری 

 اههمورد اشاره، ضروری اسهت ضهریب اهمیهت تمهامی آنبنیان دانش

ن دههی هها وزشهاخد ا سایرنیز هر گزینه در ارتباط ب شخد شده وم

طه مربو زیرمعیارهایو . بدین منظور معیارها (2) مطابق جدول دشومی

ن هر سپس با تعیین وزو  انددودویی مورد مقایسه قرار گرفته  به صور

 گیرد.ها انجام میمعیار ارزیابی بین گزینهمعیار و زیر

: پیاده راه فرهنگی مرکز منطقه مورد مطالعه -5

 شهر رشت

شهر رشت به عنوان مرکهز اسهتان گهیالن و متمرکزتهرین شههر خطهه 

ههای کشهوری ریهزیههمواره نقطه قابل اتکایی در برنامهشمالی کشور 

 مناسهب اقلیمهی،برخهورداری از شهرای  پشهتوانه کهه  همحسوب شهد

 غتهی، اجتماعی و فرهنگی و گذران اوقا  فراو هئوپولوتیکیجغرافیایی 

ی میدان مرکزی رشت با توجه به شکل شعاعنیز آن را تشدید می کند. 

 و اصالحا  صلیب گونه ای که در دوره پهلوی اول مرکهز شههر راشهر 

گهاه ورد جراحی و واکاوی قرار داد، به یگانه نقطه عطف شههر و میعادم

 اصلی در ایهن ارتباطی هایراهاصلی شهروندان مبدل گشته که تمامی 

بهازار از طرفی وجهود عناصهر شاخصهی نظیهر . پیوندند نقطه به هم می

مان ، سهاختهای تاریخیهمراه با کاروانسراها و تیم و تیمچهاصلی شهر 

اداره پسهت و فنهاوری ری به عنهوان ارگهان مهردم نههاد ، شهردااصلی 

لنگرگهاه  عنوانبه جایگاه آن را ... پاساههای نوساز ها و سینمااطالعا ، 

  .(1)شکلنموده استحکیم اصلی شهر ت

 
  ( : نقشه محدوده میدان مرکزی شهر رشت1شكل ) 

 پیش از اجرای بازآفرینی -1-5

ی عمده میدان ترافیکهی و دسترسه ی پروهه بازآفرینی نقشاجراقبل از 

یکی های ترافهمواره از گره ،در شهر و به دلیل موقعیت مرکزی اشبود 

حدود ها مها و مجاور  جدارهبه لبههای مردم و فعالیت اصلی شهر بود

 اقشهار ،اجتماعی به دلیهل وجهود بهازار بعد. از (2)مطابق شکل شدمی

 ی طبقه بهازاری و کسهبه در میهدان حضهوربا غلبه مختلف مردم البته

ههای مزد و در شب حضهور گهاریها حضور کارگران روزو صبح داشتند

نیان بدانش های مرتب  با اقتصادره گرد مشهود بود. تعدادی کاربریدو

شهت. نیز در میدان وجود دافرهنگی و کتابخانه مرکز سینما و از جمله 

ین برخهوردار بهود و بهر اسهاس یفیهت پهایجداره میدان و مبلمهان از ک

ه از برخی دانشجویان و اسهاتید، اکثریهت به و پرسشهای میدانیبررسی
دلیل امنیهت پهایین در شهب، سهرو صهدای ناشهی از اتوبهوس و غلبهه 

ندانی بهه تاسهیس دفهاتر دانهش کاربریهای تجاری و کارگاهی تمایل چ

ان اور  این میهدتجم  و گفتمان در محدوده و مجبرگزاری و یا  بنیان

 نداشتند. 

 
  (: میدان مرکزی رشت پیش از پیاده راه سازی2شكل ) 
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 رشت

ه های منتههی بهه میهدان بهدر پروهه بازآفرینی محدوده میدان و مسیر

ن دسهتخوش ههای میهداپیاده اختصاص پیدا نمود و مبلمهان و جهداره

د بناهای تاریخی مجاور میدان مور و زیباسازی و طراحی شهری گردید

 از جملهه اههدافی کهه در ایهن .(3)مطابق شکلتوجه و احیا قرار گرفت

 در عمهلطرح گنجانده شده بود تبدیل میدان به فضای رویداد بود که 

 های متعهدد فرهنگهیمنجر به تبدیل میدان به محل برگزاری جشنواره

طرح  چتر وایفای و اینترنهت پرسهرعت از جملهه اجرای ه است. یدگرد

اقههداما  زیرسههاختی در جهههت گسههترش نفههوذ فنههاوری اطالعهها  و 

ی از اپارهه دلیل است)هر چند که بدر میدان بنیان های دانشتکنولوهی

برنهد  از دیگر اقداما  طهرح جدیهد.مشکال  موقتا قط  گردیده است.(

-الق غذا در یونسکو و شهر جشنوارهر خسازی شهر رشت به عنوان شه

ههای باعث افزایش فرهنهد کافهه ای و گسهترش کهاربری است که ها

-ه شهکلتفریحی در محدوده میدان شده است. مجموعه این اقداما  ب

ههای و بررسهی ه اسهتسرزنده منجر شدنسبتا گیری یک مرکز شهری 

ش یان افهزادانشگاهیان در مید که حضور جوانان، دهدمیمیدانی نشان 

 بنیان محدودی اقدامهای دانششرکتچشمگیری داشته است اما هنوز 

 داشته اند. به ثبت  فعالیت در این محدوده

 
 (: پیاده راه فرهنگی مرکزی رشت3شكل ) 
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پیش از بازآفرینی پیاده راه فرهنگی مرکز شهر 

 ت و پس از آنرش

دههی وزن بهه حال حاضر میدان مرکزی پس از بررسی وض  گذشته و 

معیارها و ارزیابی دو گزینه مطروحه از بعد رسیدن به معیارها پرداختهه 

 باشد و نتایج ارزیابی نیز نشانمی 2ها مطابق جدول شده است که وزن

در  .8310داده است که پروهه بازآفرینی میدان مرکزی رشت با امتیهاز 

را در ارزیابی بدست آورد   0.149  سه با حالت قبلی خود که امتیازیمقا

مرکز توانسته است تا حد زیادی در جهت تحقق یک ( 3ق جدول ب)مطا

 .بنیان گام بردارددانش شهری

طرح  از این حاصلهنتایج  در بسیاری از موارديزم به ذکر است که  
ر ی و ... در طهول زمهان بهه بهاچون ارتقا آموزش همگانی، تنوع فرهنگ

 جرای این طرح حدود یک سالست و با توجه به اینکه عمر اخواهد نش

بها گذشهت زمهان تهاثیرا  اقهداما  بیشهتر گهردد بینی میپیش است،

رغهم علهیایهن طهرح ملموس گردد. همچنین يزم به ذکهر اسهت کهه 

ره پهادر موفقیتی که در زمینه بهبود  کالبدی و سرزندگی  داشته است 

بهه بنیهان دانشو مشهاغل  حکمروایی محلیهمچون ها نیز ای از معیار

باشهد منفعهل بهوده و نتوانسهته ديیلی که خارج از ایهن پهژوهش مهی

 تغییرا  يزم را عملی سازد.

  ماخذ: نگارندگان  مراتبی ارزیابی مراکز شهری دانش بنیان نمودار سلسله( 2جدول ) 
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صهر با توجه به گذار از اقتصاد صنعتی بهه اقتصهاد دانشهی و ورود بهه ع

شهرها نیز بهرای حفه   ظرفیهت رای  کنونی در شاطالعا  يزم است 

وسهعه تبها روی آوردن بهه پذیری با سایر شهرها و مقابله با رکود رقابت

شهری دانش بنیان به تجدید حیا  يزم دست یابنهد. تجهارب جههانی 

نشان داده است که طراحی شهری و بهه ویهژه طراحهی مراکهز شههری  

 ی کهه مها آن را طراحهیمیتواند نقش مهمی در راستا ایفا نمایهد چیهز

  نتایج این تحقیق نشهان میدههد کههمراکز شهری دانش بنیان مینامیم.

حکمروایی شههری،پویایی اقتصهادی های معیارمراکز شهری که در آن 
ههای يزم ،سرزندگی و کیفیا  کالبدی و فضایی به همراه زیهر سهاخت

بهه برای عصر اطالعا  فراهم گهردد میتوانهد مها را در مسهیر رسهیدن 

 شهری دانش بنیان قرار دهد. 

حی اگر چه صرفا با هدف طرا نیز  تجربه بازآفرینی مرکز شهر رشت

رغهم علهیتوانسهت مرکز شهری دانش بنیان صهور  نگرفتهه بهود امها 

 ژوهشاین پ انجام گرفته در بر اساس ارزیابی ها در برخی موارد،کاستی

طراحهی مراکهز نمونه موفقی در جههت  به روش تحلیل سلسله مراتبی،

گهام مهوثری در  وضعیت قبلی خهود و نسبت به باشدشهر دانش بنیان 

ها هرمیتواند برای سایر شاین جهت بردارد. تجربه ای که اصول کلی آن 

 نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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