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چكیده
انسان موجودی با متغیر های بسیار زیاد است ،در نتیجه برای شناخت انسان باید از جنبههای گوناگونی به آن پرداخته شود .از زمانی
که انسانها از غارها بیرون آمدند و دست به ساخت و ساز زدند همواره خواستههای خود را به شكلهای گوناگونی پیاده ساختهاند .از
نقوش ایجاد شده بر روی دیوارههای غارها تا اجتماعات شهری و ایجاد شهرهای اولیه ،همیشه انسان ها یا از میحط پیرامون الگو
گرفته اند و یا طبق نیازهای جسمی و روحی خود دست به ساخت و ساز و خلق اثری زده اند .یكی از متغیرهای شاخص انسان
فرهنگ است .فرهنگ متشكل از عواملی چون :مذهب ،زبان ،تحصیالت ،زیبا شناسی قوانین و سیاست ،فن آوری و فرهنگ مادی،
ارزشها و طرز تفكر و  ...می باشد .این پژوهش در راستای پاسخگویی به سؤالهای موجود شكل گرفته است" :آیا فرهنگ از هنر،
معماری و شهرسازی تأثیر می پذیرد؟" و همچنین":چگونه می توان مبحث دانش بنیان را در جامعه نهادینه کرد؟.
اطالعات بدست آمده از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند .در واقع در این پژوهش داده ها بصورت کیفی مورد
بررسی قرار گرفته و روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی می باشد.
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 -6مقدمه
طبق گفته هارولد پروشانسکی" :محیط کالبدی که ما می سازیم ،به
همان اندازه ای که پدیده ای کالبدی است ،پدیده ای اجتماعی است" .
فرهنگ از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در رفتارها می باشد .یکی از
متغییرهای وجود انسان که همیشه با اوست ولی در بیشتر موارد بطور
مستقیم به آن توجه نمی شود .نقطه ی عطف تحوالت روان شناسی
محیط در رشته های طراحی پیدایش روان شناسی بوم شناختی است.
روان شناسی کاربردی به طور سنتی به مباحث کلی محیط و رفتار

توجه داشته در حالی که روان شناسی بوم شناختی به جای مطالعه ی
روان فرد ،رفتارهای انسان را با تمام تعلقات محیطی و پیشینه ی
ذهنی و فرهنگی مطالعه می کند .نکته ی اصلی مورد توجه این حوزه
ی روان شناسی ،اهمیت دادن به ابعاد کالبدی _ فضایی محیط به
منزله ی تعیین کننده ی اعمال انسان و روابط بین فردی ،درون
گروهی و اجتماعی است .در مطالعات این حوزه ،در مرتبه ی اول
ویژگی های کالبدی محیط که پذیرای وقوع رفتارهاست مورد توجه
قرار گرفت .ادوارد هال ( )1731این ویژگی های کالبدی -فضایی را به
منزله ی بعد پنهان تعریف کرده است.
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نظریه ی مکان – رفتار یا قرارگاه رفتاری مهم ترین دستاورد روان
شناسی بوم شناختی است .بارکر ( )1611نظام تحلیل الگوهای رفتار را
در ارتباط با مکان کالبدی همان رفتار تدوین کرده است .این رویکرد
به دلیل پرداختن به محیط کالبدی به موضوع طراحی مربوط است.
برخی از معماران به جای واژه ی قرارگاه رفتاری که در روان شناسی
بوم شناختی بکار رفته است ،از واژه " فضای فعالیت " استفاده کرده
اند]1[ .
تصویر ذهنی ،حاصل فرآیندی دو جانبه و مستمر بین ناظر و محیط
اوست ،با اغماض نسبت به تفاوت های جزئی ،تصویر ذهنی جمعی در
بستر یک فرهنگ و محیط مشترک قابل دستیابی است.اگر مشکالت
بافت های ما در مسائل کالبدی خالصه می شد ،شاید مقابله با آنها
چندان دشوار نبود .ولی درون این کالبد انسان هایی زیست می کنند
که اتفاقاً نحوه ی زندگی کردن آنها در کنار یکدیگر یکی از وجوه تمایز
بافت و محله است.در زندگی روزمره انسان ،فضا و عناصر محصور کننده
ی آن ،از فناوری ،زیبایی شناسی یا حتی تفسیر معنایی خالص ،بسیار
مهم ترند .فضا هم ما را گردهم می آورد و هم پراکنده می سازد .این
مطلب در چگونگی ارتباط برقرار کردن ما مهم است .فضاء جزء اساسی
صورت بنیادین و جهانشمول ارتباطات است .در حالی که زبان انسانی
فضا ،در فرهنگ های مختلف متفاوت است ،در تمام جهان هر جا و هر
زمان که مردم گردهم می آیند ،مشهود است]2[ .
در فرهنگ " زبان فلسفی فولکیه" ،زیباشناسی دانش اثباتی است که
موضوعش زیبایی هنری باشد و مترادف با فلسفه هنر انگاشته شود.
"زیبایی" ،نمودی از پدیده است که پس از ادراک توسط حواس و
انتقال به مرکز اندیشه یا مشاهده ادراک کننده ،آن خاصیت را دارد که

واکنش هایی مبتنی بر تجربههای اندوخته شده را برانگیزد]7[ .
در عصر تکنولوژی ،معنای هنرو همچنین شکل و کاار ویاژه ی آن باه
طور کلی بیان و ارتباط بصری تغییر زیادی کرده است ،ولی بسایاری از
مفاهیم زیباشناسی در هنر همچنان به صاورت گذشاته بااقی ماناده و
دستخوش تغییری متناسب با تحوالت قرن اخیر نشده است؛ حال آنکه
خصوصیات هنرهای بصاری و نحاوه ی ارتبااط آن باا جامعاه و نظاام
آموزشی امروز به طرز شگفت انگیزی دگرگون شده است]4[ .
امانوئل کانت می گوید" :تجربهی زیبایی موجب هیچ نوع معرفت خواه
تاریخی خواه علمی یا فلسفی نیست ".و ادامه می دهد" :این نوع تجربه
را به این دلیل می توان حقیقی خواند که ما را از فعالیات ذهان خاود
آگاه تر می سازد ".فالسفه از این موضوع برداشاتهای گونااگون داشاته
اند ،ولی همگی معتقدند کاه در هنار عواطاف و احساساات و موضاوع
وجود دارد.

در چیستایی زیبایی" ،گروتار" بار ایان نکتاه اشااره دارد کاه زیباایی
معماری را می توان پیامی به سوی حواس یاا پذیرناده هاای دریافات
کننده زیبایی دانست که از اطالعاتی کافی برخوردار باشد ،یعنی میزان
بداعت آن یا محتوای زیباشناختی از حداکثر دریافت ذهنای یعنای 11
بیت در ثانیه کمی بیش تر باشد]7[ .
روند حاکم بر تحوالت شهری گرایش به سمت یکسان سازی وتخریاب
هویتهای فرهنگی (ملی و محلی) دارد .نگاهی به نحوه ایجااد هویتهاای
کالبدی در شهرها می تواند گامی در جهت شناخت ریشاه بحاران بای
هویتی در شهرها باشد]5[ .
در جریان ساخت و ساز در کشور ما فضاهای شهری مورد بای تاوجهی
فراوان واقع شده اند .فضاهای شهری فعلی معموالً محصول کناار هام
قرار گرفتن بناها و باقی مانده ی اراضی ای است که زیر ساخت نرفتاه
اند .در بهترین و اندیشیده شده ترین شرایط ،این فضاها از یک ضرورت
صرفاً عملکردی سربر می آورند که در سیطره خودروهی شخصای مای
باشند .در هر دو حالت ،اعتبار فضای شهری قائم باه ذات و مناوط باه
رویدادها و تعامالت اجتماعی جااری در آن نیسات .بلکاه ایان فضااها،
اعتبار خود را حداکثر از تاوده هاای سااختمانی یاا عملکاردی کاه در
خدمت آن است وام می گیرند]1[ .
شکی نیست که شهر نشینی معاصر در ایران رونادی شاتا زده باوده
است که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی در طول نیم قرن گذشاته در
این کشور به وجود آمده و به همین دلیل نیز ابعاد تاساف آور و منفای
زیاادی در خااود داشاته اساات :آسایب هاای اجتماااعی ،کژکارکردهااا،
مشکالت شهری ،آلودگی های زیست محیطای ....،برخای از ایان ابعااد
نامناسب هستند .اما این امر نباید سبب شود که ما نیمه پار لیاوان را
نبینیم و آن به وجود آمدن زیر ساختارهای شهری به صورتی گسترده
و شکل گرفتن یک جامعه مدنی (به معنی شهری) در گسترده تارین و
عمیق ترین شکل آن در این کشور است که به نظر ماا ضاامن اساسای
برای رشد و اعتالی سیاسی ،اقتصادی ،اجتمااعی ،فرهنگای ماا اسات.
میلیون ها جوانی که امروز در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند یاا
از آنها فارغ التحصیل شده اند .میلیون ها شهرنشینی کاه تاالش مای
کنند هر چه زودتر خود را با پدیده بسیار پیچیده ای به نام شهر و به
خصوص شهر بزرگ با تمام سازماندهی و نظم سخت آن ساازش داده
و زندگی جمعی را بیاموزند ،راهی سخت و دشوار و گاه آسیب زا اسات
اما راهی است که تنها امکان برای رشد فرهنگ و بالندگی ما به حسا
می آید]3[ .
زمانی که آدام اسمیت ،پادر علام اقتصااد در قارن هجادهم باه نقاش
سازنده تخصص در تولید و اقتصاد اشاره کرد و خلق و بکارگیری دانش
را عاملی در افزایش کارایی ساختار اقتصاد بیان کرد ،ریشه های اقتصاد
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دانش بنیان در حال شکل گیری بود.پس از وی نیز دانشمندان زیاادی
به نقش نوآوری در اقتصاد توجه خاصی داشتند تاا جاایی کاه اماروزه
نقش علم و دانش و نوآوری در خلق اقتصادهیا قدرتمند بسیار پررنگتار
از سایر عوامل تولید است.اقتصاد دانش بنیاان در ابتادا توساط مجماع
کشورهای توسعه یافتاه ( )OECDمطار شاد و در آن نقاش علام و
فناوری در اقتصاد بسیار حایز اهمیت بیان شد .همچنین کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر اقتصاد به منزله محارک تلقای شاده و
مشخص گردیاد بساترهای فنااوری اطالعاات و ارتباطاات باا از میاان
برداشتن موانع دسترسی به دانش زمینه های اقتصااد داناش بنیاان را
فراهم می نماید.
با توجه به مطالب عنوان شده ،در این پژوهش سعی شده است با بیاان
اهمیت نقش فرهنگ در شکل گیری جامعه ،نقش فرهناگ در زمیناه
سازی مبحث دانش بنیان تأکید شود.
بدنه اصلی
فرهنگ:
فرهنگ شامل تمدن ،سنت ،تاریخ ،ادبیات ،شیوه زندگی است[ .]1همه
معماران بر این امر توافق دارند که "بنا" بر پایه نظامی از نسابت هاا و
روابط و کنش ها ایجاد می شود و به نوعی نظم فضایی می انجامد کاه
می توان آن را سازماندهی فضایی یا الگوی فضایی بنا نامید .منشاء این
روابط و نسبت ها را می توان در عرصه های زیستی و فعالیت هایی که
در بنا روی می دهند و شکل می گیرند یافت .این الگوها چیزی جدا از
فرهنگ و نحوه زندگی افراد نمی باشد که خاود را در غالاب بناا نشاان
داده است .می توان به کمک فضا به افراد القاء کرد که برخی رفتارها را
اتخاذ نمایند .تنها کافی است فضای مناسب فراهم آید تا مردم خود باه
خود به سمت آن رفتار یا رفتارهای مشایه آن گرایش یابند .برای مثال
اگر وقوع انواع رفتارهای مرتبط با فعالیت نشستن مدنظر باشاد ،کاافی
است فضای مناسب را برای نشستن در محیط تعبیه نمود]1[ .
فضا جزء اساسی صورت بنیادین و جهانشمول ارتباطات است .در حالی
که زبان انسانی فضا ،در فرهنگ های مختلف متفااوت اسات ،در تماام
جهان هرجا و هر زمان که مردم گردهم میآیند ،مشهود است]2[ .
هنر:
آشکار کردن رو بشر و هدایت آن به سمت نیروی زیباایی شناسای و
درک لذت بردن از آن یکی از فوایاد مهمای اسات کاه از شااهکارهای
انتزاعی بدست می آید]6[ .
هنرهای بصری را به دو گروه با نام هنرهای زیباا و هنرهاای کااربردی
تفکیک کرده اند .تعریف و حدود معنای این ناامهاا در هار برهاهای از
تاریخ دچار تغییر و دگرگونی گشته است ،ولی مهام تارین عامال جادا

نگاه داشتن آنها از یکدیگر جنبه ی مفید بودن و جنبهی صرفاً هنری و
زیبا شناشانهی آنها بوده است]4[ .
منظور از مفید بودن یک محصول آن است که طر و یا تولید آن برای
برای نیازهای اولیه و روزمرهی انسان باشد .اینگونه نیازهاای انساان ،از
فرهنگهای بدوی -خواه باستانی ،خاواه متعلاق باه عصار حاضار -تاا
فرهنگ صنعتی پیشرفتهی امروز ،تفاوت چندانی نکرده است.
در واقع ،اطالعات "سمانتیک" ذهان را مشاغول مای دارد و اطالعاات
"زیباشناسی" ،عواطاف را مخاطاب قارار مای دهاد .فرویاد در کتاا
"ناآرامی درفرهنگ" حاصل زیبایی را تسکین دهنده ای بارای تحمال
زندگی در رنج ها و مشکالت میانگارد]7[ .
معماری:
معماری ،انتظام بسیار پیچیده ای است.اکثر مردم در تماس مستقیم با
معماری زندگی می کنند.معماری مکان سکونت ،کار و باازی را فاراهم
میکند.در برابر چنین وظیفه ای شاید معماری فرم های مختلفی برای
انواع کاربری ها و تجربیات بشر داشته باشد.با وجود اینکه معماری امار
مشخص و معینی نیست ،اما در تسهیل کاربری هاای خااص ،وظاایفی
دارد.به دلیل فرم های گوناگونی که معماری شاید داشته باشد و نیازی
که در کاربری های خاص به آن است ،باید معماری را هام هنار و هام
علم دانست]11[ .
معماری به نظم ،ترتیاب ،همااهنگی ،تناساب ،شاایانی و علام اقتصااد
وابسته است]11[ .
واضح است که نمی توانیم هیچ رویداد و الگوی رویدادی را بدون جایی
که در آن اتفاق می افتد تصور کنیم .همینطور نمی توانیم درباره جایی
فکر کنیم بدون آنکه چیزی که در آن روی می دهد را نادانیم.پاس در
حقیقت آنچه در اول هندسه مرده ای می نماید ( بنا یا مجموعه بناهاا)
در واقاع چیازی یاا رو یااا سیساتمی زناده و مجموعاه ای از الگااوی
رویدادهای همجوار و متعادل با یکدیگر است که بارها و بارها تکرار می
شود و با مکان خاود همراهناد.زبان فضاا جهانشامول اسات ،بناابراین
بسیاری از ریشه های آن در ویژگی های بنیادین نوع انسان یافات مای
شود.
پس به روشنی یکی از نقشهای فضا ،آفرینش مکانهایی است که بروز
دامنهای از هویتهای مورد استفادهی زندگی را تسهیل کند]2[ .
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شکل ]12[ -1
شهرسازی:
شااهرها بساایاری از خصوص ایات ساااختمان هااا را دارا هسااتند .آنهااا
ساختارهایی فضایی و محیط هایی تجربه پذیرند که با کااربرد خاصای
در ذهن طراحی شده اند .این شباهت ها معمار را در یک موقعیت ایده
آل برای تأثیر در طراحی ،رشد و توسعه ی محیط های شهری قرار می
دهد .معماران همچنین مسئول ساختمان های شاکل دهناده ی شاهر
هستند و در طر هایشان محیط شهری را مستقیماً تحات تاأثیر قارار
می دهند]11[ .
شهرسازی یعنی مطالعه طر ریازی و توساعه شاهرها باادرنظرگرفتن
احتیاجات اجتماعی واقتصادی باتوجاه باه حاداقل رسااندن مشاکالت
شهری وپاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.شهرسازی یک
کارگروهی و یک کوشش دسته جمعای باشارکت متخصصاین علاومی
است که به نحاوی در زمیناه مساائل شاهری مای توانناد باه مطالعاه
بپردازندو درجهت بهبود ،توسعه وبه طورکلی وضع آینده آنهابه تعیاین
برنامه مبادرت کنند.در واقع  « ،شهر سازی » را می توان جزو فعالیات
ها و علومی به شمار آورد که با زندگی روزماره و لحظاه ای انساان هاا
ارتباط دارد و آثاار آن در نحاوه « ساکونت» و « کاار و فعالیات » و «
گذراندن اوقات فراغت » شاهروندان ملماوس و آشاکار اسات  .از ایان
روست که « شهرسازی » را می توان دانشی تلقی کرد کاه تاالش دارد
رابطه ای متعادل باین « انساان »  « ،فعالیات » و « فضاا – مکاان »
ایجاد نماید  .تحقق این تالش  ،بدون « برنامه ریزی » میسار نیسات .
بطور کلی دانش شهرسازی و بقولی دیگر هنر شهرساازی کاه در واقاع
آنرا میتوان تلفیقی از علم و هنر دانست به دو قسمت تقسیم میشود.
از آنجا که شهرسازی بطور مستقل وجود ندارد با پیوند و ارتبااط دادن
با علوم پیرامونی امکان فعالیت مییابد ،شهرسازی در رده علاوم میاان

رشتهای تعریف شده است .در یک مسئله شهری مجموعهای از عوامال
فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و  ...وجود دارد.
مطابق مدل ارائه شده توسط "جان لنگ " ،که به نوبه خود بااقتباس از
نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو تدوین شده اسات ،کیفیات
های طراحی شهری را می توان برحسب بارآورده سااختن گوناه هاای
مختلف نیازهای انسان طبقه بندی نمود.
نیازهای فیزیولوژیک ،نیاز به "ایمنی و امنیت"،نیاز به "وابستگی"،نیااز
به "عزت و اعتماد باه نفاس" ،نیااز باه"تحقاق خویشاتن" ،نیازهاای
"شناختی -زیباشناختی"]17[ .
هر فضایی تبلور نیازهای جسمی و روحی انسان بشمار می رود و به
زبان دیگر همواره پیوند نزدیکی بین بستر رفتار و آن رفتار معین وجود
دارد]1[ .

شکل  -2فرآیند ارتباط[]1
از طریق فضا می توان برخی رفتارها را تاا حادودی حاذف نماود .اگار
زمینه فضایی مناسب در اختیار افراد قرار نگیرد ،رغبت آنهاا باه انجاام
رفتارهای مذکور کم می شود و ممکن است این رفتار از فضای شاهری
حذف شود]1[ .
تعریف اقتصاد دانش بنیان:
علی رغم تعاریف متعدد در مجامع اقتصادی یک تعریف عمده از اقتصاد
دانش بنیان وجود دارد .اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است کاه کااربرد
دانش و اطالعات در آن اهمیت باالیی داشته و تولید و توزیاع ،مبتنای
بر آن شکل گرفته و سرمایه گذاری در صنایع با محوریت داناش ماورد
توجه خاصی قرار گرفته است .سرمایه گذاری در دانش نیز عبارت است
از مجموع هزینه های انجام شده در واحدهای تحقیاق و توساعه و هار
هزینه ای که بابت فعالیت های ارتقای دانش انجام گیرد.
اما شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در صاورتی مای تواناد محقاق
شود که چارچو های اقتصادی و اجتماعی-سیاسی و قاانونی در یاک
کشور دارای بسترهای الزم جهت تحقق شاخص های مورد نیاز اقتصاد
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یک از مباحث ذکر شده می توان همپوشانی هایی بین آنها دست یافت.
یعنی از طریق همپوشانی اشتراکات می توان تأثیر هر یک بر دیگری را
یافت.
رابطه بین فرهنگ با هنر ،معماری و شهرسازی یک رابطه دو طرفه
یباشد .به این معنی که ،همانطور که میتوان برای خلق یک اثر (هنر،
معماری ،شهرسازی) از فرهنگ یک جامعه استفاده کرد؛ جهت ترویج
یک فرهنگ نیز می توان از یک اثر استفاده کرد.
جهت ایجاد و گسترش مبحث های دانش بنیان در کشور فقط داشتن
توان علمی و اجرایی کافی نیست .بلکه جهت موفقیت مبحث دانش
بنیان در کشور ابتدا باید به فرهنگ دانش بنیان و گسترش آن در
جامعه پرداخته شود.

دانش بنیان باشد .محیط باز برای تجارت و سرمایه گذاری ،انگیزه های
نوآوری و تحقق فناوری از جمله این پارامترهاسات.قدرت و ثاروت ،باه
مثابه دستاوردهای اجتماعی تمایز دهناده ،هماواره در جواماع انساانی
دارای جذابیت زیادی بوده اند به صورتی که نه تنها اکثریت انسان هاا
در پی به دست آوردن آنها بوده و هستند تا بتوانند در سلساله مراتاب
های اجتماعی به سوی باال ارتقاء یابند ،بلکه ،پس از ایان ارتقااء نیاز،
همگان به دنبال آن بوده و هستند که موقعیت ممتاز خود را چه برای
خویش و چه برای تداوم بیولوژیاک خاود (یعنای فرزندانشاان) حفا
کنند.
فرهنگ در ایان میاان ،نقشای کلیادی دارد.اصاطال واپاس مانادگی
فرهنگی یا شکاف فرهنگی را عموما باه عناوان عادم انتقاال یاا رشاد
بخش غیر مادی فرهنگ به نسبت بخش مادی فرهنگ میان دو جامعه
و یا درون یک جامعه تعریف می کنند .شکاف فرهنگای یاک واقعیات
غیر قابل انکار است .عده ای بر این باور بودند که ،زمانی که ماشین هاا مراجع
وارد شوند ،دیر یا زود مردم هر جامعه ای فرهنگ رانندگی را به دست [ ]1لنگ ،جان ،آفرینش نظریهی معماری نقش علوم رفتاری در
می آورند .تجربه نشان داد که چنین نیست و بارای ایان کاار نیااز باه
طراحی محیط  ،ترجمه :عینی فر  ،علیرضا ،چاپ هفتم،تهران،
برنامه ریزی های گسترده فرهنگی وجود دارد وگرناه ماا مساتقیم باه
دانشگاه تهران .1767 ،
سوی فاجعه حرکت خواهیم کرد .فرهنگ مادی می تواناد باه سارعت [ ]2الوسون ،برایان ،زبان فضا ،ترجمة عینی فر کریمیان ،علیرضا ،فؤاد،
تغییر کند اما تغییر فرهنگ غیر مادی به دلیل ضرورتی که برای درونی
ویراستة استواری ،علیرضا ،چاپ اول ،تهران ،نشر دانشگاه تهران،
.1761
شدن آن وجود دارد نیاز به زمان هایی معموال طوالنی دارد .افزون بار
این تغییر مادی می تواند از قالب های یکسان یا بسیار شبیه به هام در [ ]3امیدآذری ،آرتور ،آموزش طرح معماری ،ویراستة کیان راد -عباسپور،
خسرو  -محمد حسین ،چاپ پنجم ،ناشر علم معمار رویال .1761 ،
تغییر استفاده کند در حالی که فرهنگ غیر مادی بناا بار ذات تفسایر
پذیر خود همواره سبب می شود قالب ها خود به شدت متغییار باوده [ ]4ا داندیس ،دونیس ،مبادی سواد بصری ،ترجمة سپهر ،مسعود ،چاپ
بیست و هشتم ،تهران ،سروش.1761 ،
و نیاز به انطباق یافتن با سایر سیتسام هاای فرهنگای داشاته باشاند.
[ ]5اردشیری -معماریان ،مهیار -غالمحسین ،هویت شهری شیراز،
یادداشت هفتگی نگارنده در روزنامه شرق(دوشنبه ها)
چاپ اول ،انتشارات نوید شیراز.1716 ،
تحصیل خود نوعی سرمایه گذاری میباشد .با استفاده صحیح از داناش
[ ]6پاکزاد ،جهانشاه  ،مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ،ویراستة
آموخته شده در دانشگاهها و سایر مراکاز علمای مایتاوان در زماان و
رسولی  ،معصومه  ،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات شهیدی.1764 ،
شرایط مناسب از اندوختهها جهت برداشتهاای مناساب کاه باه نفاع
[ http://anthropology.ir ]7انسان شناسی و فرهنگ ،ناصر فکوهی
شخص و جامعه باشد استفاده گردد.
[ ]8معماریان ،غالمحسین ،سیری در مبانی نظری معماری ،چاپ هشتم،
بناابراین جهات بهباود از وضااعیت اقتصاادی جامعاه ،بایاد تاارویج و
تهران ،نشر سروش دانش ،بهار .1762
تخصص در دانش را همزمان به پیش برد و گسترش فرهنگ و توجه به [ ]9کاندینسکی ،واسیلی ،نقطه.خط.سطح ،ترجمة محقق زاده ،پریسا ،
فرهنگ عامه ،استفاده صحیح از قدرتهای علمای را در جامعاه تارویج
ویراستة مدنی ،مریم ،چاپ هفتم  ،تهران ،نشر مارلیک.1762 ،
داد.
[ ]11دی کی چنگ -اکلر ،فرانسیس -جیمز ،الفبای معماری ،ترجمة یاران-
مهران فر  ،علی ،ارس ،ویراستة رضوان ،فرشاد،جلد اول ،چاپ اول،
تهران ،نشر دانشگاه تهران.1764 ،
نتیجه
[ ]11الوسون ،برایان ،زبان فضا ،ترجمة عینی فر کریمیان ،علیرضا ،فؤاد،
و در آخر با توجه به پژوهش میجود می توان به نتایج زیر دست یافت:
ویراستة استواری ،علیرضا ،چاپ اول ،تهران ،نشر دانشگاه تهران،
در کلیه مباحث عنوان شده از قبیل :فرهنگ ،هنر ،معماری ،شهرسازی
زمستان .1767

و دانش بنیان؛ انسان عامل مشترک می باشد .با توجه به مؤلفههای هر
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[ ]12معماریان ،غالمحسین ،مبنای طراحی معماری ،ویراستة جاللی
تهرانی ،حسام ،چاپ اول ،تهران ،موسسه انتشارات و موسسه فرهنگی
هنری نغمه نو اندیش،زمستان .1767
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