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 چكیده

های گوناگونی به آن پرداخته شود. از زمانی ان باید از جنبه، در نتیجه برای شناخت انساستهای بسیار زیاد انسان موجودی با متغیر 

اند. از های گوناگونی پیاده ساختههای خود را به شكلها بیرون آمدند و دست به ساخت و ساز زدند همواره خواستهها از غارکه انسان

ه، همیشه انسان ها یا از میحط پیرامون الگو های غارها تا اجتماعات شهری و ایجاد شهرهای اولینقوش ایجاد شده بر روی دیواره

یكی از متغیرهای شاخص انسان  گرفته اند و یا طبق نیازهای جسمی و روحی خود دست به ساخت و ساز و خلق اثری زده اند.

فرهنگ است. فرهنگ متشكل از عواملی چون: مذهب، زبان، تحصیالت، زیبا شناسی قوانین و سیاست، فن آوری و فرهنگ مادی، 

آیا فرهنگ از هنر، ": موجود شكل گرفته استهای سؤال به  پاسخگوییاین پژوهش در راستای ها و طرز تفكر و ... می باشد. ارزش

 کرد؟.  نهادینهدر جامعه توان مبحث دانش بنیان را  چگونه می"و همچنین: "معماری و شهرسازی تأثیر می پذیرد؟

مورد  یفیپژوهش داده ها بصورت ک ینواقع در ا دراطالعات بدست آمده از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. 

 باشد.  یم یلیپژوهش تحل ینمورد استفاده در ا روشو قرار گرفته  یبررس

 

 کلمات کلیدی

 .یانفرهنگ دانش بن ی،شهرساز ی،فرهنگ ، هنر، معمار

 

 مقدمه -6

به  یم،ساز یکه ما م یکالبد یطمح": یطبق گفته هارولد پروشانسک

.  "است یاجتماع یا یدهاست، پد یکالبد یا یدهکه پد یهمان اندازه ا

از  یکیباشد.  یدر رفتارها م یرگذارفرهنگ از جمله عوامل مهم و تأث

موارد بطور  یشتردر ب یاوست ولبا  یشهوجود انسان که هم ییرهایمتغ

 یعطف تحوالت روان شناس ینقطه  شود. یبه آن توجه نم یممستق

است.  یبوم شناخت یروان شناس یدایشپ یطراح یدر رشته ها یطمح

و رفتار  یطمح یبه مباحث کل یبه طور سنت یکاربرد یروان شناس

 ی مطالعه یبه جا یبوم شناخت یکه روان شناس یتوجه داشته در حال

 ی ینهشیو پ یطیانسان را با تمام تعلقات مح یروان فرد، رفتارها

حوزه  ینمورد توجه ا یاصل یکند. نکته  یمطالعه م یو فرهنگ یذهن

به  یطمح ییفضا _ یدادن به ابعاد کالبد یتاهم ی،روان شناس ی

درون  ی،فرد یناعمال انسان و روابط ب یکننده  یینتع یمنزله 

اول  یحوزه، در مرتبه  ین. در مطالعات ااست یو اجتماع یگروه

وقوع رفتارهاست مورد توجه  یرایکه پذ حیطم یکالبد یها یژگیو

را به  ییفضا -یکالبد یها یژگیو ین( ا1731قرار گرفت. ادوارد هال )

  کرده است. یفبعد پنهان تعر یمنزله 
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دستاورد روان  ینمهم تر یقرارگاه رفتار یا رفتار –مکان  ی نظریه

رفتار را  یالگوها یل( نظام تحل1611است. بارکر ) یبوم شناخت یشناس

 یکردرو ینکرده است. ا ینهمان رفتار تدو یدر ارتباط با مکان کالبد

مربوط است.  یبه موضوع طراح یکالبد یطپرداختن به مح یلبه دل

 یکه در روان شناس یقرارگاه رفتار یواژه  یبه جا راناز معما یبرخ

استفاده کرده  " یتفعال یفضا "بکار رفته است، از واژه  یبوم شناخت

 [1] اند.

 یطناظر و مح یندو جانبه و مستمر ب یندیحاصل فرآ ی،ذهن تصویر

در  یجمع یذهن یرتصو ی،جزئ یاوست، با اغماض نسبت به تفاوت ها

مشکالت  اگراست. یابیمشترک قابل دست یطفرهنگ و مح یکبستر 

مقابله با آنها  یدشد، شا یخالصه م یما در مسائل کالبد یبافت ها

کنند  یم یستز ییکالبد انسان ها یندرون ا یچندان دشوار نبود. ول

 یزاز وجوه تما یکی یکدیگرکردن آنها در کنار  یزندگ یکه اتفاقاً نحوه 

روزمره انسان، فضا و عناصر محصور کننده  یزندگ دربافت و محله است.

 یارخالص، بس ییمعنا یرتفس یحت یا یشناس یباییز ی،، از فناورآن ی

 ینسازد. ا یآورد و هم پراکنده م یمهم ترند. فضا هم ما را گردهم م

 یارتباط برقرار کردن ما مهم است. فضاء جزء اساس یمطلب در چگونگ

 یکه زبان انسان یو جهانشمول ارتباطات است. در حال یادینصورت بن

مختلف متفاوت است، در تمام جهان هر جا و هر  یها فضا، در فرهنگ

 [2]مشهود است.  یند،آ یزمان که مردم گردهم م

است که  یدانش اثبات یباشناسی، ز"یهفولک یزبان فلسف "در فرهنگ 

باشد و مترادف با فلسفه هنر انگاشته شود.  یهنر یباییموضوعش ز

پس از ادراک توسط حواس و است که  یدهاز پد ی، نمود"یباییز"

را دارد که  یتمشاهده ادراک کننده، آن خاص یا یشهانتقال به مرکز اند

 [7]. یزداندوخته شده را برانگ هایبر تجربه یمبتن ییواکنش ها
آن باه  ی یاژهشکل و کاار و ینهنرو همچن یمعنا ی،در عصر تکنولوژ

از  یاریبسا یکرده است، ول یادیز ییرتغ یو ارتباط بصر یانب یطور کل

ماناده و  یدر هنر همچنان به صاورت گذشاته بااق یباشناسیز یممفاه

نشده است؛ حال آنکه  یرمتناسب با تحوالت قرن اخ ییریدستخوش تغ

ارتبااط آن باا جامعاه و نظاام  یو نحاوه  یبصار یهنرها یاتخصوص

 [4] دگرگون شده است. یزیامروز به طرز شگفت انگ یآموزش

نوع معرفت خواه  یچموجب ه یباییز یتجربه": یدگو یکانت م امانوئل

نوع تجربه  ینا"دهد:  یو ادامه م ".یستن یفلسف یا یخواه علم یخیتار

ذهان خاود  یاتخواند که ما را از فعال یقیتوان حق یم یلدل ینرا به ا

گونااگون داشاته  یموضوع برداشاتها ینفالسفه از ا "سازد. یآگاه تر م

معتقدند کاه در هنار عواطاف و احساساات و موضاوع  یهمگ لی، واند

 وجود دارد. 

 یباایینکتاه اشااره دارد کاه ز یانبار ا "گروتار" یبایی،ز یستاییدر چ

 یافاتدر یهاا یرنادهپذ یااحواس  یبه سو یامیتوان پ یرا م یمعمار

 یزانم نییعبرخوردار باشد،  یکاف یدانست که از اطالعات یباییکننده ز

 11 یعنای یذهنا یافتاز حداکثر در یباشناختیز یمحتوا یابداعت آن 

 [7] تر باشد. یشب کمی یهدر ثان یتب

 یابوتخر یساز یکسانبه سمت  یشگرا یحاکم بر تحوالت شهر روند

 یتهاایهو یجاادبه نحوه ا ی( دارد. نگاهیو محل ی)مل یفرهنگ یتهایهو

 یبحاران با یشاهدر جهت شناخت ر یامتواند گ یدر شهرها م یکالبد

 [5]در شهرها باشد.  یتیهو

 یتاوجه یمورد با یشهر یساخت و ساز در کشور ما فضاها یاندر جر

معموالً  محصول کناار هام  یفعل یشهر یفراوان واقع شده اند. فضاها

خت نرفتاه سا یراست که ز یا یاراض یمانده  یقرار گرفتن بناها و باق

ضرورت  یکفضاها از  ینا یط،شرا ینشده تر یشیدهو اند یناند. در بهتر

 یما یشخصا یخودروه یطرهآورند که در س یسربر م دیصرفاً عملکر

قائم باه ذات و مناوط باه  یشهر یباشند. در هر دو حالت، اعتبار فضا

فضااها،  یان. بلکاه ایساتدر آن ن یجاار یو تعامالت اجتماع یدادهارو

کاه در  یعملکارد یاا یسااختمان یخود را حداکثر از تاوده هاا اعتبار

 [1] .یرندگ یخدمت آن است وام م

شاتا  زده باوده  یروناد یرانمعاصر در ا ینیکه شهر نش یستن شکی

قرن گذشاته در  یمدر طول ن ینفت یشدن  درآمدها یراست که با سراز

 یابعاد تاساف آور و منفا یزن یلدل نیکشور به وجود آمده و به هم ینا

کژکارکردهااا،  ی،اجتماااع یهاا یبدر خااود داشاته اساات: آساا یاادیز

ابعااد  یاناز ا ی.... برخایطای،مح یستز یها یآلودگ ی،مشکالت شهر

را  یاوانپار ل یمهسبب شود که ما ن  یدامر نبا یننامناسب هستند. اما ا

گسترده  یه صورتب یشهر یساختارها یرو آن  به وجود آمدن ز ینیمنب

و  ین( در گسترده تاریشهر ی)به معن یجامعه مدن یکو شکل گرفتن 

 ینظر ماا ضاامن اساسا بهکشور است که  ینشکل آن در ا ینتر یقعم

ماا اسات.  یفرهنگا ی،اجتمااع ی،اقتصاد یاسی،س یرشد و اعتال یبرا

 یااکنند  یم یلکشور تحص یکه امروز در دانشگاه ها یها جوان یلیونم

 یکاه  تاالش ما ینیها شهرنش یلیونشده اند. م یلا فارغ التحصاز آنه

شهر و به  نامبه   یا یچیدهپ یاربس یدهکنند هر چه زودتر خود را با  پد

و نظم  سخت آن ساازش داده  یخصوص شهر بزرگ با تمام  سازمانده

زا اسات  یبسخت و دشوار و گاه آس یراه یاموزند،را ب یجمع یو زندگ

ما به حسا   یرشد فرهنگ و بالندگ یتنها امکان برااست که  یاما راه

 [3]. یدآ یم

پادر علام اقتصااد در قارن هجادهم باه نقاش  یت،که آدام اسم زمانی

دانش  یریو اقتصاد اشاره کرد و خلق و بکارگ یدسازنده تخصص در تول

اقتصاد  یها یشهکرد، ر یانساختار اقتصاد ب ییکارا یشدر افزا یاملرا ع
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 یاادیدانشمندان ز یزن یاز و پسبود. یریدر حال شکل گ یاندانش بن

کاه اماروزه  ییداشتند تاا جاا یدر اقتصاد توجه خاص یبه نقش نوآور

پررنگتار  یارقدرتمند بس یادر خلق اقتصاده ینقش علم و دانش و نوآور

در ابتادا توساط مجماع  یااندانش بن اقتصاداست. یدل تولعوام یراز سا

( مطار  شاد و در آن نقاش علام و OECD) یافتاهتوسعه  یکشورها

 یکاربرد فناور ینشد. همچن یانب یتاهم یزحا یاردر اقتصاد بس یفناور

شاده و  ی( در اقتصاد به منزله محارک تلقاICTاطالعات و ارتباطات )

 یاانباا از م اتعاات و ارتباطااطال یفنااور یبساترها یادمشخص گرد

را  یااناقتصااد داناش بن یها ینهبه دانش زم یبرداشتن موانع دسترس

 .یدنما یفراهم م

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.

 یصلا بدنه

 :فرهنگ

 همه .[1]است یزندگ یوهش یات،ادب یخ،فرهنگ شامل تمدن، سنت، تار

از نسابت هاا و  ینظام یهبر پا "بنا"امر توافق دارند که  ینمعماران بر ا

انجامد کاه  یم یینظم فضا یشود و به نوع یم یجادروابط و کنش ها ا

 ین. منشاء ایدبنا نام ییفضا یالگو یا ییفضا یتوان آن را سازمانده یم

که  ییها یتو فعال یستیز یتوان در عرصه ها یروابط و نسبت ها را م

جدا از  یزیالگوها چ ین. ایافت یرندگ یدهند و شکل م یم یدر بنا رو

باشد که خاود را در غالاب بناا نشاان  یافراد نم یفرهنگ و نحوه زندگ

رفتارها را  یء کرد که برختوان به کمک فضا به افراد القا یمداده است. 

تا مردم خود باه  یدمناسب فراهم آ یاست فضا ی. تنها کافینداتخاذ نما

مثال  ی. برایابند یشآن گرا یهمشا یرفتارها یاخود به سمت آن رفتار 

 ینشستن مدنظر باشاد، کااف یتمرتبط با فعال یاگر وقوع انواع رفتارها

 [1]نمود.  یهتعب یطنشستن در مح یمناسب را برا یاست فضا

 یو جهانشمول ارتباطات است. در حال یادینصورت بن یفضا جزء اساس

مختلف متفااوت اسات، در تماام  یفضا، در فرهنگ ها یکه زبان انسان

 [2] مشهود است. آیند،یجهان هرجا و هر زمان که مردم گردهم م

 هنر:

و  یشناسا یبااییز یرویآن به سمت ن یتآشکار کردن رو  بشر و هدا

 یاسات کاه از شااهکارها یمهما یاداز فوا یکیدرک لذت بردن از آن 

  [6]. یدآ یبدست م یانتزاع

 یکااربرد یو هنرهاا یبااز یرا به دو گروه با نام هنرها یبصر هنرهای

از  ایبرهاه هار در هااناام ینا یو حدود معنا یفکرده اند. تعر یکتفک

عامال جادا  ینمهام تار یگشته است، ول یو دگرگون ییردچار تغ یختار

و  یصرفاً هنر یبودن و جنبه یدمف یجنبه  یکدیگرنگاه داشتن آنها از 

 [4] آنها بوده است. یاشانهشن یباز

 یآن برا یدتول یامحصول آن است که طر  و  یکبودن  یداز مف منظور

انساان، از  یازهااین ینگونهن باشد. اانسا یو روزمره یهاول یازهاین یبرا

تاا  -خاواه متعلاق باه عصار حاضار ی،خواه باستان -یبدو هایفرهنگ

 نکرده است. یامروز، تفاوت چندان ییشرفتهپ یفرهنگ صنعت

دارد و اطالعاات  یذهان را مشاغول ما "یکسمانت" اطالعاتدر واقع، 

در کتاا   فرویاددهاد.  ی، عواطاف را مخاطاب قارار ما"یباشناسیز"

تحمال  یبارا یدهنده ا ینرا تسک یباییحاصل ز "درفرهنگ یناآرام"

 [7]. انگاردیدر رنج ها و مشکالت م یزندگ

 :معماری

با  یممردم در تماس مستق اکثراست. یا یچیدهپ یارانتظام بس معماری،

را فاراهم  یمکان سکونت، کار و بااز معماریکنند. یم یزندگ یمعمار

 یبرا یمختلف یفرم ها یمعمار یدشا یا یفهوظ ینبرابر چن در.کندیم

امار  یمعمار ینکهوجود ا بابشر داشته باشد. یاتها و تجرب یانواع کاربر

 یفیخااص، وظاا یهاا یکاربر یلاما در تسه یست،ن ینیمشخص و مع

 یازیداشته باشد و ن یدشا یکه معمار یگوناگون یفرم ها یلدل بهدارد.

را هام هنار و هام  یمعمار یدخاص به آن است، با یها یکه در کاربر

 [11]علم دانست. 

و علام اقتصااد  یانیتناساب، شاا ی،همااهنگ یاب،به نظم، ترت معماری

 [11]وابسته است. 

 ییرا بدون جا یدادیرو یو الگو یدادرو یچه یمتوان یاست که نم واضح

 ییدرباره جا یمتوان ینم ینطور. همیمافتد تصور کن یکه در آن اتفاق م

در  پاس.یمدهد را نادان یم یکه در آن رو یزیبدون آنکه چ یمفکر کن

مجموعه بناهاا(  یا) بنا  یدنما یم یآنچه در اول هندسه مرده ا یقتحق

 یاز الگااو یازناده و مجموعاه  یساتمیس یااارو   یاا یازیدر واقاع چ

 یاست که بارها و بارها تکرار م یکدیگرهمجوار و متعادل با  یدادهایرو

 ینفضاا جهانشامول اسات، بناابرا زبانشود و با مکان خاود همراهناد.

 یما یافاتنوع انسان  یادینبن یها یژگیآن در و یها یشهاز ر یاریبس

 شود. 

که بروز است  هاییمکان ینشفضا، آفر هایاز نقش یکی یبه روشن پس

 [2] کند. یلرا تسه یزندگ یمورد استفاده هاییتاز هو ایدامنه
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 [12] -1شکل 

 :شهرسازی

ساااختمان هااا را دارا هسااتند. آنهااا  یاتاز خصوصاا یاریشااهرها بساا

 یکه با کااربرد خاصا یرندتجربه پذ ییها یطو مح ییفضا ییساختارها

 یدها یتموقع یکشباهت ها معمار را در  ینند. اشده ا یدر ذهن طراح

 یقرار م یشهر یها یطمح یرشد و توسعه  ی،در طراح یرتأث یآل برا

شاهر  یشاکل دهناده  یمسئول ساختمان ها یندهد. معماران همچن

قارار  یرتحات تاأث یماًرا مستق یشهر یطمح یشانهستند و در طر  ها

 [11] .دهند یم

و توساعه شاهرها باادرنظرگرفتن  یازیمطالعه طر  ر یعنی شهرسازی

باتوجاه باه حاداقل رسااندن مشاکالت  یواقتصاد یاجتماع یاجاتاحت

 یک ی.شهرسازیشهر یتجمع یعموم یازهایبه ن ییوپاسخ گو یشهر

 یعلاوم ینباشارکت متخصصا یکوشش دسته جمعا یکو  یکارگروه

مطالعاه  باه واننادت یما یمساائل شاهر یناهدر زم یاست که به نحاو

 یاینآنهابه تع یندهوضع آ یبپردازندو درجهت بهبود، توسعه وبه طورکل

 یاتتوان جزو فعال یرا م«  یشهر ساز» واقع ،  دربرنامه مبادرت کنند.

انساان هاا  یروزماره و لحظاه ا یبه شمار آورد که با زندگ یها و علوم

»  و«  یاتکاار و فعال» و « ساکونت» ارتباط دارد و آثاار آن در نحاوه 

 یانشاهروندان ملماوس و آشاکار اسات . از ا« گذراندن اوقات فراغت 

کرد کاه تاالش دارد  یتلق یدانش نتوا یرا م«  یشهرساز» روست که 

 « مکاان –فضاا » و «  یاتفعال» ، « انساان »  ینمتعادل با یرابطه ا

.  یساتن یسارم«  یزیبرنامه ر» تالش ، بدون  ین. تحقق ا یدنما ایجاد

کاه در واقاع  یهنر شهرسااز یگرد یو بقول یشهرساز دانش یبطور کل

 . شودیم یمتقس قسمتاز علم و هنر دانست به دو  یقیتلف توانیآنرا م

و ارتبااط دادن  یوندبطور مستقل وجود ندارد با پ یآنجا که شهرساز از

 یااندر رده علاوم م یشهرساز یابد،یم یتامکان فعال یرامونیبا علوم پ

از عوامال  یامجموعه یمسئله شهر یک دراست. شده  یفتعر یارشته

 و ... وجود دارد.  یکالبد ی،اقتصاد ی،فرهنگ

، که به نوبه خود بااقتباس از "جان لنگ "مدل ارائه شده توسط  مطابق

 یفیاتشده اسات، ک ینآبراهام مازلو  تدو یازهایسلسله مراتب ن یهنظر

 یوناه هااتوان برحسب بارآورده سااختن گ یرا م یشهر یطراح یها

 نمود. یانسان طبقه بند یازهایمختلف ن

 یاازن،"یوابستگ"به  یازن،"یتو امن یمنیا"به  یازن ،یزیولوژیکف یازهاین

 یازهااین، "یشاتنتحقاق خو"باه یاازن، "عزت و اعتماد باه نفاس"به 

 [17]. "یباشناختیز -یشناخت"

رود و به  یانسان بشمار م یو روح یجسم یازهایبلور نت ییفضا هر

وجود  ینبستر رفتار و آن رفتار مع ینب یکینزد یوندهمواره پ یگرزبان د

 [1]دارد. 

 

 
 [1]ارتباط یندفرآ -2شکل 

حاذف نماود. اگار  یرفتارها را تاا حادود یتوان برخ یفضا م یقطر از

رغبت آنهاا باه انجاام  یرد،افراد قرار نگ یاراخت مناسب در ییفضا ینهزم

 یشاهر یرفتار از فضا ینشود و ممکن است ا یمذکور کم م یرفتارها

 [1]حذف شود. 

 :یاناقتصاد دانش بن تعریف

عمده از اقتصاد  یفتعر یک یمتعدد در مجامع اقتصاد یفرغم تعار علی

است کاه کااربرد  یاقتصاد یاننوجود دارد. اقتصاد دانش ب یاندانش بن

 یمبتنا یاع،و توز یدداشته و تول ییباال یتدانش و اطالعات در آن اهم

داناش ماورد  یتبا محور یعدر صنا یگذار یهبر آن شکل گرفته و سرما

عبارت است  یزدر دانش ن یگذار یهقرار گرفته است. سرما یتوجه خاص

و توساعه و هار  یاقتحق یانجام شده در واحدها یها ینهاز مجموع هز

 .یرددانش انجام گ یارتقا یها یتکه بابت فعال یا ینههز

تواناد محقاق  یما یدر صاورت یانو رشد اقتصاد دانش بن ییشکوفا اما

 یاکدر  یو قاانون یاسیس-یو اجتماع یاقتصاد یشود که چارچو  ها

اقتصاد  یازمورد ن یالزم جهت تحقق شاخص ها یبسترها یکشور دارا
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 یها یزهانگ ی،گذار یهتجارت و سرما یباز برا یط. محباشد یاندانش بن

و ثاروت، باه  قدرتپارامترهاسات. یناز جمله ا وریو تحقق فنا ینوآور

 یدهناده، هماواره در جواماع انساان یزتما یاجتماع یمثابه دستاوردها

انسان هاا  یتکه نه تنها  اکثر یبوده اند به صورت یادیز یتجذاب یدارا

نها بوده و هستند تا بتوانند در سلساله مراتاب به دست آوردن آ یدر پ

 یاز،ارتقااء ن ایانبلکه، پس از  یابند،باال ارتقاء  یبه سو یاجتماع  یها

 یممتاز  خود را چه برا یتهمگان به دنبال آن بوده و هستند که  موقع

فرزندانشاان( حفا   یعنایخاود ) یولوژیاکتداوم ب  یو چه برا یشخو

 کنند.

 یاصاطال  واپاس مانادگ.دارد یادیکل ینقشا یاان،م یاندر ا فرهنگ

رشاد   یااعناوان عادم انتقاال  را عموما باه یشکاف فرهنگ یا  یفرهنگ

دو جامعه  یانفرهنگ م یفرهنگ به نسبت بخش ماد یماد یربخش  غ

 یاتواقع یاک یکنند. شکاف فرهنگا یم یفجامعه  تعر یکدرون  یاو 

هاا  ینکه ماش یزمانعده ای بر این باور بودند که، قابل انکار است.  یرغ

را به دست  یندگفرهنگ ران  یزود مردم هر جامعه ا یا یروارد شوند، د

باه  یاازکاار ن یانا یو بارا یستن ینآورند. تجربه نشان داد که چن یم

باه  یموجود دارد وگرناه ماا مساتق یگسترده فرهنگ یها یزیبرنامه ر

تواناد باه سارعت  یم یکرد.  فرهنگ ماد یمفاجعه حرکت خواه یسو

 یدرون یکه برا یضرورت یلبه دل یماد یرفرهنگ غ ییرکند اما تغ ییرتغ

بار  زوندارد. اف یمعموال طوالن ییبه زمان  ها یازدن آن وجود دارد نش

به هام در  یهشب یاربس یا یکسان یتواند از قالب ها یم یماد ییرتغ ینا

 یربناا بار ذات تفسا یماد یرکه فرهنگ غ یاستفاده کند در حال ییرتغ

باوده   ییارشود قالب ها خود  به شدت متغ یخود همواره  سبب م یرپذ

داشاته باشاند.  یفرهنگا یهاا یتسامس یربا سا یافتنبه انطباق  زیاو ن

 نگارنده در روزنامه شرق)دوشنبه ها( یهفتگ یادداشت

باشد. با استفاده صحیح از داناش تحصیل خود نوعی سرمایه گذاری می

تاوان در زماان و ها و سایر مراکاز علمای مایآموخته شده در دانشگاه

هاای مناساب کاه باه نفاع برداشتها جهت شرایط مناسب از اندوخته

 شخص و جامعه باشد استفاده گردد.

و  یجتاارو  یادبا وضااعیت اقتصاادی جامعاه،از   جهات بهباود بناابراین

و گسترش فرهنگ و توجه به  برد یشتخصص در دانش را همزمان به پ

های علمای را در جامعاه تارویج استفاده صحیح از قدرتفرهنگ عامه، 

   داد.

 نتیجه

 با توجه به پژوهش میجود می توان به نتایج زیر دست یافت:و در آخر 

در کلیه مباحث عنوان شده از قبیل: فرهنگ، هنر، معماری، شهرسازی 

های هر و دانش بنیان؛ انسان عامل مشترک می باشد. با توجه به مؤلفه

 یک از مباحث ذکر شده می توان همپوشانی هایی بین آنها دست یافت.

ثیر هر یک بر دیگری را أوشانی اشتراکات می توان تیعنی از طریق همپ

 یافت.

هنر، معماری و شهرسازی یک رابطه دو طرفه با  رابطه بین فرهنگ

توان برای خلق یک اثر )هنر، به این معنی که، همانطور که مییباشد. 

معماری، شهرسازی( از فرهنگ یک جامعه استفاده کرد؛ جهت ترویج 

 یک اثر استفاده کرد. یک فرهنگ نیز می توان از

داشتن  فقطجهت ایجاد و گسترش مبحث های دانش بنیان در کشور 

توان علمی و اجرایی کافی نیست. بلکه جهت موفقیت مبحث دانش 

سترش آن در گبنیان در کشور ابتدا باید به فرهنگ دانش بنیان و 

 جامعه پرداخته شود.
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