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 چکیده 

تاثیر فرهنگ در زمینه های متفاوت زندگی، از جمله در هنر، معماری، شهرسازی،توسعه و شیوه زیست 

گذارد وقتی طراح از اشکال و اجزایی فرهنگ هر جامعه بر تمام ارکان آن تاثیر می. غیر قابل انکار است... و

حقیقت او از فرهنگ آن مردم در طراحی  کند که مورد توجه اکثر مردم آن جامعه است دراستفاده می

را مهیا نموده و تمدنی پر  ایجامعههر گام به گام مسیر ترقی  تواندمیفرهنگ، . خود استفاده کرده است

 فیتعار نیا هیبر پا. خویش را در کالبد تمدن به جهان نشان دهد و. از ارزشهای انسانی را به وجودآورد

در جهت گامی اساس  نیبر ا طه با معماری قابل بررسی است تافرهنگ و شناخت آن در رابمفهوم 

در . باشد، برداشته شوداز فرهنگ که بازگو کننده کالبد خاص هر جامعه می یارهایمعو  تیفیک شیافزا

مفاهیم، ویژگیها، کارکردها و عوامل چون  یدر حوزه ها به شناخت فرهنگپژوهش،  نیآغاز یبخش ها

گیری فضا مورد ارزیابی رابطه فرهنگ و معماری از لحاظ شکلو در ادامه  شودپرداخته می ،اجتماعی آن

. با روش توصیفی استفاده شده است یکتابخانه ا-یلیپژوهش از مطالعات تحل نیدر ا. گیردقرار می

که منشاء در گذشته تاریخی، سرزمین، نیاکان،  تفکر و سلیقه های، پژوهش ارائه راهکارها نیدستاورد ا

مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفاخر ملی، اسوه های دینی، میراث هنری و ادبی، هویت  زبان

فرهنگی، معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و 

 .ضوابط دارد

 

 کالبد، ادراک، جامعه ،معماریفرهنگ،  :کلیدی گانواژ
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غیر قابل انکار است ... یر فرهنگ در زمینه های متفاوت زندگی، از جمله در هنر، معماری، شهرسازی،توسعه و شیوه زیست وتاث

نگاهی اجمالی به تاریخ معماری ایران و سایر . معماری نتیجه و حاصل فرهنگ جامعه است در واقع( 11311851مددپور،)

به . معماری وجود ندارد که براساس اندیشه و جهان بینی پدید نیامده باشد بزرگ دهد که هیچ اثرهای جهان نشان میتمدن

در . دهدتوان گفت که هر تمدن یا قومی در دوران مختلف، معماری خاصی را منطبق با فرهنگ خود ارائه میاین ترتیب می

ابداع ها، چه در حیطه جوابگویی به  ها وخیزد، پس از گذر داده شدن تدبیرها و شگردها، فنواقع هر آنچه از فرهنگی بر می

ای که به دست انسان و برای انسان کار شده است شود مادهکاربردها و چه در تطبیق حجم ها و سطح ها، مادی می

-گذارد وقتی طراح از اشکال و اجزایی استفاده میفرهنگ هر جامعه بر تمام ارکان آن تاثیر میبنابراین (18111851فالمکی،)

رد توجه اکثر مردم آن جامعه است در حقیقت او از فرهنگ آن مردم در طراحی خود استفاده کرده است، تاریخ نیز کند که مو

عامل دیگر است که در بررسی یك طرح مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد زیرا که بسیاری از ساختارهای جامعه از تاریخ آن 

ز یك محیط که به علت تنوع استفاده کنندگان طراح باید در طراحی خود نشات گرفته است همچنین عامل دیگر نوع استفاده ا

 «فرهنگ را بخش انسان ساخته محیط می دانند »چنانچه بسیاری از نظریه پردازان در این عرصه، . مورد توجه قرار دهند

((Herskovits,1985,106 باط بسیار تنگاتنگ و از آن جا که فرهنگ، معماری و طراحی به عنوان مفاهیمی هستند که ارت

 لیادامه ضمن تحلدر بخش های آغازین پژوهش حاضر به شناخت فرهنگ پرداخته می شود و در . نزدیکی با یکدیگر دارند

 .گیردفرهنگ و معماری در رابطه با کالبد مورد بررسی قرار می یارتباط یشاخص ها م،یمفاه

بطه با معماری است و در عین حال توجه به مسائل طراحی مرتبط با فرهنگ و شناخت آن در رامفهوم هدف این نوشتار تعریف 

 را ارتباط بین فرهنگ و معماری توان یم آن مقاالت برگرفته از و کتبرب هیتک با در پژوهش حاضر نیبنابرا. کالبدی می باشد

 .و به ارائه نتایج در جهت طراحی کالبد آن پرداخت نمود یبند طبقه

 

 لف آنفرهنگ و ابعاد مخت -1

فرهنگ مردم هر سرزمینی در طول تاریخ و با توجه به شرایط اجتماعی و اقلیمی و حوادث تاریخی رخ داده در آن سرزمین 

، ...از این رو ساکنین یك شهر، منطقه یا کشور، با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی، نژادی، قومی، مذهبی و . شکل گرفته است

، همواره سعی داشته اند شاخص های هویتی ... طن پرستی، عشق به زادگاه، ملی گرایی و به دالیل مختلف از جمله حس و

بدون تردید معماری تنها به . خود را تقویت کنند و معماری یکی از ابزارهای مناسب برای دست یابی به این هدف بوده است

 .معانی و انتقال مفاهیم نیز جایگاه ویژه ای داردلحاظ فرمی و حتی عملکردی حائز اهمیت نبوده، بلکه نقش معماری در تداعی 

 
 (58-58کینگ،: )ابعاد مختلف فرهنگ، مأخذ -1جدول

 شرح ابعاد از دیدگاه صاحبنظران صاحبنظران

به نظر او سه زمینه بر شرایط انسان تأثیر . تعریف کرده است( Super Organic)فرهنگ را محیط فوق جسمانی اسپنسر

، محیط جسمانی و محیط مافوق جسمانی، تنها محیط مافوق جسمانی است (غیر جسمانی)یمحیط طبیع. گذار است

 .که وجه تمایز انسان با حیوانات را مشخص می کند

 فرهنگ را به منزله مجموعه افکار و معلوماتی می داند که فقط انسان آن را دارا می باشد دوروبرتی

 .افکار و خصایل و اشیاء می داند و معتقد است که فرهنگ یك میراث اجتماعی استفرهنگ را به منزله توده ای از  گراهام واالس

فرهنگ، مجموعه دانش و افکار و آراء و هنر و اخالق و قوانین و مقررات و سایر استعدادها و عاداتی است که انسان به  ادوارد تیلر

 .عنوان عضو یك جامعه کسب می کند

نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمانهای خاص  هر سیستمی که اداره شود و هر هر جامعه ای با فرانک لوید رایت

عینی ، در فرآیند این  وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله نمود اشکال.باشد خود می

 استحاله معماری نقشی اساسی به عهده دارد

ملتی میتواند مبل ها و لوسترهای زیبا  هنگامی که. قعی سنجش فرهنگ یك ملت بوده و هستمعماری وسیله وا موتسیوس هرمان

 اوضاعی که در. می سازد ، داللت بر اوضاع نابسامان و تاریك آن جامعه دارد بسازد اما هرروزه بدترین ساختمانها را

 مجموع ، بی نظمی و عدم قدرت سازماندهی آن ملت را به اثبات می رساند
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حیوانی ما دور می کند و در خدمت  فرهنگ مجموع تمام توانایی ها و وسائلی است که زندگی ما را از زندگی اجداد موند فرویدزیگ

 ”طبیعت و تنظیم روابط انسانی بین افراد دو هدف می باشد محافظت از بشر در مقابل

 

 شناخت فرهنگ -2

مت مفهوم فرهنگ و ضرورت پرداختن به آن، مفهوم و ویژگیهای های معنایی آن، در این قسدر جهت شناخت فرهنگ و حوزه

 .گیردطور اثر اجتماعی شدن بر فرهنگ مورد بررسی قرار میکارکرد فرهنگ و عوامل انتقال آن همین فرهنگ،

 

 تعریف فرهنگ و ضرورت پرداختن به آن-2-1

معنی شکوه و عظمت است و اگر به عنوان پیشوند فر به . است« هنگ»و « فر»ای است فارسی و مرکب از دو جزء فرهنگ واژه

این . هنگ از ریشه اوستایی سنگ، به معنای کشیدن، سنگینی و وقار است. به کار رود، به معنای جلو، باال، پیش و برون است

ست و در اصطالح فرهنگ دارای معانی و مفاهیم متفاوت و متنوع ا. واژه مرکب، به معنای بیرون کشیدن و برکشیدن می باشد

ادب، تربیت، دانش، معرفت، مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی و ادبی 1 سیر تاریخی خود، معانی مختلفی را گرفته است مانند

یك ملت، نیکویی و پرورش، بزرگی، فضیلت، شکوهمندی، هنر، حکمت، عقل و نیز تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و مکتب و 

به وسعت حیات اجتماعی انسان است و تمامی میراث های اندیشه و عمل انسان از آغاز تا وسعت قلمرو فرهنگ، . ایدئولوژی

ادوارد بارنت تایلور در . به همین دلیل تعاریف متعددی از نظر سیاسی، اجتماعی، ادبی از آن شده است. امروز را شامل می شود

فرهنگ مجموعه پیچیده ای 1 چنین بیان می کنددر کتاب فرهنگ ابتدایی، نخستین تعریف رسمی از فرهنگ را  1351سال 

است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که 

 (1831کاستلز،)فرد به عنوان عضو جامعه فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را برعهده دارد 
. سرانجام به جامعه مدرن رسیده است, ان موجودی است که از طریق فرهنگ بر طبیعت چیره گشته و از مرحله بربریتانس

تعاریف فرهنگ در . فرهنج آمده است, آموزش و پرورش, عقل و خرد, فرهنگ در لغت نامه دهخدا به معنای  تعلیم و تربیت

مشترک و مورد قبول و پسند یك  "کنش های"(. 181 1835نقی زاده؛) ذکر کرده اند 161جوامع و مکاتب مختلف را بالغ بر 

, جمع را که منبعث از دانش های ارزش یافته در پرتو بینشی خاص بوده و به صورت منش جامعه نهادینه شده باشند

هنگ، که فر(. 15111835نقی زاده؛. )ظاهر می شود "ادب زیستن"و  "ادب زندگی"فرهنگ به مثابه . می نامیم "فرهنگ"

تصویه، کمال بخشیدن و پویایی , اشاعه، تقویت, اجماال به معنای روح زندگی است، معتقدان و پیروان خویش را به حفظ

 (.1151 1835نقی زاده؛ )کند ارزشهایشان هدایت و رهبری می
, ذهنیت و الگوها, سنن, آداب, فرهنگ همانند بسیاری از مفاهیم هم سنخ خود واجد معانی و مراتبی است که متضمن هنجارها

اعم از طبیعی و انسان )تبیین نگرش و ارتباطات انسان با محیط ,قواعد ارتباطات انسانی, جهانبینی, نوع نگرش, روش زیست

فرهنگ برخاسته . در باب فرهنگ به دوگرایش معنویت و مادی گرایی میتوان اشاره کرد(. 181 1835نقی زاده؛ )است ( ساخته

, اصالت, خداجویی, مناعت و ایثار و انفاق و نودوستی, قناعت, تعاون, عدالت, راستی و صداقت, اصول اخالقی, از گرایش معنوی

به بروز منیت و , و هر صفت انسانی متصور را تبلیغ می کندو فرهنگی که حاصل گرایش مادی انسان است, جوانمردی, آزادی

نقی )شهوت و هر میل و غریزه مادی و این دنیایی می انجامد , غرور,تقلید, تفاخر, بی اعتنایی به دیگران, دنیاطلبی,خودخواهی

از طریق قوانین گوناگون است  "طرحی برای زندگی"فراهم نمودن   در واقع هدف از فرهنگ،(. 181 1835زاده؛ 

 1ده اناین شیوه ها از سه رکن تشکیل ش. و فرهنگ مجموعه ای از شیوه های زندگی است(. 1116 1811راپاپورت؛)

که مردم آنها را )چیزهای مادی  -8( که مردم آنها را تبعیت می کنند)هنجارها  -1که مردم آنها را حفظ می کنند )ارزشها  -1

که به تغییر و تعدیل سیستم های ارزشی . پس فرهنگ و عناصر مادی در جریانی همیشه باهم روبرو هستند .بکار می گیرند

 (1836شایان،)ی ارزشی نو می انجامد پیشین و سیر و تطبیق سیستم ها
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 (88:1:54نصیری قیداری، : )مثلث سه جز اساسی فرهنگ، ماخذ -1شکل 

 

 مفهوم فرهنگ-2-2

این خصوصیات . هر اجتماعی از تاریخ، اعتقادات، نظام خویشاوندی، مناسك، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود برخوردار است

به عبارت دیگر، . اجتماع را از اجتماعات دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن اجتماع استکه فرهنگ یك 

گذشته تاریخی، سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفاخر ملی، اسوه های دینی، میراث هنری و ادبی، 

بی شك شناخت عوامل بازدارنده و عوامل سازنده در میراث و . در مجموع هویت فرهنگی یك اجتماع را تشکیل می دهند

توجهی به پشتوانه ها و میراث بی. ای استخصوصیات فرهنگی، موجب هموارسازی مسیر توسعه برای جامعه یا هر منطقه

. ر کشور شده استفرهنگی از یك سو و تراوش فرهنگ بیگانه از سوی دیگر، موجب شکاف فرهنگ سنتی با فرهنگ نوین د

از این رو فرهنگ برای انسان مسئله تفنن نیست، . انسان مخلوقی است فرهنگی و بدون آن به طبیعت اولیه خود باز می گردد

بلکه سرنوشت تمدن او را رقم می زند و تمدن بشریت در مسیر تکوین و پیشرفت خود از طریق فرهنگ تغذیه شده، رشد می 

نقی )نگ هر ملت، شناسنامه آن ملت است و ملتی که شناسنامه نداشته باشد، هویت ندارد فره. کند و تکامل می یابد

 (1511831زاده؛

 

 ویژگیهای فرهنگ -:-2

. ویژگی مهم فرهنگ، مشترک بودن، اکتسابی بودن، قابلیت انتقال، توجه به توانایی خارق العاده انسان در یادگیری می باشد

ی سازد شیوه های فکر، احساس و عمل مشترک بین افراد متعدد است و تعداد اشخاص، آنچه قبل از هر چیزی فرهنگ را م

فرهنگی نظامی است نسبتأ منسجم 1 ارائه داده چنین است« گیروشه»با توجه به مباحث فوق تعریفی که . اهمیتی ندارد

م مشترک بین اعضاء یك گروه متشکل از اجزایی غیر مادی شامل کاالهای مصرفی، ابزارها و میراث فرهنگی نسبتأ منسج

جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگیهایی . اجتماعی یا جامعه که از طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود

 1زیر را قائل است
 (نگارنده: )ویژگیهای فرهنگ در جامعه شناسی فرهنگ، ماخذ -2جدول 

 ویژگیهای فرهنگ

 .و همواره در حال تغییر است فرهنگ ردای حیات اجتماعی است

 .تغییر و تحول فرهنگ ها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آن ها دارد

 .میزان و نوع تأثیر عوامل، جهت تغییر در فرهنگ ها را معین می کند

 .مجموعه تغییرات در بخش های مختلف فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگ هاست

 .اساسی در تحول فرهنگ ها نوع رابطه بین آن هاستعنصر 

 .بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دوسویه وجود دارد

 .فرهنگ آفریده های عمدتأ هنری یك ملت است که هویت او را تشکیل می دهد
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 کارکرد فرهنگ و عوامل انتقال آن -2-8

از دیگر کارکردهای فرهنگ و نظام . را امنیت و تداوم بخشدکارکرد فرهنگ، تأمین نیازهای درونی و بیرونی انسان تا زندگی 

حاصل از آن می توان به تأمین فیزیولوژیك، ایجاد ارتباط جمعی، دادن هویت فرهنگی خاص به اعضاء، حفظ و تداوم و بقاء 

 (8611855تامسون،. )جامعه و ایجاد و حفظ اهمیت و انسجام اجتماعی اشاره نمود

 

 ن بر فرهنگاثر اجتماعی شد  -2-8

فرهنگ در طی فرآیند اجتماعی شدن، رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد و توسط این فرایند است که آداب و رسوم، سنت ها، 

پژوهش درباره فرهنگ های متفاوت نشان می دهد که فرهنگ بر روی درک، تجسم ادراکی و . شکل می گیرد... ارزش ها و 

رفتار و عکس العمل های انسان در برابر محیط فیزیکی و تأثیر محیط بر روی رفتار انسان نیز  .الگوهای رفتاری انسان تأثیر دارد

 (.5311853نمازیان، )موضوع بسیار پیچیده ای است

 

 رابطه فرهنگ و معماری -:

های انسان در ای است از اندیشه معماری به عنوان یك پدیده اجتماعی از فرهنگ نشات گرفته و بر آن تاثیر می گذارد و آینه

به همین سبب سبك معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن محسوب می شود . رابطه با فضا، زیبایی شناسی، و فرهنگ

و با دگرگونی هائی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوندد، متناسب است و هر سبك جدید معماری بر اصول، 

استوار است، به همین خاطر بین سبك های گوناگون معماری رابطه ای استوار وجود دارد و  روش ها و سنت های سبك پیشین

 .مرز بندی بین آنها دشوار به نظر می رسد
هر تمدن و فرهنگ .نقاط عطف در مسیر فرهنگ و خالقیت از مهمترین عوامل پیدایش و مکاتب متفاوت معماری می باشند 

تمدن و فرهنگ قبلی به بن بست رسیده و یا با بحران مواجه شده باشد، ولی مسیر آن جدیدی از نقطه ای شروع می شود که 

بنابرین با توجه . در ادامه و تکامل مسیر قبلی و تاریخی خود می باشد و صرفا در مقاطعی به بازسازی ساختار خود می پردازد

رگونی در مبانی و مفاهیم موثر در پیدایش به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغیرات فرهنگ باعث دگ

معماری می شود و در نتیجه آن، اندیشه های متفاوت معماری به وجود می آید که تعین کننده شیوه های تعامل بین مفاهیم 

. نظری و فرهنگی به طور عام و مفاهیم نظری و فرهنگی به طور عام و مفاهیم نظری و فضای معماری به طور خاص می شود

 (.1835خوان خرازی،ا)

 

 عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری -:-2

انسان در آفرینش هر فضای زیستی و حتی ابزار آالت سعی دارد در مرحله نخست به سودمندی مادی و ملموس و کارکردی 

جه دارد و سعی می کند که اما در صورت  امکان به جنبه های هنری و فرهنگی فضا یا پدیده ای خلق می کند تو. آن بپردازد

خواسته و معیار های زیبایی شناختی انسان ثابت نیست و به همین علت آفرینش اثار و صورت های بدیع . اثر یا فضا زیبا باشد

نیز در همه هنر ها همواره ادامه خواهد یافت و در این میان برخی الگوها پایدارتر از سایرین است سطوح و الیه های گوناگون 

 1های زیبایی شناختی را می توان به سه گروه طبقه بندی کردارزش

صورتها و ارزشهای پایدار و کهن، ارزشها و صورت های نیمه پایدار و سبك، ارزش ها و صورت های زود گذر یا مدت در 

ل صورت های معماری مانند سایر هنرها می توان تاثیر برخی از پدیده ها و جلوه های عمیق فرهنگ ملی و دینی را به شک

برخی از این طرح ها و الگو ها در معمار ی ایرانی مثل چهار صفه و چهار باغ که ازعوامل و  پدیده های . پایدار مشاهده کرد

البته پایداری آن ها به معنای فقدان پویای آن ها . اصلی فرهنگ و تمدن یك قوم یا ملت هستند بسیار طوالنی و پایدار هستند

 (1838انتظاری،. )نیست
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عوامل متعددی بر آثار هنری و فضاهای معماری تاثیر می گذارند که زیر مجموعه فرهنگ هستند این تاثیر گاهی روشن و 

برخی از خصیصه های فرهنگ در صورت و فضای معماری یکسان اثر نمی گذارند، برخی به . گاهی ظریف و غیر آشکار است

 (1838انتظاری،). سادگی و برخی به دشواری قابل شناسایی هستند

 

 مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری-2-8

به طورمعماری در . به رغم تفاوت های ظاهری، مظاهر فرهنگ دارای شباهت های انکار ناپذیرند. فرهنگها مضاهر گوناگون دارند

ارد و مردم از مواریث فرهنگ ایران حاوی معانی باطنی است به خصوص اینکه در ایران خرده فرهنگ های بسیاری وجود د

را تحت .اما این تنوع و تفاوت هایآن دارای محتوای درونی مشترکی است که همه آن ها . تاریخی متکثر و متنوعی بر خوردارند

از این دیدگاه انسان به مثاذی . یك مجموعه کلی ساماندهی می کند در پشت هر فرم یك مفهوم و محتوای درونی نهفته است

رود و از آن ها برای به شود که برای بیان محتواهای درونی خویش به اشکال و کالبد هایی بیرونی روی میحیاتی دیده می 

این مفاهیم دچار تحول های زود گذز نمی گردند امه هر تمدن انسانی در . تصویر کشیدن آن که در باطن دارد، مدد می جوید

شی تازه ای همسو با اهداف و چشم انداز های بنیادین جامعه از هر زمان و مکان جهت اصالح و تکامل دیدگاه هایش، خط م

 (1838انتظاری،.)خویش ارائه می دهد
 

 تأثیر فرهنگ در شکل گیری فضای معماری -2-8

در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدت ها . دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست

همیشه به کاربردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای . شکل های آشنا و مألوف قدیمی کنار می آید عملکرد جدید با

امروزه فرهنگ جهانی و ملی باهم . تحول و توسعه مفاهیم باعث به وجو آمدن شکل ها و فرم های نو خواهد شد. کار است

عماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود و ایده های م. ترکیب شده و فرهنگ زمان حال به وجود آمده است

در معماری گذشته ایران اصوأل جدایی بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را . حامل بار ملی و جهانی است

فضاهای ناب  همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ ما معماری گذشته مان است، گرچه معماران باید با خلق فرم ها و

 (1831ابوبکری،. )شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است. و جذاب، نظر مردم را اعتال دهند

 

 گیرینتیجه

وسعت قلمرو فرهنگ، به وسعت حیات اجتماعی انسان است و تمامی میراث های اندیشه و عمل انسان از آغاز تا امروز را شامل 

ت که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن و در واقع فرهنگ مجموعه پیچیده ای اس. شودمی

گذشته تاریخی، سرزمین نیاکان، زبان . باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه فرا می گیرد

ی، در مجموع هویت فرهنگی یك اجتماع مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفاخر ملی، اسوه های دینی، میراث هنری و ادب

که بی توجهی به پشتوانه ها و میراث فرهنگی از یك سو و تراوش فرهنگ بیگانه از سوی دیگر، موجب . را تشکیل می دهند

 .شودشکاف فرهنگ سنتی با فرهنگ نوین در کشور می

تمدن بشریت در مسیر تکوین و پیشرفت خود  فرهنگ برای انسان مسئله تفنن نیست، بلکه سرنوشت تمدن او را رقم می زند و

فرهنگ هر ملت، شناسنامه آن ملت است و هر ملتی که . از طریق فرهنگ تغذیه شده، رشد می کند و تکامل می یابد

ای که گونهدر معماری گذشته ایران اصوأل جدائی بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، به. شناسنامه نداشته باشد، هویت ندارد

 .اری، فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ هر سرزمین، در معماری گذشته آن نهفته استمعم
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