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چکیده

در سالهای اخیر شاهد رشد گردشگری تجاری هستیم که این موضوع نیازمند تأمین زیرساختهای محیطی بهخصوص
توسعه  هتلهای تجاری است .اما در معماری هتلهای موجود کمتر به هویت ایرانی هتل در جذب گردشگر توجه شده
است .این در حالی است که معماری سنتی ایران بهعنوان یکی از با ارزشترین میراثهای فرهنگ جهانی ،این قابلیت
را دارد که در طراحی هتلهای تجاری موردتوجه قرار گیرد تا موجب افزایش حضور گردشگران و تعامالت اقتصادی و
فرهنگی شود .هدف از این پژوهش ،معرفی ارزشهای کالبدی معماری ایرانی در جهت هویت بخشی به محیط هتلهای
تجاری است .از روش کمی در این تحقیق استفادهشده است بدین ترتیب که در ابتدا برای یافتن ارزشهای کالبدی
معماری ایرانی ،به مطالعه تحقیقات معتبر در این حوزه پرداخته شد .در مرحله بعد با همکاری پنج متخصص در حوزه
معماری ایرانی ،پرسشنامهای با  29مؤلفه و ضریب آلفای کرونباخ  0/86در پنج بخش (کاربری ،بافت شهری ،ترکیب رنگ،
مصالح و دورههای تاریخی) طراحی شد .از آنجاییکه اطالعات دقیقی در مورد جامعه آماری وجود نداشت ،از روش تعیین
حجم نمونه جامعه نامعلوم استفاده شد و در نهایت بهمنظور نگرشسنجی از گردشگران خارجی مقیم هتلهای شهر
تهران 201 ،پرسشنامه توزیع و برای تحلیل آن از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .تحلیل نتایج تحقیق نشان میدهد که به
ترتیب نقوش هندسی (استفادهشده در مصالح و پوشش سقف) ،حس مکان و رنگ ارزشهای هویتبخش معماری ایرانی
از منظر گردشگران خارجی هستند .همچنین گردشگران به فضاهای رنگین با نقوش هندسی و با قرابت به ویژگیهای
کالبدی دورههای تاریخی قاجاریه ،صفویه و هخامنشی گرایش دارند .بنابراین بهرهگیری از ارزشهای کالبدی منتخب
گردشگران خارجی میتواند در طراحی محیط هتلهای تجاری موردتوجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :معماری ایرانی ،ارزشهای کالبدی ،گردشگران خارجی ،هتلهای تجاری.
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در تعریفی که سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
( ،)UNWTOدر کنفرانس بینالمللی سفر و گردشگری
مطرح میکند ،گردشگری عبارت است از فعالیتهای
جابجایی و اقامت فرد به محیطی غیر از محیط همیشگیاش
به مدت کمتر از یک سال و با اهدافی چون تفریح ،کار و
غیره ( .)Goeldner & Ritchie, 2009گردشگری بدون
کنش و واکنش بین میهمان و میزبان نمیتواند وجود
داشته باشد و با توجه به اینکه در این واکنش پول مبادله
میشود ،گردشگری را نمیتوان تنها یک امر فرهنگی
محسوب کرد (.)Papeli Yazdi & Saghaei, 2007, p. 64
اهمیت گردشگری در عصر حاضر بیش از همه به چرخه
اقتصادی آن وابسته است ،زیرا قابلیت باالیی در زمینه
پویایی اقتصاد محلی و بینالمللی دارد (Lee & Chang,
 .)2008, p. 180صنعت توریسم در سطح بینالمللی و در
کشور ما بهسرعت درحالتوسعه است .یکی از اقتصادهای
جایگزین اقتصاد نفت ،صنعت توریسم است که راه بسیار
مناسبی را برای توسعه میگشاید (Nastaran & Shahabi,
 .)2009, p. 2پاپلی انواع گردشگری را به دو دسته کلی،
تحت عنوان گردشگری از نظر مکان مقصد و گردشگری
ازنظر موضوع تقسیمبندی میکند (& Papeli Yazdi
 .)Saghaei, 2007, pp. 48-53رضوانی برای گردشگری
دستهبندیهای زیر را قائل است .1 :تفریحی  .2درمانی
 .3فرهنگی  .4اجتماعی  .5ورزشی  .6مذهبی و زیارتی
 .7بازرگانی و تجاری و  .8سیاسی (Rezvani, 1995, pp.
 .)18-20با توجه به تعریف فوق تجارت و بازرگانی یکی از
دستهبندیهای گردشگری است که مقصد اصلی آن تفریح
یا استراحت نیست بلکه افراد برای انجام بخشی از حرفه

و کار خود عازم سفر میشوند .کشورهای گردشگرپذیر
شرایطی را فراهم میکنند تا این نوع گردشگران بتوانند
در مدت اقامت خود به فعالیتهای دیگری نیز بپردازند و
فرصتهای بیشتری برای تفریح و آشنایی با فرهنگ کشور
میزبان داشته باشند .در سالهای اخیر در ایران شاهد
رشد گردشگری تجاری هستیم که این موضوع نیازمند
تأمین زیرساختهای محیطی بهخصوص توسعه هتلهای
تجاری است .از آنجایی که ایران با کمبود هتل بهطور عام و
هتلهای تجاری بهطور خاص روبرو است ،اینگونه هتلها
به مطالعه و پژوهش نیاز دارند .اکثر هتلهای موجود در
کشور معرف هویت فرهنگی ایران نیستند که این مسئله
از تقلید صرف از معماری دیگر کشورها و بیتوجهی به
فرهنگ و معماری ایرانی نشأتگرفته است .درنتیجه توجه
به ارزشهای کالبدی معماری ایرانی در طراحی محیط
فیزیکی میتواند به ترویج هویت فرهنگی کشورمان کمک
کند تا مسافران خارجی تفاوت فضا و امتیاز حضور در
ایران را با مشاهده هنر معماری ایرانی احساس کنند.
همچنین این موضوع میتواند تأثیر بهسزایی درافزایش
حضور بازرگانان خارجی و تعامالت اقتصادی و فرهنگی
آنان داشته باشد .فرضیه تحقیق این است که ارزشهای
کالبدی معماری ایرانی قابلیت بهکارگیری در طراحی
معماری هتلهای تجاری را دارند و میتوانند باعث
جذب گردشگران خارجی شوند .حال این سؤاالت مطرح
میشوند که این ارزشها از دیدگاه پژوهشگران کداماند؟ و
همچنین بیشترین میزان عالقهمندی گردشگران خارجی
به کدامیک از این ارزشها است؟
در ادامه سیر انجام تحقیق در شکل  1نشان دادهشده
است.

شکل  :1فرآیند تحقیق
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 .2چارچوب نظری و مبانی تحقیق

این تحقیق در پی آن است که به بازشناسی ارزشهای
کالبدی معماری ایرانی مؤثر بر ایجاد حس هویت در
محیط هتلهای تجاری بپردازد .به این منظور الزم است
در گام اول به تعریف هتل تجاری بپردازیم .سپس با انجام
مطالعات و بررسی پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
ارزشهای معماری ایرانی مؤثر بر ایجاد حس هویت به
تدوین این ارزشها پرداخته تا با استناد به آنها بتوان آرای
جامعه هدف (گردشگران خارجی) را مورد تجزیهوتحلیل
قرارداد .بر اساس نتایج و دستهبندی این نظرات میتوان
به بازشناسی این ارزشها از منظر گردشگران خارجی
پرداخت .در ادامه به شرح موارد مطرحشده پرداخته     
میشود.

 -1-2تقسیمبندی انواع هتل و تعریف هتل
تجاری

قدمی و همکاران تقسیمبندی زیر را برای انواع هتل ارائه
دادهاند -1 :بر اساس مختصات و موقعیت جغرافیایی مکان
قرارگیری ساختمان هتل (درونشهری ،برونشهری و
غیره) -2 ،بر اساس سبک معماری هتل (بوتیک هتل ،کاخ
هتل و غیره) -3 ،بر اساس نوع میهمان مراجعهکننده و
اسکانیافته در هتل (هتل تجاری ،هتل خانوادگی و غیره)،
 -4بر اساس اندازه و تعداد اتاقهای موجود و نیز مدتزمان
اقامت میهمان در هتل (پانسیون ،سوئیت و غیره)-5 ،
بر اساس کیفیت خدمات ،امکانات و تجهیزات موجود در
هتل برای آسایش میهمانان (ستاره ،تاج ،الماس و غیره) و
بر اساس نوع برنامه غذایی ارائهشده در هتل (با صبحانه،
صبحانه با ناهار یا شام ،بدون ارائه غذا) (Ghadami,
 .)Sarafizadeh, & Madani, 2011, pp. 76-88هتلهای
تجاری بزرگترین گروه هتلها را تشکیل میدهند و
بهطورکلی مسافرین تجاری را به خود جذب میکنند.
مشتریان هتلهای تجاری خدماتی مانند دسترسی به
اتاقهای کنفرانس و کار ،کامپیوتر شخصی ،اینترنت
وایرلس ،پرینتر و فاکس را دریافت میکنند.
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 .)2014, p. 12این تحوالت موجب ایجاد بیهویتی فرهنگی
در آثار معماری ایران شده است .امروزه معماران ایرانی در
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تقلید و کپیبرداری روی آوردهاند .کامبیز نوایی در مواجه
با هویت در عرصه معماری ایرانی ،واژه «معماری خودی»
را مطرح میکند .ایشان معتقد هستند که معماری خودی
چیزی نیست جز معماری که هویت فرهنگی مستقلی
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 -2-2تدوین ارزشهای کالبدی معماری ایرانی
مؤثر بر ایجاد حس هویت

دارد ،این معماری نهتنها با معماری امروز دنیا نمیستیزد،
بلکه بر فرهنگ غنی سرزمینمان استوار است (Navaei,
 .)1999, p. 50در ادامه به ارزشهای کالبدی مؤثر بر ایجاد
حس هویت اشاره میشود.
حس مکان :حس مکان وابسته به احساس و تصور افرادی
است که آن را تجربه کردهاند و مربوط به نیاز هویت بخشی
محیط شخصی و نیاز به بودن در یک مکان با هویت ،برای
افراد است ( .)Ralph, 1976; Sajjadzadeh, 2013هویت
مکان ،نوعی دلبستگی عاطفی با مکان بر پایه اهمیت نمادین
مکان ،بهعنوان ظرف عواطف و احساسات نیز هست که به
زندگی فرد ،هدف و معنا میبخشد (Williams & Vaske,
 .)2003, p. 830سجادزاده دلبستگی به مکان را نقطه
تالقی عناصر کالبدی ،فعالیتها و مفاهیم ذهنی نسبت به
آن میداند .ایشان با تبیین شاخصهای دلبستگی به مکان
که شامل عوامل معنایی ،عملکردی و احساسی میباشند،
نقش دلبستگی به مکان را در ایجاد مطلوبیت و هویت
میدانهای شهری بررسی میکند .بهعنوان نمونه موردی
میدان آرامگاه شهر همدان را موردبررسی قرار میدهد و
اذعان میدارد که بین دلبستگی به مکان و هویت آن
رابطه مستقیم وجود دارد که این امر میتواند در طراحی
میدانهای شهری موردتوجه قرار گیرد .در بین عوامل مهم
موردبررسی در نمونه موردی به وجود آرامگاه بوعلی با
معماری فاخر آن در مرکز میدان ،امکان دسترسی مناسب
به میدان ،وجود عوامل و عناصر محیطی نظیر درختان و
فضای سبز مناسب در میدان ،فضاهای تجاری و روزمره
اطراف میدان ،جانمایی مناسب میدان به لحاظ موقعیت
مرکزی در شهر ،مناظر ذهنی و عینی مناسب میدان اشاره
میکند (.)Sajjadzadeh, 2013, pp. 69-78
عناصر فضایی :بعضی از فضاها ،عناصر و اجزای معماری به
سبب عوامل محیطی و اقلیمی شکلگرفتهاند .برای مثال
میتوان به حیاط مرکزی ،گودال باغچه ،بادگیر و نیز بعضی
مصالح اشاره کرد .تابان و همکاران تناسبات مختلف حیاط
در مسکن سنتی دزفول را شناسایی و میزان سایه دریافتی
سطوح مختلف حیاط در الگوهای مختلف را مورد ارزیابی
قرار دادهاند .نتایج تحقیق این پژوهشگران نشان میدهد
در بناهایی که حیاط آنها دارای نسبت  1تا  1.4میان
طول و عرض (فرم مربعی شکل) و همچنین نسبت طول
به ارتفاع  1.1تا ( 1.2عمق متوسط) باشند ،مناسبترین
میزان سایه در فصول گرم بر روی کف و جدارهها را خواهند
داشت .استفاده از این الگوی بهینه سبب افزایش سایه بر
سطوح حیاط ،کاهش دمای جدارهها ،کاهش بار سرمایش
ساختمان و افزایش آسایش ساکنین خواهند شد  (Taban,
.)Pourjafari, Bemanian, & Heidary, 2014, pp. 39-48
اخالصی و همکاران به چگونگی بهرهگیری از راهکارهای
معماری گذشته در راستای طراحی نماهای شفاف معاصر
از طریق رویکرد طراحی الگوریتمیک پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که الگوهای ایرانی -اسالمی (نمونه موردی:
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ارسی) میتوانند مجددا ً مطابق با روح حاکم بر معماری
معاصر بازآفرینی شوند تا عالوه بر پاسخگویی به دغدغههای
زیستمحیطی ،دربرگیرنده کیفیات بصری ویژهای نیز
باشند(  (�Ekhlassi, Mofidi Shemirani, & Anbari Ruz
 .)bahani, 2014, pp. 25-35رضایی نیا با رویکرد تاریخی،
ویژگیهای ساختاری ایوان را بر مبنای بناهای شاخص از
دوران قبل از اسالم و دوران اسالمی تشریح کرده است.
نتایج حاکی از آن است که تداوم ایوان در صورتهای
متنوع ،ارزش و اهمیت این فضا را در سنت معماری ایرانی
نشان داده و تجلی آن در ترکیبهای مختلف موجب
شده است تا ایوان به شاخص معماری ایرانی تبدیل شود
( .)Rezaeinia, 2017, pp. 125-144جلیلیان در پژوهشی
میزان موفقیت معماری شهر جدید شوشتر را در ایجاد
پایداری آن بررسی کرده است .در این شهر برای مقابله
با عوامل نامناسب آب و هوایی ،از راهکارهایی در معماری
مانند طراحی جزییات و کاربرد عناصر فضایی خاص منطقه
بهره برده شده است .یافتهها نشان میدهد ،شهر جدید
شوشتر بهعنوان یک نمونه مناسب برای ساختوسازهای
آینده در منطقه است (.)Jalilian, 2015
فرم و پوشش سقفهای ایرانی :انتخاب معماری سقفها
بهعنوان الگویی مستقل بیدلیل نیست .مراجعه کلی به
مصادیق بهجای مانده اهمیت و اعتبار ویژه سقفها را در
معماری سنتی ایران بهخوبی روشن میسازد .همین عطف
توجه به سقفها و سیطره کامل آنها بر فضاست که بیش
از هر چیز دیگر سبب القای احساس بعد سوم در فضاهای
معماری ایرانی میشود (Navaei & Haji Qassemi,
 .)2012, p. 83صفایی پور و همکاران پیش اندیشیدهترین
عامل مؤثر در شکلیابی بنا در معماری اسالمی ایران را
«آسمانه بنا» دانستهاند و راهکارهای عملی در مقیاس
شهری و معماری برای آن عنوان کردهاند .این راهکارها
در مقیاس شهری عبارت است از :قرار دادن بنا بر سکو،
استفاده از گنبدهای رک ،استفاده از گنبد دو پوسته
گسسته نار ،مرتفع ساختن گریو ،افزایش خیز پوشش و
تمایز رنگی و در مقیاس معماری؛ ایجاد تنوع هندسی و
فضایی ،به کار بردن کتیبههای معنایی و نقوش هندسی و
اسلیمی (Safaeipour, Memarian, & Bemanian, 2013,
 .)pp. 12-20غالمحسین معماریان مطالعات گستردهای
را در خصوص انواع مختلف گنبد انجام داده است .در
این مطالعات بیشتر به تحلیلهای ترسیمی و مبتنی بر
نامگذاری طاقها و همچنین روش اجرای آنها و کمتر به
تحلیل سازهای پرداختهشده است (.)Memarian, 2012
نقوش هندسی :نوایی و حاجی قاسمی مطالعات باارزشی را
در زمینه نقوش هندسی در معماری ایرانی انجام دادهاند.
آنها نقوش را به دو دسته هندسی و گیاهی تقسیم کرده
و بهتفصیل به روشهای طراحی انواع گرهها پرداختهاند .از
نظر آنها نقشها علیرغم حرکتها و پیچوتابهایشان،
در مجموع متعادل ،استوار و ساکن هستند .نقش ،دنیای

پیچیده و گوناگونی را به نمایش میگذارد که در آنهمه 
چیز به نیکویی در جای خود قرارگرفته است .حضور
نقوش یا گرهها در بنا بر نظم موجود در آن تأکید میکند  
( .)Navaei & Haji Qassemi, 2012, p. 274بسیاری از
نقوش هندسی با استفاده از شیوههای ترسیمی چندضلعی
ایجادشدهاند ( .)Bonner, 2012, p. 593اکثر سازندگان
الگوهای جدید از شیوههای سنتی بر اساس شبکه
چندضلعیهای منتظم و به نامهای گره چینی ،نقوش مولد
و کاشیکاری برجسته استفاده میکنند (Webster, 2013,
 .)p. 88نظری و همکاران با کنکاش در هندسه دو مورد از
طاقهای کهن معماری ایران ،سعی در پی یافتن خاستگاه
شکلگیری هندسه یزدیبندی داشته و پس از دستهبندی
انواع یزدیبندیها ،تحلیل هندسی و سازهای آنها را در
دستور کار قراردادند .بنابر تعریف «شعرباف» یزدی بندی
یکی از انواع کاربندیهای معماری ایرانی است .ریشه آن
ترکیب دو اصطالح «کار» به معنای تمامی نقوش سهبعدی
و «بستن» به معنای تنیدگی و بافتگی اشکال هندسی
است(  (�Nazari, Mazaherian, Memarian, & Kazem
.)pour, 2017, pp. 53-64
حضور طبیعت :زمینه کار معمار برای طراحی فضای باز
را بهطور غالب حیاطها تشکیل میدهند لیکن در باغها
است که این هنر به اوج کیفی خود میرسد و کاملترین
صورتهای خود را به نمایش میگذارد (Navaei & Haji
.)Qassemi, 2012, p. 317
شاهچراغی در تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی با
استفاده از یافتههای علم روانشناسی محیط ،رویکرد سومی
را موردتوجه قرار داده و در آن تأثیر متقابل شناسنده و
باغ بر یکدیگر را بررسی کرده است .همچنین با تأکید
بر اهمیت نظام تمرکز حواس در ایجاد خلوت مطلوب،
فرآیند ادراک «گسست محیطی -پیوست معنایی» را در
باغ ایرانی تبیین میکند (Shahcheraghi, 2009, pp. 71-
 .)84مجلسی کوپایی و همکاران با بیان ویژگیهای پارک
امینالدوله بهعنوان اولین پارک ایرانی و بیان خصوصیات
باغ ایرانی و باغ و پارک غربی به این نتیجه رسیدند که
پارک قاجاری امینالدوله مانند بسیاری از اجزای دیگر
معماری و شهرسازی دوره قاجار دارای خصوصیات
التقاطی و مفهومی میانی و برآمده از باغ ایرانی و پارک
غربی است (Majlessi, Ansari, Bemanian, & Fakhar
.)Tehrani, 2013, pp. 3-16
رنگ :در سنت اسالمی عمدتاً با دیدگاهی متافیزیکی به
رنگ پرداخته میشود ،دیدگاهی که دوگانگی نور و تاریکی
را قابلیت بالقوه نهفته در الگوهای ازلی سماوی میداند.
استفاده هدفمند از رنگ ترتیبی میآفریند که در نبودش
آشفتگی در ذهن بیننده حاکم میشود .درک رنگها در
هنرها و صنایعدستی نشاندهنده آگاهی هوشمندانه از
یکپارچگی کمی و کیفی است (Ardalan & Bakhtiar,
 .)2012, p. 80نوایی و حاجی قاسمی به بررسی مقام
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رنگ و میزان اهمیت آن در معماری اسالمی پرداختند و
با مطالعات در زمینه محدودیت رنگها ،رنگهای بازیگر،
سیمای ترکیب رنگها ،رنگ و نقش و رنگ و بنا به این
نتیجه رسیدند که ،هنگامیکه انسان در درون بنای رنگین
واقع میشود ،ترکیبات رنگها نیز با خلوص اشکال و انتظام
بلورین آنها همآواز میشود تا دغدغه خاطرها را بزدایند
و آرامش و اطمینان قلب را جانشین آن سازند (Navaei
 .)& Haji Qassemi, 2012قلی پور و باصری در پژوهشی
که بهصورت کیفی و با روش پدیدارشناسانه انجام دادهاند،
از  200نفر از بازدیدکنندگان در مورد ادراک رنگی از سه
بنای دوره صفویه در اصفهان (کاخ باغ چهلستون ،مسجد
شیخ لطفاهلل و بقعه هارونیه) سؤال پرسیدند .درنهایت
نتایج بهدستآمده که یک سیستم سه رنگی آبی (مسجد)،
سبز (بقعه) و قرمز (کاخ) است را با تئوری سه گونای هندو
مقایسه کردند(  (�MohammadGholipour & AkbarBa
  .)seri, 2015, pp. 35-52
نظم هندسی :تأکید معماری ایرانی بر زیبایی متمرکز بوده
و علم هندسه ابزار قدرتمندی است که معمار ایرانی را
قادر به اندازهگیری تناسبات فضایی و خلق توازن ،نظم
و زیبایی در زمین میکرده است(  (�Kharazmi & Af
 .)hami, 2010, p. 10نمونههای بسیاری را میتوان در
زمینههایی مانند نظم هندسی پالن ،انضباط هندسی نما،
تناسبات طالیی ایران ،مدول و پیمون ،کل و جزء ،اعداد
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خاص و هندسه پنهان مثال زد .سیلوایه و همکاران با
شناخت دقیق از اصول هندسی موجود در معماری سنتی
و ریشههای فکری ،تجلی آن را در آثار معماری معاصر
مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که
استفاده از نظم هندسی در پالن و ایجاد درک هندسی با
استفاده از احساس ایستایی بیش از سایر مفاهیم هندسی
معماری سنتی در معماری معاصر موردتوجه قرارگرفته
است (Silvayeh, Daneshjoo, & Farmahin Farahani,
 .)2013, pp. 55-66کیانی و امیری پریان از سه ویژگی
تشابه ،تکرار و تغییر در مقیاس بهعنوان ویژگیهای پایه
هندسه در معماری ایرانی (که از ویژگیهای اصلی هندسه
فراکتال نیز است) در تحقیق خودشان بهره بردهاند .فرضیه
تحقیق اثبات وجود هندسه فراکتال در سه مقیاس کالن
(شهر) ،متوسط (محله) و میکرو (خانه و نقوش) بهویژه در
شهرهای اصفهان و یزد بوده  است .با بررسی نمونههای
موردی شامل :شهر اصفهان و یزد ،بازار اصفهان و کاشان،
کاروانسرای شاه ،خانه گلشن یزد ،تیمچه امینالدوله
کاشان و گره چینی به این نتیجه رسیدهاند که هندسه
فراکتال بهعنوان یک مسئله اساسی منجر به شکلگیری
الگوهای متنوع در معماری سنتی ایران شده است  (Kiani
.)& Amiriparyan, 2016, pp. 766-777
جدول  1فهرستی از مطالعات پیشین در حوزه ارزشهای
کالبدی معماری ایرانی را نشان میدهد.

جدول  :1معرفی تعدادی از پژوهشگران در حوزه معماری ایرانی
رديف

ارزش کالبدی

پژوهشگران

1

حس مکان

I(Koozehkonani & Abdollahzadehtaraf, 2016; Javanforozandeh & Motalebi,
2012; Sajjadzadeh, 2013)3

2

عناصر فضایی

;I(Jalilian, 2015; Ekhlassi, Mofidi Shemirani, & Anbari Ruzbahani, 2014
Taban, Pourjafar, Bemanian, & Heidary, 2014; Gorji Mahlabani & Sanaei,
2010; Rezaeinia, 2017)7

3

6

رنگ

;I(MohammadGholipour & AkbariBaseri, 2015; Navaei & Haji Qassemi, 2012
Shayesteh Far & Behzadi, 2014)4

7

نظم هندسی

I(Amiri Parian & Kiani, 2016; Silvayeh, Daneshjoo, & Farmahin Farahani,
2013; Navaei & Haji Qassemi, 2012; Soltanzadeh, 2006; Hejazi, 2008)8
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4

;I(Safaeipour, Memarian, & Bemanian, 2013; Mahdavinejad & Matoor, 2012
فرم
و پوشش سقفهای ایرانی Saeidian, Gholi, Zamani, & Bemanian, 2013; Memarian, 2012; Navaei & Haji
Qassemi, 2012)2
I(Navaei & Haji Qassemi, 2012; Soltanzadeh, 2006; Nazari, Mazaherian,
نقوش هندسی
Memarian, & Kazempour, 2017)7
I(Majlessi, Ansari, Bemanian, & Fakhar Tehrani, 2013; Sattari Sarbangholi
& Shahed, 2013; Soltanzadeh, 2006; Shahcheraghi, 2009; Navaei & Haji
حضور طبیعت
Qassemi, 2012)2
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 .3روش تحقیق

روش تحقيق كمی براي انجام اين پژوهش در نظر
گرفتهشده است .در گام نخست ،برای یافتن ارزشهای
کالبدی معماری ایرانی مطالعه تحقیقات معتبر در این حوزه
موردتوجه قرار گرفت .سپس با بهرهگیری از نظرات پنج
متخصص حوزه معماری ایرانی ،مؤلفههای موردسنجش،
تثبیت شدند .در گام دوم ،بهمنظور نگرشسنجی از
گردشگران خارجی از پیمایش میدانی با ابزار پرسشنامه
استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار
گرفت و در نهایت با روش تجزیهوتحلیل ،دادههای کمی
به راهکارهای طراحی تبدیل شدند .ارزشهای کالبدی
معماری ایرانی بهعنوان متغیر مستقل و میزان تأثیر
ارزشهای کالبدی بر آشنایی با هویت فرهنگی ایران
بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .به دلیل عدم
اطالع دقیق از جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از
روش جامعه نامعلوم استفاده شد و  201نفر از بازرگانان و
گردشگران خارجی مستقر در  8هتل شهر تهران بهصورت
تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند .انتخاب هتلها بهصورت
تصادفي بوده و شامل هتلهای :اسپیناس پاالس ،آرمان،
بزرگ تهران ،پارسیان استقالل ،پارسیان آزادی ،تاج محل،
سیمرغ و نیلو بودند .بازه زمانی تحقیق هفته اول آبان ماه
تا هفته آخر اسفندماه 1395در نظر گرفته شد .پرسشنامه
در سه بخش اصلی شامل -1 :مشخصات فردي -2 ،كيفيت
حضور و امکانسنجی خدمات موردنیاز در حوزه هتل و
 -3ميزان تأثیر ارزشهای کالبدی بر آشنایی با هویت
شکل  :2جنسیت شرکتکنندگان در تحقيق

فرهنگی طراحی شد .در بخش اول و دوم ،پاسخها بر
اساس طيف انتخابي و سؤاالت باز و در بخش سوم ،پاسخها
بر اساس طيف چهار گزينهاي ليكرت (گزینه  :4خیلی
زیاد ،گزینه  :3زیاد ،گزینه  :2کم و گزینه  :1خیلی کم) و
بهصورت تصويري بودند .در انتخاب تصاویر ،تنوع کاربری
و قدمت تاریخی را در نظر گرفته و همچنین تصاویر با
سایز یکسان و بهصورت رنگی تهیه شدند .در بخش سوم
شاخصههايي همچون كاربريهاي مختلف (مسجد ،بازار،
میدان ،كاروانسرا ،کاخ ،باغ ،خانه ،حمام ،پل و مدرسه)،
بافت شهری نواحي شمالي و مركزي ايران ،رنگ (فضای
داخلی مسجد ،نمای خانه و گنبد مسجد) ،مصالح و
نقوش هندسی (آجرکاری ،کاشیکاری ،گچکاری ،کتیبه
بنایی ،کارهای چوبی ،سنگکاری ،آیینهکاری) و دورههاي
تاريخي (هخامنشي ،صفويه و قاجاريه) در  29سؤال مورد
پرسش قرار گرفتند .روایی پرسشنامه توسط پنج نفر از
اساتید متخصص در حوزه معماری ایرانی در دانشگاههای
علم و صنعت ایران ،تهران و شهید بهشتی مورد تأیید قرار
گرفت .برای تعیین پایایی ،از روش ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شد که ضریب  0.860به دست آمد.

 .4یافتههای تحقیق

یافتههای تحقیق در حوزه مشخصات فردی شرکتکنندگان
نشان میدهد که محدوده سني بين  30تا  50سال
داراي بيشترين فراواني و محدوده سني باالي  70سال
داراي كمترين فراواني است (شکل  .)3همچنین اکثر
شرکتکنندگان را مردان تشکیل میدهند (شکل .)2
شکل  :3رده سنی شرکتکنندگان در تحقيق
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گردشگران از کشورهای چین ،ایتالیا ،کره شمالی و جنوبی
دارای بیشترین دفعات مراجعه به ایران هستند (جدول .)2
بيشترین درصد فراواني مربوط به افرادي است كه بيشتر

از يك ماه در سال و كمترين آن مربوط به افرادي است
كه تا یک هفته در سال در تهران اقامت دارند (جدول .)3

جدول  :2كشور محل اقامت شرکتکنندگان در تحقيق و دفعات مراجعه

دفعات مراجعه

کشورها

بیشتر از  10بار

چین -ایتالیا -کره شمالی و جنوبی

بین  5تا  10بار

هلند -آلمان

کمتر از  3بار

آمریکا -کانادا -ژاپن -هند -انگلیس -لهستان

بین  3تا  5بار

اسپانیا -فرانسه -مالزی -سنگاپور -ترکیه

بازشناسی ارزشهای معامری ایرانی مؤثر بر طراحی هتلهای تجاری از منظر گردشگران خارجی
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جدول  :3مدت اقامت شرکتکنندگان در طول سال در شهر تهران
درصد فراوانی

فراوانی

مدت اقامت در طول سال

9.95

20

تا یک هفته

11.94

24

تا دو هفته

17.91

36

تا سه هفته

18.4

37

تا چهار هفته

41.8

84

بیشتر از یک ماه

100

201

مجموع

از یک ماه از خانه شخصي يا اجارهاي استفاده میکنند.
بیشترین تعداد شرکتکنندگان با هدف کسبوکار به ایران
سفرکردهاند (شکل  .)4همچنین سفر بهصورت گروهي و
انفرادي تقريباً داراي فراواني يكسان است (جدول .)5

در این تحقیق از بین هتلهای منتخب شهر تهران ،هتل
سيمرغ پذیرای بيشترين تعداد تجار و هتل پارسيان آزادي
پذیرای كمترين تعداد آنها است (جدول  .)4الزم به
ذكر است بيشتر افرادي كه از كشور چين به ايران براي
تجارت سفر ميكنند در صورت اقامت طوالنیمدت بيشتر

جدول  :4هتل محل اقامت شرکتکنندگان در تحقيق
درصد فراوانی

فراوانی

هتل

4.48

9

اسپیناس پاالس

7.46

15

آرمان

2.98

6

بزرگ تهران

20.90

42

پارسیان استقالل

2.98

3

پارسیان آزادی

43.3

6

87

تاج محل
سیمرغ

2.98

6

نیلو

13.43

27

خانه شخصی

100

201

مجموع

1.49
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شکل  :4هدف از سفر شرکتکنندگان در تحقيق

جدول  :5همراهان شرکتکنندگان در تحقيق

معماری و شهرسازی آرمانشهر

مشكالت شرکتکنندگان در تحقیق در سه حوزه شهری،
معماری هتل و خدمات آن و ارتباطات بینالمللی بررسی
شد .بیشترین مشکالت مطرحشده از سوی شرکتکنندگان
به حوزه شهری و مسئله ترافيك و آلودگی صوتی مربوط
است .در حوزه معماری هتل و خدمات آن ،كمبود تنوع

غذايي در منوي رستورانها ،کم توجهی به معماري داخلي
و کمبود فضاهای مناسب برای مالقات و جلسات کاری از
مهمترین عوامل مورد اشاره هستند .در حوزه ارتباطات
بینالمللی ،مسئله مورد اشاره كمبود خدمات بانكي بين
كشورها است (جدول .)6

192
جدول  :6مشكالت شرکتکنندگان در تحقيق

درصد فراوانی

فراوانی

حوزه شهری

48.39

135

ترافیک

32.26

90

آلودگی صوتی

12.90

36

کمبود دسترسی به بناهای تاریخی

2.15

6

کمبود دسترسی به مراکز خرید

4.30

12

کمبود دسترسی به سرویس حملونقل عمومی

100

279

مجموع

درصد فراوانی

فراوانی

حوزه معماری هتل و خدمات آن

11.27

24

کمبود فضای سبز

15

کمبود امکانات ورزشی و تفریحی

24

توجه ناکافی به مسئله پاکیزگی

30

کمبود فضاهای مناسب برای مالقات و جلسات

48

کمبود تنوع غذایی در منوی رستورانها

14.08

42

توجه ناکافی به معماری داخلی

30

کمبود مناظر خوب

100

213

مجموع

7.04
11.27
14.08
22.54
19.72

درصد فراوانی

فراوانی

حوزه ارتباطات بینالمللی

100

75

کمبود خدمات بانکی بین کشورها

100

75

مجموع
مساوي  2.5باشند ،از اهميت بيشتري برخوردارند.
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جدول  7نتایج تحقیق را ارائه میدهد .همانطور که نشان
داده شده است ،متغيرهايي كه داراي ميانگين بزرگتر يا

جدول  :7نتايج حاصل از پيمايش تجار و گردشگران خارجي در زمينه ارزشهای معماری ایرانی

انحراف
از معیار

میانگین

کم

خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

مؤلفههای معماری ایرانی

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

مصداق

ارزش کالبدی

1.060

2.5373

16.4

33

37.3

75

22.4

45

23.9

48

میزان آشنایی با
معماری ایرانی

-

0.370

3.5373

1.5

3

1.5

3

38.8

78

58.2

117

کاربری مسجد

فرم و پوشش
سقف

0.496

3.2090

3

6

7.5

15

55.2

111

34.3

69

کاربری بازار

پوشش سقف،
حس مکان

0.441

3.6418

3

6

1.5

3

23.9

48

71.6

144

کاربری میدان

حس مکان

0.355

3.3731

0

0

6

12

50.7

102

43.3

87

کاربری
کاروانسرا

نظم هندسی،
حس مکان

0.337

3.4328

0

0

4.5

9

47.8

96

47.8

96

کاربری کاخ

نظم هندسی،
حس مکان

0.491

3.5075

3

6

3

6

34.3

69

59.7

120

کاربری باغ

حضور طبیعت،
حس مکان

بازشناسی ارزشهای معامری ایرانی مؤثر بر طراحی هتلهای تجاری از منظر گردشگران خارجی
شامره صفحه مقاله185-197 :

0.569

3.3881

3

6

7.5

15

37.3

75

52.2

105

کاربری خانه

حس مکان،
عناصر فضایی

0.625

3.3731

4.5

9

6

12

37.3

75

52.2

105

کاربری حمام

0.430

3.4627

1.5

3

4.5

9

40.3

0.489

3.4478

3

6

81

53.7

108

کاربری پل

نظم هندسی

3

6

40.3

81

53.7

108

فرم و پوشش
سقف

کاربری مدرسه

عناصر فضایی

0.629

3.0299

4.5

9

16.4

33

50.7

102

28.4

57

بافت شهری
نواحی شمال

حس مکان

0.565

3.2239

3

6

10.4

21

47.8

96

38.8

78

بافت شهری
نواحی مرکزی

حس مکان

0.332

3.5970

1.5

3

0

0

35.8

72

62.7

126

رنگ در فضای
داخلی مسجد

رنگ

0.475

3.3731

3

6

3

6

47.8

96

46.3

93

ترکیب رنگ در
نمای خانه

رنگ

0.697

3.5672

6

12

4.5

9

16.4

33

73.1

0.482

3.4030

0

0

11.9

24

35.8

72

52.2

0.694

3.4179

6

12

4.5

9

31.3

63

58.2

0.394

3.5821

1.5

3

129

0.471

3.6418

3

6

3

6

31.3

63

64.2

 147ترکیب رنگ در
گنبد مسجد
105
عناصر فضایی
آجرکاری
117
رنگ و نقوش
کاشیکاری

3

6

193

رنگ

0.227

3.6567

0

0

0

0

34.3

69

65.7

132

کارهای چوبی

0.231

3.6418

0

0

0

0

35.8

72

64.2

129

رنگ ،نقوش و
عنصر فضایی

سنگکاری

عناصر فضایی

0.461

3.4776

3

6

1.5

3

40.3

81

55.2

111

آیینهکاری

عناصر فضایی
و نقوش

0.274

3.5821

0

0

1.5

3

38.8

78

59.7

120

دوره
هخامنشی
–
کاخ

حس مکان،
عناصر فضایی

0.360

3.2985

0

0

7.5

15

55.2

111

37.3

75

دوره
هخامنشی
–
مقبره

حس مکان

0.311

3.4776

0

0

3

6

46.3

93

50.7

102

دوره صفویه–

نظم هندسی،
حس مکان

0.371

3.5075

0

0

6

12

37.3

75

56.7

114

دوره صفویه–

حس مکان

0.279

3.4478

0

0

1.5

3

52.2

105

46.3

93

دوره قاجاریه–

عناصر فضایی،
حس مکان

0.402

3.6716

3

6

0

0

23.9

48

73.1

147

دوره قاجاریه–

حس مکان،
حضور طبیعت

کاخ

کاروانسرا
خانه
کاخ
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20.9

42

73.1

147

گچ کاری

پوشش سقف
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بر اساس تجزیهوتحلیل دادهها ،حس مکان که در میدان
نقشجهان اصفهان مورد سؤال قرار گرفت ،میانگین 3.64
را به دست آورده است .این موضوع اهمیت فضاهاي عمومي
را نشان میدهد که داراي چشمانداز وسيع ،بناهای فاخر
معماری و بيشترين حضور مردم است .از آنجایی که مسجد
در معماری سنتی ایران جایگاه ویژهای دارد ،فرم گنبد
مسجد امام اصفهان در نظر تجار ،آشنا و ميانگين 3.53
را به خود اختصاص داده است .بازار با ميانگين 3.20دارای
کمترین میانگین نسبت به کاربریهای دیگر است .با وجود
اینکه حس فضایی بازار در معماری ایرانی ویژگیهای خاص
و تأثیرگذاری دارد ولی به نظر میرسد؛ تراكم جمعيت ،عدم
پاكيزگي (به دليل عدم نگهداري درست از بازارهاي سنتي) 
و حس عدم امنيت ،از تجربه واقعي و لذت حضور گردشگران
خارجی در بازارهاي سنتي كاسته است .بافت شهری نواحي
مركزي دارای ميانگين باالتر از بافت شهری نواحي شمالي
ايران است .در نواحي مركزي راهكارهاي خالقانه براي ايجاد
آستانه آسايش ساكنان باعث ویژگیهای کمنظیری شده
كه براي هر توريستي جذاب است و از طرفي این نواحی
دارای بيشترين مقاصد تجاري و جاذبههاي تاريخي است.
با توجه به میانگین باالی تركيب رنگ در فضاي داخلی
مسجد نصیرالملک شیراز و در گنبد مسجد شیخ لطفاهلل،
میتوان به اهمیت فضاهای رنگین در معماری سنتی پی
برد .معماري ايراني در يك دوره طوالني از تاريخ حيات
خود ،از رنگ بهوفور استفاده كرده و در نتیجه صورت و
هيئت خاصي يافته که آن را از آثار ساير فرهنگها و ملل
متمايز ساخته است .در نظر جامعه آماري تحقیق نیز وقتي
از معماری ايراني ياد ميشود فضاهاي رنگارنگ آن به ذهن
ميآيد .شناخت گردشگران از یکی از ارزشهای کالبدی
معماری ایرانی که بهکارگیری الگوهاي هندسي (بهخصوص

در کارهای چوبی) بوده دارای ميانگين  3.65است .هندسه
بخشي از تجلي مفهوم زيبايي در معماري ايراني ميباشد و
الگوهاي هندسي (گرهها) در بناهاي سنتي بر نظم موجود بر
اين بناها تأكيد ميكنند و آنها را تبلوري از نظم و هندسه
جلوه ميدهند .استفاده از خواص ذاتي و منظر و نماي گرم،
لطيف ،زنده و گياهي چوب در این الگوها ملموس است.
جامعه آماري از تركيب مصالح متنوع در معماري ايراني
استقبال كردند .سنگكاري به دليل بناي شناختهشده تخت
جمشيد در رده بااليي قرارگرفته است ،زيرا اكثر گردشگران
به بازديد اين بناي سنگي رفتهاند .به ترتیب دورههای
تاريخي قاجاريه با ميانگين  ،3.55صفويه با ميانگين  3.49و
هخامنشي با ميانگين  3.44برای گردشگران خارجي جذاب
است .انتخاب بناهایی چون تخت جمشید ،آرامگاه کوروش،
کاخ عالیقاپو ،کاروانسرای زینالدین ،کاخ گلستان و خانه
طباطباییها در ایجاد حس فضایی این دورهها تأثیرگذار
بودند .به نظر ميرسد از آنجایی که تحقیق در شهر تهران
انجام شد و بيشترين بناهاي تاریخی این شهر مربوط به
دوره قاجار است ،اين دوره با اختالف بسيار كمي نسبت
به دوره صفويه نظر گردشگران بيشتري را به خود جلب
كرده است.
در نهایت مؤلفههای معماری ایرانی در پنج حوزه قرار
گرفتند و از مجموع نظرات شرکتکنندگان ،میانگین هر
عامل به دست آمد .مقایسه میانگین نتایج حوزههای مختلف
نشان میدهد که با اختالف بسیار کمی حوزههای مربوط به
رنگ و ترکیب مصالح دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت
به بافت شهری هستند .از دیدگاه تجار؛ نقوش هندسی
(استفادهشده در مصالح و پوشش سقف) ،حس مکان در
فضای میدان و رنگ ارزشهای هویتبخش معماری ایرانی
هستند (شکل   .)5

شکل  :5مقایسه میانگین نتایج حوزههای مختلف

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

این تحقیق با هدف معرفی عناصر هویتساز معماری ایرانی
مؤثر در طراحی هتلهای تجاری از دیدگاه گردشگران
خارجی انجام شد .با توجه به نتایج تحقیق راهکارهای
طراحی به شرح زیر تبیین میشوند:
 -1بهرهگیری از رنگ در محیط داخلی و خارجی ،بهطور

مثال الهام از شیشههای رنگی در ارسیها و نیز همنشینی
رنگ در ترکیب مصالح و نقوش؛  -2بهرهگیری از ترکیب
مصالح با بافت زبر و خشن در نمای بیرونی و نرم و لطیف
در نمای درونی ساختمان؛  -3بازآفرینی گره چینیهای
هندسی بهعنوان عاملی زیباشناسانه و راهکاری اقلیمی؛
در دوران معاصر میتوان با استفاده از دیجیتالیسازی،

بازشناسی ارزشهای معامری ایرانی مؤثر بر طراحی هتلهای تجاری از منظر گردشگران خارجی
شامره صفحه مقاله185-197 :

ساختار فرمی و هندسی گرهها را برای یافتن مدولهای
پایه و الگوهای اصلی هندسی بازآفرینی و بهطور مثال
در نمای هتل تجاری از آن استفاده کرد؛  -4بهرهگیری
از تقارن ،اشکال هندسی مربع ،مستطیل و دایره برای
ایجاد نظم هندسی در پالن؛  -5بهکارگیری الگوهایی
از معماری ایرانی با توجه به قرابت کارکردی فضاها؛
بهعنوان نمونه میتوان استفاده از الگوی معماری میدان
در فضاهای جمعی ،الگوی باغ ایرانی در طراحی فضای
سبز (با تأکید بر نظام تمرکز حواس و استفاده از عناصر
طبیعی مانند آب و درختان) و الگوی معماری بازار در
فضاهای مختص کسبوکار در هتل را موردتوجه قرارداد؛
 -6استفاده از المانها و ویژگیهای بناهای فاخر دورههای
تاریخی قاجاریه ،صفویه و هخامنشی میتواند در جهت
تقویت حس مکان و هویت بخشی به فضاهای هتلهای
تجاری مؤثر باشد؛ بهطور مثال الهام از طراحی ستونهای
دوره هخامنشی و همچنین سیستم آبرسانی (در طراحی
آبنما) در این دوره؛  -7شناخت انواع سقفسازی و
هندسه تشکیلدهنده آنها در فضاهای داخلی میتواند
موردتوجه قرار گیرد .در این راستا استفاده از نقوش
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هندسی سهبعدی مانند :یزدیبندی بهعنوان پوشش سقف
فضاهای جمعی هتل پیشنهاد میشود؛  -8استفاده از
عناصر فضایی معماری ایرانی مانند حیاط مرکزی و رواق
در فضاهای باز و نیمهباز میتواند موردتوجه قرار گیرد؛
 -9در نظر گرفتن تناسبات مناسب در طراحی فضاهای
باز (حیاط مرکزی) در جهت افزایش آسایش اقلیمی
استفادهکنندگان؛  -10بهرهگیری از ایوان بهعنوان یکی
از فضاهای شاخص معماری ایرانی در نماهای داخلی و
خارجی ساختمان هتل؛ -11اقتباس از نورگیرهای سقفی
بازارهای سنتی (همآوایی نور و گذر زمان) در طول مسیر
حرکت به سمت فضاهای مختص جلسات کاری در هتل
پیشنهاد میشود؛  -12برای ایجاد حس دلبستگی عاطفی
با مکان؛ بهرهگیری از صنایعدستی و هنرهای سنتی ایرانی
در معماری داخلی هتل میتواند مؤثر واقع شود .موضوعات
پیشنهادی برای تحقیقات آینده شامل بررسی دلیل
تأثیرگذاری نقوش هندسی در معماری ایرانی (بهعنوان
نمونه نقوش مورداستفاده در طراحی ارسیها) و بررسی
دلیل دلبستگی به مکان در خانهها و یا کاروانسراهای
مرمتشدهای که به هتل تبدیلشدهاند ،است.
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