
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 طراحی مجموعه تفریحی گردشگری با رویکرد معماری بومی در راستای توسعه گردشگری    
 )نمونه موردی:شهرستان ساری(

 
 *1 کیوحامد پاز

 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، مازندران، ایران-1
Hamed_shi66 @yahoo.com 

 

 2ابراهیم امیرکالیی  
  

 مازندران، ایران ه،کوادسواسالمی واحد آزاد  هنشگادا علمی هیئت عضو -2

Eamirkolaee@yahoo.com 

 

3 امین جعفری  
  

 مازندران، ایران ،اسالمی واحد بابلآزاد  هنشگادا علمی هیئت عضو -3

Architect.1378@gmail.com 
 

 

 چکیده
 به دستیابی که اصلی هدف سپس پردازد. می مازندران در گردشگری فضاهای معماری به توجه لزوم به مسئله طرح با ابتدا در مقاله این

یکی از اهداف  میکند. عنوان را است گردشگری مجموعه تفریحی یک هیئت در و منطقه گردشگری رونق خدمت در بومگرا معماری بازیابی

بنابراین شرایط آب و هوایی نقش بسزایی  ایش اقلیمی در یک سفر می باشد.مهم گردشگری برای ورود به منطقه داشتن شرایط آس

حضور گردشگری تا حد بادل فرهنگی،گردشگری)توریسم(است.یکی از بهترین راه های ت در دستیابی به این امر خواهد داشت.

تعددی که در شهر ساری و جود زیادی موجب رونق اقتصادی و باال رفتن سطح فرهنگی و بومی می شود با وجود آثار تاریخی م

اینکه این شهر یکی از مراکز مهم گردشگری داخلی و خارجی است متاسفانه نبود امکانات اولیه مناسب،عدم اطالع رسانی و  ودارد 

فقدان تفکر منسجم در تنظیم ساختار گردشگری این شهرستان )طبیعتگردی،گردشگری فرهنگی و فقدان زیرساخت های الزم(از 

گردشگری فرهنگی به شمار می آید که باعث شده است تا بازدید گردشگران از این شهر تاریخی محدود به دیداری چند  مشکالت

توریسم در حال حاضر کاالیی اقتصادیست که خود را به فرهنگ و تمدن  کشور و منطقه میزبان می سپارد و عالوه بر  ساعته شود.

 عمده بصورت موجود پرسشهای هنگ و تمدن میزبان مهیا می سازد.اخت بهتر فررشد اقتصادی برای میزبان، فرصتی برای شن

 امر این به پرداختن مقاله، این ی نکته مهمترین هستند منطقه در سنتگرا و بومگرا معماری و گردشگری یمقوله بین پیوند درباره

 مازندران معماری در موجود اصول از گیری، یجهنت بخش در؟، بومگرا معماری بکارگیری چرا وتفریحی  های ساختمان چرا که است

 .است شده ارائه فضاها این طراحی برای پیشنهاداتی و رسیده تفریحی و گردشگری فضای طراحی در موجود اصول به

 
 مازندران منطقه ،گردشگریو تفریحی مجموعه بومی، معماری گردشگری، :کلیدی واژه های
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 مقدمه  -1

 محل از خارج هاییمکان به که افراد هایفعالیت مجموعه از عبارتست گردشگری جهانگردی، هانیج سازمان تعریف اساس بر

-نمی هامکان آن در متوالی یکسال از وبیش کنندمی مسافرت دیگر امور انجام و استراحت و تفریح قصد به کارخود و زندگی

 افرادی زنند،می سفر به دست مشخصی منظور و هدف با که شدمی گفته کسانی به« سیاح» فارسی زبان در .(1331)رنجبریان،مانند

 ایران فالت باستانی نقاط دیگر از برخی و حصار تپه و سیلک در شده یافت بودند. آثار زمره این در ... و سعدی ناصرخسرو، مانند

 ارتباطها این در خصوصیاتی شک بی و بودند آمد و رفت دارای ایران فالت در ساکن اقوام دیرباز از که هستند نکته این از حاکی

 .است شده منتقل مختلف تمدنهای بین

ساعت در کشوری غیر از میهن اصلی خود اقامت  22)اصطالح توریست یا گردشگر بطور کلی شامل کسانی می شود که بیش از 

ای گروههای واژه گردشگر را بر کاربرد 1331ژانویه  22نمایند کمیته کارشناسان آماری جامعه ملل ضمن ارائه گزارش جامعه در 

 :ذیل مناسب دانسته است

 افرادی که برای تفریح دید و بازدید، مسائل خانوادگی و امور پزشکی، مسافرت می کنند. -1

 اشخاصی که برای شرکت در جلسات و اجتماعات به محلی سفر می کنند. -2

 (1311،فرای(ت کمتر باشد.ساع 22اگر از افرادی که از راه های دریایی وارد کشوری می شوند حتی  -3

 آن روی شناسیباستان هاییافته و کاروانسراها معماری باپیگیری که دارد وجود هاییمسافرت ایران در نیز بعدتر های دوره در

 توجه سرآغاز میتوان را دوران این است. صفویه عصر ایران در سیاحت توسعه ادوار تریندرخشان از یکی است. شده انجام کارهایی

 در نیز قاجار دولت در بسازند. کاروانسرا 333 داد دستور عباس شاه و شد برقرار هاراه در امنیت دانست. ایران به خارجی جهانگردان

 از پذیرایی برای قزوین در امروزی سبک به میهمانخانه اولین شدند. احیا دوباره هخامنشی هایچاپارخانه امیرکبیر صدارت هنگام

 .(1312)علیدوست،شد ساخته خورشیدی1221 سال به پایتخت هتل یناول و خارجی سفرای

 ساماندهی و ارتباط چگونگی کنار در آنها، در موجود فضاهای و معماری اساس که آیدمی بر چنین ایران کاروانسراهای بررسی از

 مصالح منطقه، و محل عماریم شیوه است. بوده زمان رایج فرهنگ و سنت شیوه، تابع بناها سایر مانند هم کنار در هابخش

 .است داشته بناها اینگونه ایجاد در مؤثری نقش جغرافیایی موقعیت و ساختمانی

 در سال هر و است ایران در گردشگری های قطب از یکی مازندران دارد. اختیار در را خاصی جایگاه مازندران میان، این در اما

 و تاریخی طبیعی، مختلف هایجاذبه دلیل به ، مازندران در گردشگری آیند. می استان این به متفاوتی مختلف،گردشگران فصلهای

 چیز هر از بیش شاید گردشگران، این برای اقامتی فضای به اندیشیدن شود.می شامل را گوناگونی هایسلیقه و هاجنبه شهری

 و اجتماعی فرهنگی عوامل با نیاز این یجای در اما باشد. حوزه این مسئوالن سوی از پاسخ یشایسته که است مدیریتی نیازی

عالوه بر طبقه بندی های فوق می توان  (1311درودیان،(باشد. گاهگره این تواندمی بیشک معماری و خوردمی گره نمادین

 گردشگران را برحسب سایر مشخصات و خصوصیات گروه های مختلف دیگر تقسیم کرد. مثالً از نقطه نظر درآمد  گردشگران به سه

گروه پردرآمد، کم درآمد و درآمد  متوسط تقسیم می گردند. این طبقه بندی از این لحاظ حائز یا اهمیت است که گردشگران 

برحسب سطوح درآمد دارای سلیقه و ذوق و امکانات متفاوتی هستند. مثالً گردشگران پردرآمد معموالً در هتلهای چهارستاره و 

واپیما برای مسافرت استفاده می کنند در حالیکه گردشگران کم درآمد بیشتر وسایل نقلیه یا لوکس اقامت می کنند. معموالً از ه

 سایر وسایل نقلیه زمینی را ترجیح می دهند و برای اقامت مهمان خانه های یک ستاره و دو ستاره کافی می دانند.
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رنامه ریزی توسعه گردشگری آن کشور فوق العاده بدیهی است که اطالع از ترکیب بازار گردشگران هر کشور می تواند از لحاظ ب

مبنای سایر طبقه بندی گردشگران عبارتست از شغل، سن، جنس و مرز ورودی، تابعیت و فصل ورودی کشور پذیرا  موثر واقع گردد.

 (.1312)علیدوست،است. 

 

 گردشگری داخلی و خارجی

کلیه مسافرتهایی اطالق می گردد که در چهارچوب تعریف گردشگری داخلی همان طوری که از نامش استنباط می گردد، به 

گردشگری در داخل کشور صورت می گیرد. به عبارت دیگر فعالیت های مربوط به گردشگری بین المللی از نقطه نظر جفرافیایی 

ب بیش از هیچ گونه محدودیتی را نمی شناسد. گردشگری داخلی در نتیجه تأثیر عوامل مختلف دارای حجم مطلقی به مرات

 گردشگری بین المللی می باشد.

امروزه در اکثر کشورهای جهان در نتیجه چند اصل کلی، مردم جهان عالقمندی خارق العاده ای برای دیدار از کشورهای مختلف را 

پنی ها با از خود نشان می دهند. یکی از عوامل ثروت بیکرانی است که جهان غرب از راه تکنیکهای صنعتی و در بین ملل شرق ژا

فروش محصوالت خویش به سایر کشورهای جهان کسب نموده اند و سعی می نمایند که از این ثروتهای بیکران شروع به گردش و 

تفریح در کشورهای مختلف جهان بنمایند و حتی ثروتمندان این کشور اقدام به سرمایه گذاری در امور مختلف توریستی )ایجاد 

 و غیره( بنمایند.دفترهای جلب توریست، هتل، 

مسئله دوم چون در بسیاری از کشورها اغلب افراد آن کشور از تأمین اجتماعی برای خود و فرزندانشان برخودار می باشند بنابراین 

بسیاری از این افراد به این حقیقت کلی واقف گردیده اند که قبل از آن که مرگ آنان را دریابد از ثروت و پول اندوخته خود به 

و کنار و اطراف و اکناف جهان مسافرت نمایند و از پدیده های علمی و تاریخی، و فرهنگی کشورهای مختلف جهان بهره ای  گوشه

کسب نمایند. ولی یک اصل کلی را نمیبایست فراموش کنیم که اکثر گردشگران اهل مطالعه هستند و افرادی کامالً مطلع از 

سال گذشته در  11فعالیت های جذب توریست در طول  ن، هند و مصر می باشند.فرهنگ و تاریخ کشورهای باستانی چون ایرا

بسیاری ازکشورهای جهان رو به توسعه و پیشرفت گذاشته است به طوری که در بسیاری از کشورها درآمد حاصله از این صنعت به 

 (.1312،)علیدوست مراتب بیشتر از درآمد حاصله از صنعت نفت و سایر منابه طبیعی بوده است.

 و بیاساید دمی آن در خسته مسافر که مکانی بدون اقامت، و سیاحت و است تاریخ درازای به تصوری اقامت، و سیاحت تصور

 معماری که اینجاست میشود. یاد اقامتی یمجموعه عنوان تحت آن از مدرن شناسیجهان در که مکانی ندارد؛ معنا یابد، تسکین

 بشر شناسانههستی میل این خدمت در تواندمی چگونه معماری راستی به میکند. پیدا اهمیت موقت،  اقام برای مکانی عنوان تحت

 زدنگره به چیز هر از بیش که هاییپرسش به دادن پاسخ برای است تالشی آید،می ادامه در آنچه باشد؟ اقامت و سیاحت به میل 

 (1331)انصاری،.پردازندمی اقامتی فضاهای با فرهنگ یشناسانهبوم عناصر و معماری

 

 روش تحقیق -2

 زده معماری نوین فضای بر مهری مازندران سنتی و بومی معماری به توجه با که اینست میشود دنبال پیشرو مقاله در که هدفی

 روزآمد است. بوده مردمانش نیازهای پاسخگوی تفاخری هیچ بدون مدتها که وزینی حال عین در و ساده وار،مردم معماری شود.

 و تفریحی اقامتی مجتمع کاربریِ هدف این به نیل برای است. گزارش این نظری هدف نخستین منطقه بومی معماری کردنِ

 است. شده انتخاب گردشگری

 بر سنتی، و بومی شیوهای به پرداختن برای آن نمادین اهمیت(و گردشگری و تفریحی -اقامتی) کاربری این انتخاب اقتصادی بعد

 اما نمینمایاند، را فرهنگ یک محتویات تمامی چه اگر که میکند عمل ویترینی مثل اقامتی مجتمع که چرا نیست.  یدهپوش کسی

 توسعهی نوعی به گردشگری، صنعت با مستقیم درگیری با موضوع این طرفی از میدهد. انعکاس آنرا ویژگیهای برترین از بسیاری
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 و اقلیم اقتصاد، فرهنگ، همبستگی بتوان که است خوبی کاربردی انتخاب اساس همین بر و میگیرد نشانه نیز را مازندران یا منطقه

 گرفت. پی آن در را توسعه

 طبیعت به روزافزون نیاز شهرها در گرمایی جزایر افزایش و شهرها توسعه و شهرنشین جمعیت رشد افزایش محیطی زیست بعد در

 میتواند شده کنترل حالت به طبیعت در هاانسان پراکندگی که است مطرح نظریه این امروزه .است کرده برابر چندین را آن منابع و

 آن بخصوص اقامتی هایساختمان. شود جمعیت آنی افزایش با آن کشیبهره از مانع مواقع بعضی در حتی و کند کمک طبیعت به

 دیگر، طرف از .باشد کننده کمک زمینه این در میتواند موقت و محدود چند هر بصورتی گیرندمی جا طبیعت دل در که هایدست

 (1331)افخم،رسانند. یاری اطرافشان هایسکونتگاه و روستاها حیات به توانندمی اقتصادی قطب ایجاد با اقامتی، ساختمانهای

 قسممی. هستیم وبرور شهرها اطراف نواحی و روستاها در منطقی غیر و رویه بی ساز و ساخت افزایش با روزها این فرهنگی، بعد در

 کنمار در مازنمدران قمدمت دارای و روستایی معماری که حالیست در این. نامید روستایی نه و شهری را آن میتواننه که معماری از

 کمه حال عین در گردشگری و تفریحی  اقامتی یمجموعه. بازدمی رنگ بیشتر روز به روز روستایی نیمه شهری نیمه هایسازه این

 روسمتایی معمماری کمه داشمت خواهمد را پیام این منطقه مردمان برای میکند، تقدیم میهمانان و گردشگران به را ایستهش فضایی

 شود بیشتر بومی معماری سوی به مردم اقبال تا دارد وجود امکان این طرفی از. است استفاده قابل و نمادین ارزشی دارای مازندران

 کنند. درک بیشتر را آن ارزشهای و

 ویالسازی است. دیده آسیب شدت به اخیر هایدهه در مازندران سنتی معماری هستیم. روبرو شده ذکر معضالت با نیز مازندران رد

 این به آکادمیک فضای و مسئولین توجه عدم دیگر سویی از اند.کرده مهاجرت شهرها به روستاییان بیشتر و گرفته شدت منطقه در

 ضمروری اممری مازنمدران در روسمتایی حیات حفظ جهت متناسب الگوئی ارائه و تحقیق ماندازیچش چنین در دارد. وجود بحران

 نمواحی این پنهان هایزیبایی به را همگان توجه آن کمک به میتوان که موضوعیست تفریحی و گردشگری اقامتی مجتمع میباشد.

 و روسمتایی نمواحی در پایمداری فرهنگ تولیدکننده انجیمی بعنوان تواندمی خود بومی معماری به توجه با مجتمع این نمود. جلب

 (1331)افخم، باشد. شهرها حومه
 

 : پژوهش پرسشهای و هدف -3

 و بمومی معمماری تقویت جهت در گردشگری تفریحی مجموعه طراحی برای اجرایی راهکارهای به رسیدن پژوهش این اصلی هدف

 فرهنگی هایارزش حفظ و توجه. شودمی محسوب محلی یجامعه منافع راستای در گردشگری صنعت از استفاده تضمین و سنتی

 ایمن در پیگیمری قابمل کمه اسمت دیگری هدف نمادین، منظری از منطقه بومی فرهنگ ترویج جهت مناسب بستر ایجاد و بومی و

 است. پژوهش

 را گردشمگر بیشمتر چمه همر جمذب آن، عیطبی هایپتانسیل کنار در مازندران بومی معماری بر تمرکز با تا دارد سعی پژوهش این

تحوالت گردشگری بین المللی و عواملی که موجب توسعه آن از اواسط قرن نوزدهم به بعد شده است قابل مالحظمه و  گردد. موجب

بحث است. معهذا از آن جایی که تحوالت مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قمرن نموزدهم و بیسمتم تمأثیر عمیقمی در توسمعه 

 حت گردشگری داشته و این موضوع از لحاظ بررسی ما حائز اهمیت است.سیا

 

 مجموعه تفریحی گردشگر: معماری در بومی روشهای بکارگیری لزوم -2

 میگویممممد: و میکنممممد تلقممممی وجممممود اصمممملی یخصیصممممه را کممممردن سممممکونت هایممممدگر

 من... بروم آنجا به توانستمنمی اصال بود این از غیر راگ و هستم آنجا نقد به من میروم، سخنرانی تاالر این خروج درِ سوی به وقتی» 

 حضور و سکونت این .(1311،مارتین هایدگر (.« کنم عبور آن از میتوانم اعتبار همین به درست و دارم دوام فضا در چون هستم، آنجا

 در را آن و کنمدممی اشماره نتسمکو ایمن از دیگری وجه به شولتز نوربرگ .است تفسیر قابل مختلفی هایشکل به مکان در داشتن
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 پیوسمته« ره مردِ» عنوان گرفتن اختیار در با او سرگردان. موجودیست انسان» که است معتقد شولتز میکند. معنا سفر و سرگردانی

-انسان با همدمی از اعتماد قابل نوعی طریق این از و خود مکان آورد. او می فراهم خود برای را گزینش امکان اینرو از و بوده راه در

 وجودی« فضائیت» آن گوهر و عصاره هدف، و مسیر بین یا بازگشت، و عزیمت بین کالمی یمناظره این گزیند.می بر را دیگر های

 (1311،شولتز نوربرگ ).«آیدمی اثر قالب در معماری یواسطه به که است

 نگاهی با و گرفت نظر در شناختی هستی خصلتی اقامتی هایساختمان برای میتوان که هاستاندیشه همین اعتبار به

 خوبی به پیشامدرن، دوران اقامتیِ فضاهای و سراهامیهمان یتاریخچه به نگاهی کرد. معنا سکونت خدمت در را آنها پدیدارشناسانه

 اصیل مکان یک ناخودآگاه خلق با بستههم و خود ایمنطقه بومی الگوهای با همساز فضاها این دوره آن در که کندمی مشخص

 برای نگاه، این با گرفتند. فاصله بودن مکان از انبوه تولید با نیز هامسافرخانه و هتلها مدرن، دنیای در آنکه حال داشتند. وجود

 و باشد کرده متبلور خود در را خصوصیات این که کنیم پیدا سکنا فضایی در باید منطقه، یک در سکونت اصالتِ به دستیابی

-می مطرح زمین به دادن معنا خدمت در را کردن سکونت هایدگر طرفی، از میکند. نمایان را خصلت این خوبی به بومگرا معماری

 همچون که اثری جست. سود منطقه تعریف برای هنری اثر یک مثابه به اقامتی ساختمان معماریِ از اعتبار همین با توانمی و کند

 الگوهای از استفاده که است بدیهی کند.می تعریف را محیطش ثقلی ینقطه انندم و آوردمی خود گرد را اطراف جهانِ« شئ» یک

-منطقه الگوهای از استفاده لزوم فوق هایتحلیل با سازند.می فرد به منحصر و یگانه بیشتر چه هر را تعریف گرااین منطقه و بومگرا

-می مناسب معماری این برای بومگرارا روشهای به گشتباز پژوهش این اساس، همین بر و شودمی توجیه اقامتی معماری در ای

 داند.

 

 :آن اصول و بومگرا معماری به نگاهی -5

 مدرنیسم معضالت پی در هانهضت این است مسلم نیست.آنچه تعیین قابل سنتگرا و بومگرا هایجنبش آغاز دقیق زمان کلی بطور

 این و رفت پیش مردم عالیق و سالیق به نسبت تفاوتیبیو  محیطی هایویژگی و سنتها به توجهیبی با مدرن معماری ایجادشدند.

 باشد.می« زمینه گرا» که هاییگرایش از دیگر یکی (.1332)بحرینی،گرفتند شکل تدریج به مدرن رویکردهای به پاسخ در هانهضت

 در هاساختمان قرارگیری هماهنگی، و نظم مورد در باستان دوران تفکرات از و شد متداول بیستم قرن یمیانه در گرایش این

 بکار هارت استیون و کوهن استوارت توسط بار نخستین گراییزمینه اصطالح گیرد.می سرچشمه مجاور اشکال با هماهنگی راستای

 (.1332)بحرینی، کندمی توجه بافت و زمینه تلفیق و شهر یزمینه در ساختمان قرارگیری به گراییزمینه شد. برده

 اند:گرفته نظر در جنبشها این برای اصلی ویژگی دو همکارانش و بحرینی دکتر

 تجدد از انتقاد -

 سنت بر کردن تکیه -

 کتاب در راپاپورت است. معمار بدون معماری یا مردم با بومگرا،معماری معماری در موجود روششناختی گرایشات مهمترین از یکی

 است معتقد او میکند. استفاده معماری نوع این برای بومی و اولیه معماری ی،مردم معماری واژههای از« مسکن انسانشناسی»

 دیده مقابل در بزرگان قدرت از جلوهای اندکهآمده بوجود هدف این با و دارند تعلق« معماری شکوهمند سنت» به یادمانی بناهای

 در این برانگیزانند. ساختمان بانی ظریف سلیقه و عمارم هنر به نسبت را خبره ارزیابان و معماران یااحترام و باشند عموم و توده

 فرهنگ زبان به قوم یک غرایز و تمایالت همچنین و ارزشها نیازها، مستقیم ترجمان مردمی، سنت به متعلق معماری که حالیست

 (1311راپاپورت، .)باشندمی ملت آن مادی

 پسامدرن معماری مانند بومگرا و سنتگرا معماری دارند. گرابوم تگراوسن معماری به نگاهی نیم نیز پسامدرنیسم گرایشات از بسیاری

 آن کنار در و پسامدرن تفکر دارد. وجود سنتگرایی و پسامدرنیسم بین عمده تفاوتی حال این با است. مدرن جریانات منتقد

 .است مدرن تفکر یالزمه و طبیعی و منطقی نتیجهای پسامدرن معماری
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-منطقه که است معتقد فرمپتون. است شده شناخته« انتقادی گراییمنطقه» عنوان تحت بومگرا پسامدرن ریمعما گرایشات از یکی

 مکان گروه این. Ellin,1996) .)کند ساختارزدایی را هست نیز موروثی ضرورتاً  که جهان فرهنگ سراسری سلسله باید انتقادی گرایی

 از ماریوبوتا و آندو تادائو ریکاردوبوفیل، بوهیگاس، اورول دارد. تمایل مقیاس کوچک هایطرح یارائه به و داشته مقدم فضا بر را

 است: کرده بیان اصل 5 انتقادی گراییمنطقه برای کلبا داگالس گیرند.می جای دسته این در که هستند معمارانی جمله

 پوشش توپوگرافی، محلی، اقلیم به توجه هدیدگا این در شود.می آغاز مکان به عالقه با انتقادی گراییمنطقه مکان: حس -1

 دارد. قرار کار دستور در ساخت شیوههای و ساختمانی مصالح گیاهی،

 عنوان به میتواند اساس این بر است، پایداری و زیبایی سرزندگی، یاولیه اصول واجد طبیعت که آنجا از طبیعت: حس -2

 گیرد. قرار استفاده مورد طراحی در مناسبی الگوی

 از اشمکال، و عناصر از الگوبرداری منظور به فقط نه و طراحی اصول به دستیابی هدف با تاریخ عمیق مطالعه یخ:تار حس -3

 است. انتقادی گراییمنطقه اصول

 که هزینه کمترین صرف و یبازده بیشترین به رسیدن راستای در بناها کیفیت کاهش اصل، این در دستی: صنایع حس -2

 با بناهایی ساخت به آوردن روی و سازیانبوه از احتراز مقابل، در است. گرفته قرار انتقاد مورد بود مدرن معماری اصول از

 است. شده ارائه قبول قابل روشی بعنوان فرد، به منحصر و خاص هایویژگی

-مکان بر محدودیت اعمال منظور به ملموس، و فیزیکی قلمروهای وجود به انسان نیاز با ارتباط در حس این مرزها: حس -5

 کالبمدی قلمروهمای و شمده رعایت فضاها در انسانی مقیاس اصل، این کمک به است. شده تدوین انسانی فعالیتهای و ها

 .(Douglas,2002)   گیرندمی شکل

 نقمد بمه سمنت دیمدگاه از گمراسمنت معمماری اسمت. متفاوت جهتی از پسامدرن مشابه جریانات به نسبت سنتگرا، معماری البته

 حال، هر در کند.می نقد را آن مدرنیسم از عبور با واقع در و دیگر منظری از پسامدرنیسم که حالیست در این پردازد.یم مدرنیسم

-بین سبک خاص بصورت و مدرن یمعمار چه اگر که گذاردمی اختیار در را هاداشته از ایگنجینه سنتی معماری و بومی معماری

-ممی اسمتفاده آن از گونماگون همایمنظره از کدام هر پسامدرن و گرامنطقه گرا،زمینه گرا،تسن جریانات اما کرد، رد را آن الملل

 (1312)مروجی،.کنند

 

 تفریحی گردشگری: فضاهای ومازندران  -2

استان مازندران واقع در جنوب دریای خزر یکی از استانهای شمالی کشور می باشد که از جنوب به سلسله جبال البرز منتهی شده و 

در میان دو استان گیالن و گلستان واقع شده است با آب و هوایی معتدل به همراه تابستان و زمستانی مالیم،که یکی از قطبهای 

مهم توریستی کشور به حساب ملی آید،دارای فرهنگی غنی و چندین هزار ساله به همراه طبیعتی زیبا و جذاب با توجه به اینکه 

ی ورود به منطقه داشتن شرایط آسایش اقلیمی در یک سفر می باشد.بنابراین شرایط آب و هوایی یکی از اهداف مهم گردشگری برا

 نقش بسزایی در دستیابی به این امر خواهد داشت.

و خشکی است. مازندران از نظر ویژگی های طبیعی و استان مازندران بخشی از سرزمین شمالی ایران و متشکل از دو بخش آبی 

توانمندی محیطی یکی از منحصر به فردترین مناطق زیستی ایران محسوب می شود، توانمندی محیطی استان در عرصه فضایی آن 

توریستی و توریسم به نحو آرایش )سازماندهی( یافته که هر نقطه آن می تواند عرصه فعالیت باشد. از بین این توانایی ها، توان  

اکولوژیکی می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه های داخلی و  خارجی داشته باشد. منابع توریستی و 

 اکوتوریستی استان در دو بخش بررسی می شود: 

 طبیعی  -جاذبه های محیطی -1

 جاذبه  و یادمان های تاریخی و مذهبی -2
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اکوسیستم، از شکنندگی محیط زیست استان بخصوص سواحل جلوگیری کرده و روابط اقتصادی گردشگران و رونق دادن به 

جنگل های استان نیز به عنوان حلقه اتصال بخش جلگه ای، ساحلی، و نواحی ییالقی سنتیبرون منطقه ای را نیز زنده خواهد کرد. 

 از جمله بهترین منابع گردشگری محسوب می شود. 

 کرده تجربه ایران نقاط دیگر به نسبت را متفاوتی معماری خود، خاص هوای و آب و اقلیمی هایویژگی دلیل به دیرباز از مازندران

 بررسمی قابمل کاروانسمراها قالمب در مازنمدران در گردشگری اقامتی بناهای.  شودمی دیده نیز اقامتی بناهای در تفاوت این. است

 (1312)علیدوست، .شهرستان ساری قرار دارد مازندران نحضرت واقع در استا تاریخی کاروانسرای. هستند

 
 حضرت: کاروانسرایتاریخچه و وجه تسمیه 

با توجه به شیوه ساخت و نحوه معماری متعلق به زمان قاجاریه است.این کاروانسرا در گذشته به نام کاروانسرای شریف زاده معروف 

از مبارزان مشروطه خواه آن دوران در شهر ساری است. دو دانگ بوده است.آقای شریف زاده یکی از علمای زمان قاجار و 

کاروانسرای حضرت وقفی و چهار دانگ دیگر مالک دارد. بعدها از آنجایی که دو دانگ اثر وقف امام رضا)ع( بنابراین مسما به نام 

ت و تزئینات با این ابنبه از جمله حضرت گشته است.بنای مذکوذ در مقایسه با سایر ابنیه زمان قاجار و شباهت آن در شیوه ساخ

 کاروانسراهای زمان قاجارشهر ساری محسوب می شود.

 

 ویژگی اثر:

از نوع کاروانسراهای شهریست که در زمان خود در مرکز ساری بنا گردیده است.نوع مصالح، پالن و اندازه آن در مقایسه با 

 را متمایز می کند. کاروانسراهای خارج شهر و داخل فالت ایران، این کاروانسرا

 

 (2) شکل                                                 (                                                     1) شکل                                                                                                                              

                                    دید از داخل حیاط-نمای شرقی طبقه فوقانی کاروانسرای حضرت -ورودی

 کاروانسرای حضرتپالن 

 مازندران( استان فرهنگی میراث سازمان پرتال)                                                      مازندران( استان فرهنگی میراث سازمان پرتال)

      

 بنا)تزئینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه(:

متر با ستونهای چوبی و 5/1این بنا در دو طبقه و با سقفی سفالپوش احداث گردیده است. رواقی با کف تخته کوبی شده و به عرض 

جنوبی و  -ی و در سه جهت شرقیعدد در هر طرف که زمانی با نرده ای چوبی محافظت می گردید، در طبقه فوقان2ساده به تعداد 
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غربی ساخته شده است . طبقه فوقانی به شکل مسافرخانه و حجره های پائین کاربردی اقتصادی داشته است. در جهت شمال غربی 

یک ورودی قرار دارد که به گفته معمرین به سوی اصطیل کاروانسرا راه می یافت.جهت دستیابی به طبقه فوقانی پلکانی آجری در 

جنوب شرق تعبیه شده است. در وسط حیاط باغچه ای قرار دارد که زمانی حوض کاروانسرا بوده است.همچنین کف  جهت

سنگفرش نیز با بتن مفروش گردیده است. درهای چوبی شش لته ای و دارای جام در طبقه اول تنها یک نمونه باقی مانده است. اما 

 (مازندران استان فرهنگی میراث سازمان پرتال).مانده اند در طبقه فوقانی درهای دو لته ای تقریباً سالم

 

 نوع بهره برداری اثر)قبلی، فعلی، پیشنهادی(:

در گذشته کاربری کاروانسرا و بار انداز را داشته است و طبقه فوقانی آن جهت استراحت مسافرین مهیا گردیده بود اما در حال 

 ر مغازه ها ی داخل بازار را دارند.حاضر چه بخشهای قدیمی و چه نوساز کاربری انبا

 
 (2) شکل                                                  (                                                             3) شکل          

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه فوقانی                  

 نمای داخلی کاروانسرای حضرت                                           کاروانسرای حضرت دید از غرب                     

     مازندران( استان فرهنگی میراث سازمان پرتال)                                               مازندران( استان فرهنگی میراث سازمان پرتال)            

                                                   

 توضیح دخل و تصرف انجام شده و مشهود در اثر: 

تخریب چند  –تخریب بخش شمالی کاروانسرا ی حضرت و احداث سه باب مغازه نوساز در یک طبقه. بتن کردن کف سنگ فرش 

 غچه.حجره در طبقه اول و نوساز نمودن آنها که در غرب مجموعه به وقوع پیوسته است.بدل نمودن حوض وسط به با

 

 شرح تعمیرات گذشته اثر)بنا(:

 کلیه تغییرات و دخل و تصرفات مربوط به سالهای اخیر است و در پوسته بنا و ملحقات آن آثار تعمیرات گذشته اثر مشاهده نمی شود.

 

 :آن از برگرفته نکاتی و مازندران معماری -1

 های پایه روی بر ها زمین، خانه حد از بیش رطوبت از مانساخت حفاظت برای دریا به نزدیک های کرانه مرطوب بسیار نواحی در

 ایپاره در و گل و سنگ از هایی پایه بر روی ها خانه معموال است، کمتر رطوبت که ها کوه دامنه در ولی اند. شده ساخته چوبی

 ساخته هااتاق اطراف در ای یدهسرپوش و عریض های ایوانک باران از ها اتاق حفاظت اند. برای شده بنا روها گربه روی بر موارد

مورد  کشاورزی محصوالت نگهداری برای موارد ای پاره در و استراحت و کار برای سال های ماه از در بسیاری فضاها، این اند.
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 ی،کل طور به شود. می استفاده طبیعی تهویه و کوران از استثنا بدون مناطق، این های ساختمان تمام در گیرد. می قرار استفاده

 باد از وزش استفاده حداکثر منظور به است. باریک و طویل هندسی، های شکل بیشتر آنها کالبدی فرم و باز و ها گسترده پالن

 در است. شده تعیین های دریا نسیم جهت به توجه با ها ساختمان گیری قرار جهت ها، اتاق داخل در طبیعی تهویه ایجاد در

 از بیشتر هرچه استفاده منظور است.به کامال بسته ها ساختمان باد به رو های قسمت وزد می طوالنی، و شدید بادهای که نقاطی

 در پراکنده و متمرکز غیر صورت به هاساختمان نقطه، هر آن در به دسترسی امکان و آب فراوانی دلیل به همچنین هوا، جریان

 پرتال) .است تند آنها بیشتر شیب و است شیبدار ها بام ،مناطق این در زیاد بارندگی دلیل است. به شده سازماندهی مجموعه

 در هاپژوهش این یعمده. است گرفته صورت فراوانی هایپژوهش مازندران معماری یدرباره (مازندران استان فرهنگی میراث سازمان

 بر در را اجتماعی و فرهنگی ایی،معن مفاهیم تا گرفته الگوها از و هستند نظری ها،پژوهش این از بخشی. میگیرند قرار دسته 3

 توسط شده طراحی هایساختمان یا روستایی میراث موزه همچون که هستند کاربردی و عملی اقدامات دوم، یدسته. گیرندمی

-هروزنام سوی از عمدتاً  که است اجتماعی و مدنی اقداماتی دسته، سومین. دارند شناسایی قابلیت گرا،بوم هایگرایش با معمارانی

 انجام میرزا یخانه با رابطه در که است اقداماتی آن شاخص ینمونه و شده پیگیری مازندران فرهنگ اهالی و روشنفکران نگاران،

 . شد

 :گرفت بکار و کرد استخراج هاپژوهش این از را زیر نکات میتوان خالصه، بطور

 . هواست عبور برای هاییپنجره و کشیده ایوانهای با کشیده مستطیل هاپالن شکل  -1

 بر در را ساختمان پوششی همچون گاهی که دارد وجود هاخانه اتفاق به قریب اکثریت در قوی فرم یک بعنوان شیبدار سقف -2

 .گیردمی

 که شودمی ساخته سنگ از ساختمان اول یطبقه گاهی حتی ها،کوهپایه در. است شده ساخته سنگ با پی مناطق برخی در -3

 . کند حفظ خود رد را گرما

 یک و گرفته فاصله ساختمان از متر یک تا بنا فراوان رطوبت سبب به ، مازندران شرق همچون جلگهای، مناطق برخی در -2

 .دارند هاسازه این. شودمی مهیا ساختمان برای چوبی« شیکیلی» نام هایپایه با بستر

 .دارد وجود تزئینات و هاایوان هایتونس و ها پله پنجره، و در ساختمان، در چوب از استفاده -5

 جای دوم طبقه در ساختمان و اول یطبقه در طویله ای،کوهپایه هایقسمت در. شودمی دیده طبقات در عمودی گسترش -2

 اختصاص میهمانان به مربوط فضاهای به دوم یطبقه و اصلی فضاهای مختص اول یطبقه ای،جلگه هایقسمت در. گیرندمی

 .دارد

 در خانه ایوان یا تالر. میخورد چشم به آن در برونگرایی نوعی و است بسیار معماری این در باز نیمه فضاهای حضور اهمیت -1

 . دارد اساسی نقشی میان این

 .هستند آن موارد اصلیترین سنگ، و کاهگل چوب، گالی، و است طبیعی عمدتا هاخانه این مصالح -1

 اجاق یا کِلِه لوجنکها، همچون عناصری. شناخت باز براحتی را آنها توانمی که دارند وجود معماری ینا در نیز نمادین عناصری -3

 ... و خانه مرکز در

 یطاقچه همچون جاهایی در و چوب روی موارد برخی در که رسندمی تیز خطوطی به بیشتر مازندران هایخانه تزئینات -11

 .دمیدهن نشان را خود... و ایوان و خانه

 (1312)علیدوست، .شودمی انجام سایت در خانه هایفعالیت از بسیاری. دارد فراوان ارزشی معماری این در سایت -11
 

  بدران راسم پیک موون هتل موردی مطالعه
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 سجدم مجموعه نظیر برجستهای کارهای با که است اسالم جهان در معاصر معماران تأثیرگذارترین و مهمترین از یکی بدران راسم

 نممودن دنبمال بمه او آثمار بمه ژرف نگماهی با. گرفت قرار جهانی استقبال و تحسین مورد ریاض، در قصرالحکم دادگستری کاخ و

 قدیمی هایفرم از تقلید بدون آن، پایه بر که یافت او روش در را شرقی معماری عرصه در نو رویکردی توانمی وی، فکری خطوط

 از یکمی کمه اردن در پیمک مون هتل پژوهش این در (1312،مروجی) .است پرداخته بومی هنگفر نوآفرینی به محلی، هایسبک

 .میگیرد قرار بررسی مورد است بدران کارهای
 (2) شکل                                                              (                        5) شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 رانبد سمرا ثرا پیک ونمو هتل یورود                                 هتل                                خل از دا ییهانما              

 (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)                                                     (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)
 

 .کرد بررسی کلی عنوان 5در را هتل این در بومگرا معماری از اثرپذیری توانمی خالصه بطور

 کردن خرد و شکستن و ضلعی هشت و مکعب فرم ترکیب. است منطقه قدیمی هایقلعه چونهم هتل این کلی فرم: کلی فرم  -1

 .است کرده هماهنگ اردن در بومی معماری با را آن دیگر طرف از و داده انتزاعی شکل فرم به طرفی از احجام

-الممان هما،حوض وجود. کرد اشاره هاقوس و هارواق از استفاده به توانمی چیز هر از بیش داخلی فضاهای در: داخلی فضاهای -2

 .است کرده یکرنگ شانمحلی هویت با را فضاها این نخل درختان از استفاده و چلچراغ همچون نمادین های

 و فرهنمگ بمه مربموط معنایی نشانگان مهری همچون که هستند ریزیاجزای بنا تزئینات: هاپنجره و درها و تزئینات جزئیات، -3

 یجمداره در موجمود اشمکال منطقه، با همساز و قدیمی درهای شکل به هانشانه این نیز بنا این در. کنندمی زریقت بنا بر را هویت

 .کنندمی ایفا را خود نقش و ... هارنگ دیوارها،
 (1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)هتلخل از دا یینماها
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 بیننمده حمواس و چشمم تما داد را امکان این متخلخل هاییجداره ایجاد و چوب و سنگ از استفاده: رنگها و نورپردازی مصالح، -2

 آبمیِ همراه به نیز مجموعه این گرم هایرنگ. کرد کمک فضاها شدن جلوهگر به مناسب نورپردازی این بر عالوه.  شود بنا درگیر

 .کنندمی تداعی آنرا آبی آسمان و کویر خاک با متناسب هایرنگ استخرها و ضحو درون آب
                                                                                        

 

 (1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)پیک ونمو هتلدر  بومینه های نشا

 

 از تا شده سعی بیشتر خصوصی فضاهای در. اندرفته بکار مدرن عناصر هم و سنتی عناصر هم مجموعه این نمبلما در: مبلمان -5

 اتاق در موجود یاثاثیه هایپارچهگاهی و هاصندلی و هاتخت تزئینات در عربی یسلیقه حال عین در. شود استفاده مدرن مبلمان

 .اندکرده ایجاد فضاها این در را مکان بودن بومی حس .... و هاپرده یا

 (3) شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استفاده از مصالح بومی در مبلمان و طراحی داخلی هتل

 (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)

 
 (11) شکل
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 تلهدر  قامتیا هایفضاو  خلیدا نمبلما

 (اردن کیهتل موون پ تیوبسا)

 گیرینتیجه -3

از گردشگری به بیان اهمیت این موضوع در کشور پرداخته شد و بیان گردید که به منظور نیل  در این مقاله در ابتدا با ارائه تعاریفی

گردشگری، ایجاد تسهیالت مناسب گردشگری و  –به هدف توسعه همه جانبه گردشگری، عوامل همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی 

گردید که توسع گردشگری نقش بسزایی در توسعه  تأمین تأسیسات پذیرایی  بریا گردشگران مؤثر می باشد. همچنین مشاهده

اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت که با برشمردن جاذبه های گردشگری استان مازندران، علی الخصوص منابع طبیعی 

 خدادادی، ایجاد و توسعه گردشگری در این منطقه می تواند در توسعه اقتصادی منطقه مؤثر واقع گردد. 

 تفریحمی کماربری اثرگمذار چگمونگی از کمه نخسمت پرسمش بمه پاسمخ در. گفت پاسخ پژوهش هایپرسش به توانمی پایان، در

 بما گردشمگریتفریحی  ساختمان که کرد مطرح را پاسخ این توانمی پرسیدمی مازندران بومی معماری از حفاظت در گردشگری

 به توجه با مازندران در خانه این. باشد خانه مفهوم گاهتجلی آنجا از و باشد مرتبط سکونت با تواندمی خود اقامتی ماهیت به توجه

 ماهیمت بمه طرفمی از بمومی معماری بکارگیری با گردشگری  اقامتی ساختمان اساس، همین بر و شده سازماندهی بومی معماری

 .پردازدمی مازندران بومی معماری تعریف به شئ یک غالب در دیگر طرف از و شده نزدیکتر خود

 در را تموان ایمن مازنمدران معماری. داد ارائه را نکاتی توانمی پرسیدمی کار این چگونگی از که پژوهش دوم پرسش به سخپا در

 .شود استفاده آن از هاسازه و تزئینی جزئیات فرمی، الهامات الگوها، بخش 2 در که دارد خود

 ارائمه زیمر شمکل به نکات اقامتی، هایمجتمع معماری با اصول این تطبیق و مازندران معماری در شده انجام مطالعات به توجه با

 :شدند

 :الگوها -1

  گردشمگری همایمجموعمه در کمه حالیسمت در ایمن. میخورد چشم به وفور به مازندران معماری در کشیده مستطیلی الگوهای

-ممی چشمم به)شکل U و کلش T طرفه، دو خطی خطی، ای،هسته(مشخص الگوی چند اتاقها طبقات برای توریستی و تفریحی

 کشمیده سماختمانی ایجماد و طرفمه دو خطمی و خطمی الگوهای بکارگیری ، مازندران در بومی معماری الگوی به توجه با. خورد

 .میرسد نظر به مناسبتر

 هماییتمراس وجمود. رودممی بکمار فراوان مازندران معماری در که دیگریست الگوی تالرها و ایوانها و باز نیمه فضاهای از استفاده

 این یادآور دارد، همراه به ساکنان برای را انداز چشم از گیریبهره و فضایی کیفیت که حال عین در خواب اتاق طبقات در کشیده

 .است مازندران سنتی معماری در الگو

 همایمحموط و اطحیم در زنمدگی همایفعالیت از بسیاری. است نبوده خانه از جدای مازندران معماری در هرگز حیاط یا محوطه

 یمک در آنهما تمرکمز از و شدندمی تقسیم سایت در متوازنی شکل به هافعالیت دیگر، بیان به .است میشده انجام منزل پیرامون

 صلب معماری از پرهیز و سایت در ... و بازی سالن ها،رستوران جمله از امکاناتی تقسیم و سایت از استفاده.  شدمی اجتناب نقطه

 .رسدمی نظر به الگو این با راستا هم نوعی به متمرکز، و

 

 فرمها-2

 دارد وجود متفاوت شیب با مختلف نقاط در فرم این. است آن شیبدار سقف شکل هرمی فرم ، مازندران معماری در فرم آشناترین

. باشمد توانمدممی ونمهگ چنمد بمه هتمل سماختمان در سقف فرم از گیریبهره. اندازدمی سایه بنا کل بر چتر یک همچون گاهی و

 همایشیش هایسقف و ویدها در استفاده دیگر، شکل. است آن فضای تعریف یمنزله به و ورودی در استفاده آن شکل نخستین
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 بیرون از را اتاق دو هر یا ها،اتاق و زده بیرون اصلی سقف بر عمود که است کوچکی هایسقف بصورت شکل، سومین.است نمادین

 یطبقمه آخمرین در اینها، یهمه بر عالوه. میدهند بنا کلیت خدمت در مستقل هویتی آنها به و کنندمی مشخص مجزا بصورتی

 .کشانید داخلی طراحی یعرصه به را شیبدار سقف ساختمان، داخل چوبی هایسازه از استفاده با توانمی ساختمان،

 تزئینات -3

 از اسمتفاده اشمکال ایمن از یکمی. اسمت پمذیرامکمان گردشگری اقامتی هایساختمان در مختلف هایشکل در تزئینات از استفاده

 مختلمف، آویزهمای کمدو، همچون مازندران سنتی محصوالت و ابزار از استفاده. است ساختمان داخل و هاایوان در چوب تزئینات

-ممی ... و حصمیربافی شمب، ادرچ همچون دستی صنایع طورهمین. است پذیرامکان بنا خاص هایبخش در نیز ...و دستی صنایع

 .دهند هدیه فضاها سایر و اتاقها به متفاوتی هایجلوه توانند
                                                                                         

 (11) شکل

 مازندران( استان هنگیفر میراث سازمان پرتال)مازندران ستید صنایعو  سلبا ،هنگفردر  دموجو تتزئینا

 

 سازه -2

 کارهمای زمینه این در. دارد احتیاج عملی و آزمایشگاهی هایپژوهش به هرچیز از بیشتر مازندران سنتی هایسازه کردن روزآمد

 توانایی این خاصش پذیریانعطاف و بودنزلزله ضد دلیل به شیکیلی یسازهخاص بصورت حال این با. است نگرفته صورت ثریؤم

 .شود تبدیل استفاده قابل سازهای به مهندسی اصالحاتی با تا دارد را

 اقمامتی معماری. دارد شدن روزآمد در باالیی توان نیز چوب معماری مهندسی، اصول رعایت و چوب پرورش صورت در همینطور

 .است گسترده هاییپژوهش و لمستق فرصتی محتاج توصیه این اما. کند استفاده هاسازه این از که دارد را قابلیت این نیز
 

 (12) شکل
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