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 تاثیرمفهوم معماری پایداروزیباشناسی درمعماری ایران برای جذب توریسم
 

 ۲ احمدرضاکابلی ۱ احالم عبیداوی 

 .ایران ،ماهشهر ،آزاد اسالمی دانشگاه ،ماهشهر واحد معماری، گروه ۱_

 مهراروندآبادان. یموسسهدانشجوی کارشناسی ارشدمعماری، _۲

 چکیده
 

 شهرهاکالن برای اقتصادی و عیاجتما فرهنگی، بزرگ فرصت پایدار، توسعه صنایع ترینمهم از یکی عنوانبه گردشگری امروزه

 دربناهای ه وجود آورده است.بوازنظراقتصادی تاثیربسزایی  آورده به وجود ایران شهرهایکالن ازجمله جهانی شهرهای و مادر

 توجه اهمیت تواندیم توریسم و معماری زمینه در کاربردی هایهمایش .کنندمی جذب را گردشگر بیشترین و تاریخیمعروف 

 بر تأثیرگذاری مسیر رد معماری حوزه رویکردهای و الگوها ،هانمونه ارائه در همچنین و دهد نشان را توریسم و معماری به

اهمیت زیادی ایزتوریسم ح در جذبمعماری  و زیباییایرانی  معماری .باشد مؤثر گذران سرمایه جذب و توریسم صنعت رونق

 .توریسم دارد در جذب

 

 .توریسم ایرانی، معماری ،معماری ،زیباشناسی پایدار، معماری :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه
گیر چشم کیلشو بناهای معماری  توریسم گردشگری. جذب .است جهانی سیستم استوار هایپایه از یکی گردشگری صنعت

 وی پایداری عماری اصولم و بایی بناهای شهرهازی ازجمله و قدیمیبناهای تاریخی  مانند  برجذب توریسم تاثیربسزایی دارن  آن

توسعه  معماری فرهنگی درمنظرشهری یک تالش است واسه پایدار درمعماری  هویت توریسم مهم است. در جذب شکیل

 رد.فرهنگی دا و جاذبهگردشگری  در صنعتاساسی  نقشگردشگری معماری  ازدیدگاهای است.بشروساخت شهروخانه 

 وبرای بهتربودن شهرسازی  کنیممیمقاله بیان  این در .هست گردیایران در جاذبهتوریسم  در جذبنقش اساسی  معماری

ذب توریسم ج گردشگری و سنتیفرهنگی  میراثشکل دادن  کرد بهکمک  توانمیگردشگری زیبایی معماری  بازاریابی

 نماییم.

 

 تحقیق روش

 یگردشگر معماری پایداروزیباشناسی معماری ایران توریسم ودر مطرح میمفاه وتحلیلتجزیه با شده کوشش پژوهش نیا در 

 یشنهادتیپ ارائه ای و نمود ارائه و استخراج طراحان  ییارهایمع و الگو گردشگر جذب و یمعمار نیب رابطه یبررس و یمعمار و

 روش از موضوع یتخصص اتیادب لیتحل ضمن پژوهش نیا در اساس نیا بر. دیرس مناسب ییالگو ارائه به بتوان بارهدراین
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 انیب عوامل نیا از کی هر هایویژگی و شدهپرداخته ییبایز درک نهیدرزم مؤثر عوامل یبررس به و استفاده یفیتوص -یلیتحل

 ییشناسا را مخاطب در توریسم و جذبیی معماری ایران بایز درک بر مؤثر عوامل هاآن سهیمقا از استفاده با بتوان تا گرددمی

 .کرد

 

 پایدار معماری
از  ساختمان معماری، وعن این در .پایدار معماری منابع انرژی در کاهش جهت در پایدار توسعه اهداف و پایداری مفاهیم کاربرد

 سران بار اولین کیوتو، رد ۱۹۹۷ سال در رسولی(.) کندمی برقرار آن با متقابلی بلکه ارتباط ،کندمیاقلیمی تبعیت  شرایط

 بیشتر امر این اگرچه .ندداد جلسه تشکیل ،زیستمحیط آلودگی از جلوگیری و یابیراه جهت ملل جامعه و صنعتی کشورهای

 بر مبتنی شهری هایسازه و ساختمورد  در تا بود طبیعی منابع و صنعتی تولیدات انرژی مصرف و استحصال به مربوط

 ترینبزرگ که کشتارجمعی هایسالح تولید از یا و گیردمی سرچشمه دارای سرمایه هایمکانیسم از که مصرفی فرهنگ

حسین ) گرفت شکل پایدار یتوسعه بحث شدنمطرح از پس دهه یک از بیش درواقع نیامد میان به صحبتی هاستآالینده

 حمزوی(.

 "یا"سبز معماری "یا " اکولوژیکی معماری" یا "پایدار معماری" بنام را ایتازه مبحث معماری، در پایداری مفاهیم کاربرد

 داللت زیستبر محیط گارساز معماری وبر بوده یکسان مفهومی دارای هااین همگی ؛ کهاست بازکرده "محیطیزیست معماری

 قیاسوند(.دارند )

 

 پایدار معماری اهداف
 منابع مصرف کاهش :است هکرد اعالم پایدار معماری اهداف عنوانبه را هدف هفت (CIB) المللیبین تحقیقات سازمان

 برمبندی هزینه ارزیابی یستمس از استفاده زیستاز محیططبیعت  بازیافت قابل منابع بکارگیری منابع از مجدد استفاده-اولیهه

قبیل  از مشکالتی دوجو دلیل به غیراصولی، وسازهایساخت امروزه پایدار، معماری اهداف پیرو همچنین .حیات شرحه

 معماری اهداف از یکی که گفت توانمی بنابراین است قرارگرفته موردانتقاد نگهداری، و تعمیر در زیاد هایهزینه و ناپایداری

 محیط با هماهنگی ،(Fleming, ۲۰۱۷) است آن از ناشی ایزباله تولید کمتر درنتیجه و ناپذیر تجدید منابع کاهش پایدار

 قوانین شامل و است طبیعت و انرژی منابع محیط، روی بر آسیب کاهش هاساختمان این طراحی از هدف .باشد دارا را طبیعی

 زینلیان(. )مریم هست زیر

  تجدیدغیرقابل منابع مصرف رساندن حداقلبه.

 طبیعی. محیط داشتننگه

 (.و همکارانمهلبانی  گرجی) طبیعت بر رسانآسیب یا و سمی مواد مصرف کاهش یا حذف 

 

 معماری بنای در پایداری مفهوم

 را معماری آن .شدبا نداشته هماهنگی زمان حال نیازهای با صدساله چندین عمر با بنا یک ستا معماری در پایداری مفهوم

 همکاران(. و ضرغامی اسماعیل) باشد گو خودپاسخ حال زمان نیازهای به که نامید پایدار توانمی

 به به را مبحثی معماری، در زیستمحیط و آلودگی انرژی کاهش اتالف جهت در پایدار توسعه اهداف و پایداری مفاهیم کاربرد

 تطبیق می را خود نطقهماقلیمی  شرایط با تنهانه ساختمان معماری، نوع این نام در » پایدار معماری « .است آورده وجود

 .کندمی آن برقرار با متقابلی ارتباط بلکه ،دهد

 

 :چیست زیبایی
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 هاییواکنش ،کنندهادراک مشاهده یا اندیشه مرکز به ال انت وا حواس توسط ادراک از پس که است پدیده از نمودی زیبایی

 دیپد (شناسیزیبایی) نام به نشیاخیریا سده چند در غرب یایدن .انگیزدبرمی مخاطب در را شده اندوخته هایتجربه بر مبتنی

 دهس دو حدود که را( یپژوه ییبایز) نینو علم .پردازدمی هنر آن و رابطه آن هایو ویژگی ییبایز و جایگاه فیتعر به که آمده

 گونه نیبد مسلمان انشمندیاند انیم در بحث این .دانست نیادیبن یدگرگون نیهم امدیپ دیبا گذردمی آن شدن داریپد از

 و عملی ینظر حکمت در که دیگر عناصری با همراه همواره مسلمان شمندانیاند نزد ییبایز بحث است نبوده مطرح گاههیچ

 را ینظر هایبحث گونهاین دگریها و هگل همچون نیزم مغرب بزرگ لسوفانیف از برخی .است شده یبرس است وابسته بدان

 ندک درک را ییبایز تواندمین یدرون و یحضور یشکل به بشر که یروزگار دانندمی تمدن انیپا و هنر زوال روزگاران به مربوط

 مدون هست بحث باستان یونانانشمندان د دیدگاه زیبایی درباره هادیدگاه ترینکهن از .آوردمی رو یهایبحث نیچن وناچاربه

 ادیب زاده(.) شد آغاز فیثاغورس از یونان باستان در زیبایی از

 

 

 شناسیزیبایی مفهوم تکامل و پیدایش سیر

 به تا شد استفاده افالطون توسط غیرمستقیم طوربه و بار اولین برای که زمانی از شناسیزیبایی فلسفه در هانظریه بر مروری

 از گروهی میان این در .دارد داللت ذهنی هم و عینی هایجنبه بر هم که است ایمقوله زیبایی که دهدمی امروز نشان

 آن بتوان و باشد داشته وجود رجخا عالم در که نیست چیزی زیبایی معتقدند ،دانندمی ذهنی امری را که زیبایی نظرانصاحب

 ...کندمی ایجاد ودخ از محسوسات بعضی برابر در انسان ذهن که است کیفیتی بلکه کرد، تعریف موازین معینی و شرایط با را

 نیز زیبایی و است نظم آن از جزئی ایساده چیز هر .اساس بر شدهساخته هستی :بود معتقد شناسیزیبایی مورد در افالطون

 )بخشی(. کند درک را زیبایی تواندمی آدمی ذهن .است نظمی چنین محصول

 

 در معماری زیباشناسی

 ود:زیر مطرح نم صورتبهنظریات برخی از معماران برجسته  بابیان توانمیزیبایی در معماری را 

یم یا م یا کم کنه آن بیفزاییزیبایی همخوانی قانونمند بین اجزا است طوری که نتوانیم چیزی ب گویدمیباتیستا آلبرتی  لئون

 چیزی را در آن تغییر دهیم بدون اینکه خوشایندی آن بکاهیم.

کارایی  وراه ایستایی که زیبایی به هم کندمینظرش را برپایه نظر ویتروویوس و آلبرتی قرار داده و چنین بیان  نیز پاالدیو آندره

 کندمی ستایشقابلگردد که یک بنا را سه اصلی 

فی و اجزا ن اجزا از طرکلی قرار دارند و هماهنگی بی بافرمقشنگی است ست که در هماهنگی  هایفرم وجود ،زیبایی سرچشمه

 که ساختمان چون پیکری واحد و کامل به نظر آید. گرددمیبا کل از طرف دیگر باعث 

 

 مفهوم واژه توریسم

 است یپسوند که( Ism) سمیا و کردن گردش ای مسافرت احت،یس سفر، یعنی( Tour) تور بخش دو از متشکل است ایواژه سمیتور

 ستیتور و است یجهانگرد و احتیس فکریان یکهپایه یمکتب یعنی سمیتور درواقع .خاص یتفکر طرز با مکتب یمعنا به مصطلح

 تور. است شدهگرفته تور یریشه از که است یفرانسو ایواژه سم،یتور ای گردشگری .پردازدمی یجهانگرد و مسافرت به که است یکس

-توریست (.و همکاران)اربابیان  هست نمودن گردش و کردن ریس کردن، یط مودن،یپ عمل ،یدوران حرکت یمعنا به فرانسه زبان در
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واژه گردشگر رساتر از واژه جهانگرد  روازاین. فیض بخش() شودمیهای داخلی تقسیم های خارجی و توریستها به دو گروه توریست

 فیض بخش(.بوده و گویای اصطالح توریست است )

 

 تاثیرجذب توریسم دربناهای معماری

اما  ؛دارد قرار اولویت در هانانسا آرامش و آسودگی که گیردمی قرار مورداستفاده جدید هایفناوری جدید شهرسازی در امروز

 گذشته جذاب ماریمع حفظ و سنتی معماری از استفاده ،کندمین توجه آن به چندان جدید شهرسازی شاید که ایمسئله

 و دارد قرار باالیی جایگاه در اسالمی ایرانی سنتی معماری غنای نظر از کشور .کندمی جذب را زیادی گردشگران است که

 خود سویبه را زیادی گردشگران تواندمی گیرد قرار موردحمایت خوبیبه اگر که شودمی دیده آن در فراوانی هایظرفیت

 قرار ممتازتری یگاهجا در هم گردشگر جذب نظر از و بگیرم نظر در را جوانب همه بتوانیم شهرسازی در رای اینکه .کند جذب

 الزم را مختلفی واملع پایدار گردشگری .کنیم استفاده جدید شهرسازی در اسالمی ایرانی سنتی نوع معماری از باید بگیریم،

 بسیار گردشگری هایجذابیت ایجاد در معماری در کشور آن مردم رسوم آداب و فرهنگ به توجه شهرها و معماری نوع دارد،

 .است مفید و مهم

 

 شهرها در گردشگری صنعت به شرح هامؤلفه ولیکن است متفاوت مختلف ازنظرهای شهر یک برای شدهتعریف هایمؤلفه

 است؛ شدهبندیدسته و زیر تعریف به شرح

 .طبیعی جاذبه دارای شهرهای-۱

 .تاریخی جاذبه دارای شهرهای-۲

 .صنعتی جاذبه دارای شهرهای-۳

 .شاخص مذهبی اماکن دارای شهرهای 4-

 .تجاری جاذبه دارای شهرهای 5-

 .فرهنگی و قومی جاذبه دارای شهرهای 6-

 .خاص رویدادهای و مراسم جاذبه دارای شهرهای 7-

 .دانشگاهی و علمی هایجاذبه دارای شهرهای 8-

 .هاباغ و نماآب و پارک هایجاذبه دارای شهرهای -۹

 .درمانیآب هایجاذبه دارای شهرهای-۱۰

 گیرینتیجه
ص کیفیت ه و در موارد خایک ابزار مهم برای حفاظت ارتقا یافت عنوانبهدر جهان  توریسماکو های گذشته، مفهوم طی سال

 توجهیقابلات انسانی اثر هایلیتاز فعاشکلی بااهمیت  عنوانبه تواندمیگردشگری زندگی مردم محلی را بهبود بخشیده است. 

ی هتوسع مل دارند.تعا و جامعه فرهنگ ،اقتصادی محلی، با محیطگردشگران  مقصد جای یدر منطقهاثرات  این داشته باشد.

یرانی ا ری زیباییعماری پایداردرهویت شهمبلکه،  اکو توریسمپایداری توریسم و  برای صرفاًو  تنهانهابزاری  عنوانبه اکو توریسم

 را انسیان تاحتیاجا همه یعنی خوح از منظور که کند عرضیه خوح معماری نوعی یا توریسم و جذبازنظراقتصادفرهنگی 

 .باشد جوابگو رانیوپایداربودن معماری ایمعماری  ازنظر حفظوهم  زیباشناختی نظر از هم و برطرف سازد کامل طوربه
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 فهرست مراجع:
 

 با آن مطابقت و پایدار معماری تطبیقی بررسی (.۱۳۹۴) سادات اشرف سیده و خاکی ،علی ؛ضرغامی ،اسماعیل (۱

 شهید دبیر ربیتت دانشگاه شهرسازی، و معماری اسالمی. دانشکده -ایرانی شهر در سنتی هایخانه بومی معماری

 ایران. .تهران رجایی،

 .۸ شمار ساختمان، و راه نشریه )پایدار( نو های انرژی و معماری تعامل .(۱۳۸۵) جواد قیاسوند، (۲

 نشریه ژاپن، عماریم با قیاس بهمراه گیالن پایدار معماری راهکارهای (.۱۳۸۹) .علی یاران، و یوسف؛ مهلبانی، گرجی (۳

 .۴۱ شماره زیبا، هنرهای

بین الملی  شمرکزهمای ایران، سنتی معماری به نگرشی با پایدار معماری به دیگر (. رویکردی۱۳۹۴) حمزویحسین  (۴

 صداسیما، تهران.

 .۱۳۸۸ پنجم چاپ تهران، پشوتن، نشر ایران، در معماری های شیوه و تاریخچه هوشنگ، رسولی، (۵

پژوهش های  نفراس ملیکاسالمی؛دومین  -ایرانی معماری در پایدار توسعه هایمؤلفه تطبیقی بررسی) مریم زینلیان، (6

 ایران. تهران ومدیریت شهری، شهرسازی معماری،

هش های معماری کنفراس ساالنه پژو سومین معماری، در زیباشناسی اهر، بررسی خالص مکار امین زاده، ادیب حامد (۷

 اهر. ایران شهرسازی ومدیریت شهری،

 آزاد دانشگاه یوشهرساز معماری شهری؛ مدرس شناسیزیبایی ارتقاء در مردمی مشارکت (: نقش۱۳۹۵)بخشی؛ مینا (۸

 اصفهان.

الملل و رشد اقتصادی )مطالعه ینب. بررسی رابطه توریسم ۱۳۹۲پور، مریم. اربابیان، شیرین؛ رأفت، بتول و اشرفیان (۹

 ،۴های رشد و توسعه اقتصادی، دوره موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی(. مجله پژوهش

 .۹۷-۱۱6ص: ، ص۱۳شماره 

 و . صنعت توریسم در ایران و جهان. انتشارات مدرسه عالی خدمات جهانگردی۱۳۹۱فیض بخش، هوشنگ.  (۱۰

 ص. ۲6۸اطالعات. 

 ان، برنامهایر گردشگری صنعت توسعه در اسالمی معماری تاثیر و (: نقش۱۳۹۵) پور عالی احمد، یاسر پور احمد (۱۱

 تهران. دانشگاه شهری ریزی
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