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 چکیده
ر رویکردهای مدرن، داین رابطه  .وجود دارددیرینه پیوندی  گردشگریشناسی و میان باستان

های ترین شاخهیکی از مطرح ردشگری میراث فرهنگیگ. شودخوانده می فرهنگی میراث گردشگری
. پژوهش حاضر به شودمحسوب می آنصد مق منحصربفردترینمعماری سنتی  واست  این صنعت

رو تحلیل هدف اصلی پژوهش پیش .تحلیلی است-وش توصیفیلحاظ هدف کاربردی و از منظر ر
ی های فرهنگی و میراثی کاخ خورشد در کالت نادری و تحلیل نقش و جایگاه آنها در توسعهظرفیت

در  کاخ خورشید از بناهای تاریخی بسیار مهم دروان نادرشاه افشار باشد.گردشگری میراث فرهنگی می
د در منطقه ای منحصربفرنمونه از منظر ساختار و تزیینات وابسته به معماری خراسان بزرگ است که

ای در جذب گردشگران و تبدیل شدن به مقصد میراث فرهنگی را های ویژهمحسوب شده و توانمندی
شده  گردآوریهای میدانی ر با روش مطالعات اسنادی و بررسیهای پژوهش حاضدادهباشد. دارا می

، طراحی نظریشامل بررسی ادبیات پژوهشی به منظور طراحی مبانی  ،مطالعات اسنادی پژوهش است.
گرداوری  های میدانی پژوهش نیز شاملها صورت گرفته است. بررسیو تحلیل نهایی داده پرسشنامه

 بر ابعاداست. در ابزار پرسشنامه بوده با تکنیک دلفی از طریق پرسشنامه این حوزه متخصصان آراء 
-گردشگری محسوب می هایها معماری و جاذبهکه از مهمترین ویژگی کاخ خورشیدو هویتی  کالبدی

با و پایایی آن  دانشگاهی متخصصانچند تن از  توسطروایی ابزار پرسشنامه است.  شده تمرکز شوند،
برای پردازش دهد. پایایی باالی ابزار را نشان می .071عدد که  شدی آلفای کرونباخ مورد تأیید محسبه

 تیهای آماری آزموناز ا و هدف پژوهش هبا توجه به ماهیت دادهو  SPSS 66 افزاراز نرماطالعات 
دهد، نتایج پژوهش نشان می تحلیل استفاده شده است.برای و رگرسیون خطی  ، فریدمناینمونهتک

تبدیل شدن به  مستعد ،بومی محورهویتهای معماری سنتی و دارا بودن المانبه دلیل  کاخ خورشید،
ی ها. ظرفیتباشدمی کالت ستاندر شهر گیگردشگری میراث فرهنمنحصربفرد  هایصدمق ی ازیک

-. جاذبههستندبندی و مطالعه دستهقابل دیداری و ادراکی  هایجاذبه دو گروه در کاخگردشگری این 

تأثیر  بااین بناها  جسم و کالبدهای تزیینی و نقشمایه تزیین، هایهای متعدد و متنوع موجود در تکنیک
هویت  و آیندبه شمار می ملموسمشهود و ، های دیداریفه، مولشگرانعطف توجه گرد ربفراوان 

سبب بروز حس تأثیرگذاری مکان و وابستگی مکانی در  کهفرهنگی موجود در جانمایه و کالبد آثار 
دهند، همچنین نتایج نشان می گردند.قلمداد می آن های حسی و ادراکیمولفه ،شودمی گردشگر
 ترین تأثیر را بر عطف توجه گردشگران و افزایش ارزش مقصدبیش محورهای ادراکی و هویتظرفیت

 دارند. کاخ خورشید کالت نادریگردشگری میراث فرهنگی در 

، فرهنگی های فرهنگی، گردشگری میراث، شاخصکاخ خورشید واژگان کلیدی:

 .و ادراکی دیداری معیارهای
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 مسأله بیانمقدمه و 

فرهنگی،  های منحصربفرد میراثاز میان تمامی گونه
نظیری برخوردار است. معماری اثری معماری از جایگاه بی

دارای حجم و قابل روئیت است و از این رو توانایی ارائه و 
های میراثی و هویتی خود را به بازدیدکنندگان عرضه ارزش

ی هویت فرهنگی رحوم پیرنیا، معماری را شناسنامهمداراست. 
-ویژگی ای ازمجموعه دتوانداند که میاقوام و ملل مختلف می

های مختلف را منعکس سازد )پیرنیا، های فرهنگی قومیت
های مختلف میراث فرهنگی، (. بنابراین، از میان گونه3136

معماری بهترین موقعیت و بیشترین ارزش فرهنگی را برای 
 تبدیل شدن به مقصد گردشگری میراث فرهنگی را دارد. 

و تحوالت  بسیار زیاد ی قدمتزمین، به واسطهایران
 برخوردار است معماریدر ی پربار سابقهاز  ها،تدریجی فرهنگ
ترین آثار معماری در این سرزمین به دوران و قدمت کهن

 (. معماری ایرانی فراخور منطقه3133رسد )زارعی، نوسنگی می
-و اقلیمی که در آن توسعه پیدا کرده، دارای مواد و مصالح، فرم

معماری  گانهاصول اساسی پنج، مبتنی بر متنوع ها و فضاهای
با توجه به موقعیت منحصربفرد  (.3101است )پیرنیا،  سنتی

ی میراث فرهنگی و برخورداری از میراث ایران در حوزه
ی گردشگری معماری بسیار غنی، بستری مناسب برای توسعه

و گردشگری معماری  (Chabbra, 2010)میراث فرهنگی 
(Specht, 2014; Lasansky and McLaren, 2004) 

گردشگری دو هدف رویکرد در صنعت فراهم است. امروزه این 
ی فرهنگ اقوام کند، نخست احیاء و عرضهاساسی را دنبال می

(Rogerson, 2006) ی اقتصادی و اجتماعی و دوم توسعه
اکبری و ؛ Rogerson & Lisa, 2005; ) جوامع محلی

 (.3101میزبان، 
  ایران شرقی شمالباستانی در های استانی از یک خراسان

ها که همواره نام آن در اسناد و مدارک در کنار سایر بخش
-30: 3111متمدن دوران باستان ذکر شده است )بلنتیسکی، 

های جغرافیایی بسیار که از کتاب ابن یعقوبی نیز (. در البلدان66
ر فراز و معتبر دوران اسالمی است نام این استان و تاریخ پ

نشیب آن در بخش مشرق در کنار مناطقی همچون سکستان و 
مناسب و  اقلیم .(01-11: 3131کرمان آمده است )یعقوبی، 

-گروه سکونت سبب محیطی این منطقهشرایط خاص زیست

تاریخ پر  به تدریجو  از دیرباز در این منطقه شدههای انسانی 
؛ 3101مولوی، تنوع )مخور آن از آثار باستانی افراز و نشیب و فر

افشار ) معماری منحصربفردیو  (3133ملک شهمیرزادی، 
در این میان، . را برای منطقه رقم زده است (3170سیستانی، 

مهمترین شهرهای باستانی این استان  که یکی از کالتشهر 

تاریخی غنی ، دارای (3117خسروی، ) شودمحسوب می
 ر استچشمگی متنوع و معماری سنتی( 3138استرآبادی، )
، این شهرستان کالتآثار فرهنگی و معماری  .(3117خسروی )

های گردشگری میراث فرهنگی بدل کرده را به یکی از پتانسل
های موجود در این شهرستان به پتانسیل اما امروزه. است

بسیار  از گردشگریسهم این شهر  صورت بالقوه باقی مانده و
-ظرفیت جود این است کهشرایط موی دلیل عمده. ناچیز است

های فرهنگی گردشگری میراث و گردشگری معماری برای 
نیروی  و به همین دلیلبسیاری از ساکنان محلی تبیین نشده 

مانده یهای بکر باقظرفیت صورتی این آثار همچنان به بالقوه
کاخ خورشید است. پژوهش حاضر با بیان این معضل و انتخاب 

منحصربفرد از معماری سعی  یانهبه عنوان نمو کالت نادری
های ظرفیتهای اساسی پاسخ دهد که به این پرسشدارد، 

کدامند؟ و این  کالت نادری کاخ خورشد در و میراثی فرهنگی
گردشگری میراث  یدر توسعههای فرهنگی چه جایگاهی المان

  دارند؟ فرهنگی

 مبانی نظری

ه بر با توجه به اهداف پژوهش، مبانی نظری این مقال
اساس مفاهیمی همچون گردشگری میراث فرهنگی و 

معیارهای هویتی و کالبدی معماری و گردشگری معماری 
 استوار است.ی گردشگری میراث توسعه

 گردشگری میراث فرهنگی 
های مدرن دنیاست که از دیر گردشگری یکی از صنعت 

باز با رسوخ در تمامی ابعاد زندگی انسان، جایگاه مهمی را در 
تعامالت فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص داده است. 

-ترین شاخهترین و فعالفرهنگ و میراث فرهنگی نیز از کهن

شود که تحت عنوان های گردشگری در دنیا محسوب می
-میراث در حوزهگردشگری میراث فرهنگی قابل بررسی است. 

هایی است که بر توزیع ی گردشگری، نیروی محرکه مجموعه
(. این واژه از اواخر 3333لیان، فرهنگی تمرکز دارند )مک مراکز

من، قرن نوزدهم به ادبیات پژوهشی گردشگری راه یافت )مری
ها بندیهای خود، دسته(. محققان مختلف در پژوهش0: 3333

دهند. به عنوان مثال پرینتس متفاوتی از میراث را ارائه می
و ترکیبی اشاره ( در مطالعات خود به میراث مصنوع 3331)

هنری، علمی و میراث  -کرده و آن را در سه گروه، تاریخی
( نیز به 3336بندی گرده است. زپال و هال )فرهنگی گروه

اند. بند میراث به دو بخش طبیعی و فرهنگی پرداختهدسته
( میراث را بر اساس تجسم و تجسد 6888یونسکو در سال )

بندی ملموس دستهمادی و معنایی به دو بخش ملموس و نا
کرد است که با ویژگیهای بصری و ادراکی مطابقت دارد. اما 
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-های مختلفی دارد که میی میراث، شاخصبعد فرهنگی حوزه

توان آن را بر اساس میراث فرهنگی برجای مانده از نوع بشر 
(، اقوام و هنرهای 3331دستی )ریچاردز، مانند معماری و صنایع

(، آداب و رسوم و فولکلور 3331یس، )پرینت وابسته به آنها
زن و  ( استخراج کرد.01: 6881کرچر و دوکراس، )مک

وهبتی برای م تنهامیراث فرهنگی معتقدند، ( 6887)همکاران 
بلکه ، فرهنگی نیست ریوبهرهمنبعی جهت و یا  حفاظت

 اقتصادی و گیری و توسعهشکلموقعیتی منحصربفرد برای 
 ,Zan et alشود )محسوب میفرهنگی جوامع محلی رقابت 

در  ایفزایندهمیراث فرهنگی اهمیت (. بر همین اساس، 2007
خود اختصاص داده است  به یاقتصاد سطوح مختلف

(Florida, 2002; Hesmondhalgh, 2002; Scott, 

ی های این نقش مطلوب، توسعه. یکی از پایانه(2002
امع محلی گردشگری میراث فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد جو

است. در حقیقت تشریک مساعی میراث فرهنگی و صنعت 
گردشگری، امروزه یکی از مسیرهای رقابت اقتصادی و 

 ,Fernandoگردد )فرهنگی جوامع محلی قلمداد می

Alberti & Giusti, 2013 .) ی میراث واژهبا مطرح شدن
 ,Chabbraی گردشگری )فرهنگی از چند دهه قبل در حوزه

های ها نسبت به قدرت نفوذ ارزشدریج آگاهی( به ت2010
میراث فرهنگی در کیفیت مقاصد گردشگری افزایش یافت 

(Sasaki, 2004اما .)  پیرامون اهمیت با وجود افزایش بحث
اجتماعی و فرهنگی جوامع های رقابتو میراث گردشگری 

 در مرحله جنینی خود همچنانبحث محلی در این حوزه، این م
(. امروزه عموم Ferreira & Estevao, 2009قرار دارد )

ی گردشگری و میراث فرهنگی، رونق متخصصان حوزه
-های جوانگردشگری میراث فرهنگی را یکی از بهترین راه

های تولیدی بالغ در مناطق دارای سازی و پویایی سایر بخش
 ,Fernando, Alberti & Giustiپندارند )منابع میراثی می

2013 .) 

 معماری گردشگری 

های ترین گونهنی بر معماری از کهنگردشگری مبت
گردشگری میراث در ایران و دنیاست. از دیرباز عالقمندان به 

های مختلف، سفرهایی طوالنی معماری آیینی و سنتی سرزمین
های شدند. سفرنامهرا برای نیل به این هدف متحمل می

 وپاییهای گذشته توسط جهانگردان ارمختلفی که در سده
سیاحان و  تمایلی ایران نگاشته شده است، نشانگر درباره

گردشگران اروپایی به ایران و معماری ایرانی است. بسیاری این 
ها امروزه به عنوان منابع دست اول مطالعات تاریخ سفرنامه

شود. اما عنوان گردشگری مبتنی بر معماری استفاده می

ی گذشته وارد ادبیات الحی جدید است که از دههطمعماری، اص
ی به واژه اتترین اشارقدیمی گردشگری شده است.

گردشگری معماری: "کنفرانس ، در "گردشگری معماری"

که بوده  "برای گردشگری یعنوان مقصدمعماری به

معماری  یبرای مطالعه 6توسط مرکز معبد هوین بوئل
 & Ockmanشده است ) انجام 6886آمریکایی در سال 

Frausto, 2005.) در پژوهش خود،  (6888) گارود و فیال
های عمده و الزامات مربوط به مدیریت محدودیت ضمن بررسی

های معماری سنتی ، به نقش جاذبههای میراثبلند مدت جاذبه
به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری میراث در جذب 

 ی اقتصادی جوامع محلی پرداختند. این دوگردشگران و توسعه
ایجاد و ی گردشگر دوبارهورود  اتخاذ تصمیماتی با هدفبر 

وفاداری نسبت به مقاصد میراث فرهنگی در گردشران تأکید 
 الرن(. السانسکی و مکGarrod & Fyall, 2000اند )کرده

نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ( 6881) 
 گردشگری میراث فرهنگی مبتنی بر معماری سنتی، یکی از

ترین رویکردهای توسعه گردشگری فرهنگی است اصلی
(Lasansky and McLaren, 2004 چانگ در پژوهشی .)

کند، معماری سنتی به دلیل ساختار خاص خود دیگر اذعان می
تواند در ایجاد کند و این توانایی میگردشگران را جذب می

ی هابناهای مدرن نیز استفاده شود. وی با تکیه بر جاذبه
های کند، گسترش ساختمانماری سنتی استدالل میمع

تواند مورد تحسین غیرنمادین با معماری بومی، نیز می
ی یک عنوان راهی برای تجربهبازدیدکنندگان واقع شده و به

(. جان اسپچت با Chang, 2010مکان اصیل استفاده شود )
، معماری مدرن را نیز وارد 6831گسترش این دیدگاه در سال 

-ی گردشگری معماری و مقصد گردشگری فرهنگی میهحوز

دهندگان مقاصد گردشگری باید کند. او مدعی است که توسعه
از شرایط محلی و ارتباط متقابل گردشگری مدرن و محیط 
دارای ساخت و ساز آگاه باشند و در این رویکرد بر ارتباط 

کند گردشگری معماری و معماری مدرن تأکید فراوانی می
(Specht, 2014 .) 

-بنابراین، روند توسعه گردشگری میراث فرهنگی نشان می

دهد که معماری سنتی همواره یکی از مهمترین مقاصد این 
شده و به دلیل ماهیت و هویت گونه از گردشگری محسوب می

خود، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. در دوران 
های اری از شاخصهبردمعاصر نیز در روندی تدریجی، با بهره

های در معماری سنتی و هویت معماری و همگذاری این مولفه

                                                            
2.Hoyne Buell 
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اند که جذابیت خود را مدیون مدرن مقاصدی نو ظهور کرده
، 63های نخست قرن از دههاصالت معماری سنتی هستند. اما 

معماری مدرن نیز جایگاه مهمی را در میان مقاصد گردشگری 
 ت.فرهنگی به خود اختصاص داده اس

های ناملموس و جاذبهبعد هویتی در معماری ) 

 (ادراکی
-ها ادراکی میراث محسوب میهویت از مهمترین ویژگی 

ذکر شد، میراث در سطحی کالن نیز تر همانگونه که پیششود. 
)یونسکو، است  شدهبندی به دو گروه ملموس و ناملموس دسته

ماری سنتی از ویژه در معها را بهتوان این ویژگیکه می( 6888
ی گردشگری میراث های بالقوه در حوزهمهمترین جاذبه

. درک (Lasansky and McLaren, 2004) محسوب نمود
های ناملموس و ادراکی معماری پیچیده است. زیبایی شاخص

های مختلف زیرا مفهوم این زیبایی در تفکرات اقوام و فرهنگ
شناختی را با باییتوان این مفاهیم زیریشه دارد. در حقیقت می

 ,Bozetkaهویت )عواملی تجریدی و ذهنی منطبق دانست. 

(، حس مکان 10: 3103؛ بمانیان و دیگران، 2 :2013
(Norberg & Schulz, 1975: 431 ؛Rapoport, 

( و انعکاس Relph, 1976: 87(، تعلق مکانی )23 :1990
 هایمهمترین شاخص( 3107تفکر زمان )اتینگهاوزن و گرابار، 

 .شوندمحسوب می، ناملوس میراث به ویژه معماری
معماری با خلق فضایی پویا، ملموس و قابل درک و با بیان 
نغز و ظریف هنرمند وارسته، همواره معرف هویتی ویژه برای 

(. معماری و همانند 10: 3103آدمیان است )بمانیان و دیگران، 
د دهنهای مرتبط با فضا، هویت را نشان میسایر رشته

(Bozetka, 2013: 2هویت، یا این .) همانی، موضوعی
ای از فرهنگ و متقابل است، یعنی از یک سو، محیط جلوه

های جامعه است و از سویی دیگر بخشی از هویت انسان ارزش
در محیط شهر، محل کار و یا خانه وی قابل جستجو است 

(. همچنین مکان چیزی بیش از یک محل 76: 3103زاده، )نقی
ای از عناصری است که در کنار نتزاعی بوده و مجموعها

کنند؛ چیزی که در واقع یکدیگر کاراکتر محیطی را تعریف می
 ,Norberg & Schulz).شود )ماهیت مکان محسوب می

مفهوم حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی به  431 :1975
باشد که نشانی بر اهمیت معنای حقیقت و ماهیت مکان می

های موجود در مکان است. معناهایی که مردم بر پیام معانی و
ها و دیگر عوامل به رمزگشایی و ها، توقعات، انگیزهاساس نقش

. بر این (Rapoport, 1990,23)پردازند درک آنها می
اساس، ادراک و قضاوتی که بر مبنای رمزگشایی از معانی 

گیرد، منجر به خلق حس مکان مذکور در ذهن فرد شکل می

. تعلق مکانی نیز برخاسته از  (Relph, 1976, 87) گرددمی
این دیدگاه روانشناسان است که هویت مکان را هویت فرد 

(. انعکاس تفکرات رایج Lewicka, 2008: 211اند )دانسته
ی میراث های فرهنگی در حوزهزمانه نیز از دیگر شاخص

عماری دستی، هنرها، فولکلور و مشود که در صنایعمحسوب می
سنتی به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان مثال اتینگهاوزن 

ی خود، ساخت مسجد جامع امویان ( در مطالعه3107و گرابار )
دمشق را بر مکان کلیسا نشان از استحاله دینی و سیاسی ان 

 اند.عصر قلمداد کرده
معماری ایرانی و معماری دوران اسالمی همواره از اصول 

کردند که درونگرایی یکی از مهمترین یمتعددی پیروی م
آنهاست. این ویژگی از معماری ایران در دوران تاریخی همانند 

های برای جدایی درون خصوصی از تخت جمشید با ایجاد رواق
های ژگیی(. و3101پیرنیا، شود )بیرون عمومی نیز دیده می 

بصری و دیداری در معماری اسالمی با رنگ و کاربرد آن 
استفاده از رنگ در معماری به ویژه در یابد. ای دیگر میجلوه

معماری آیینی بر بعد معنوی آن تأکید دارد. استفاده از رنگ 
های نمادین مساجد های بخشکاریالجوردی در کاشی

های آن های قرآنی نمونههمچون گنبد، محراب و کتیبه
 (. به طور کلی معماری با3100نژاد، مکیشوند )محسوب می

حاکم بر  خود همداستان بود و با روح تفکرات رایج معاصر
اجد در دوران گسترش ساخت مس فضای جامعه منتطبق است.

ترکیبی از نقوش با مفاهیم اجرای ، (3133)کیانی،  اسالمی
زاده، )رحیم مختلف در سقانفارهای مازندران در دوره قاجار

ن ساخت بناهای متعدد و متنوع در دورا گسترش، (3106
سبک و سیاق حول ملموس در ا تیو ( 3133کیانی، )صفوی 

سیاسی و  بیانگر تفکرات حاکم بر فضای، معماری در دوره قاجار
 باشد. ها میآن دوره فرهنگی -اجتماعی

های ملموس و جاذبهبعد کالبدی در معماری )

 (دیداری

کالبد یا ساختار در معماری مهمترین ویژگی بصری و قابل  
ملموس  ها به دلیلویژگی این درکشود و میلمس محسوب 

های ناملموس چندان پیچیده ها و جاذبهبودن نسبت به ویژگی
ترین بخشی یکی از مهمعظمت و ارتفاع نیست. به عنوان نمونه

که سبک  خصوصیات معماری ایران در دوران اسالمی است
 های بارزی ازآذری به ویژه در دوران ایلخانی و تمیوری نمونه

 اندبخشی و ارتقا برجای ماندهبناها با ویژگی عظمت
. این ویژگی در بناهای سلطنتی و (3107اتینگهاوزن و گرابار، )

 ترای بارزها جلوهو آرامگاه ، مساجدهانهاد مانند کاخحکومت
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که نمادی از قدرت حاکم یا استحاله قدرت سیاسی است دارند 
یب احجام در معماری (. برای دستیابی به این هدف ترکهمان)

ها، مساجد یا بسیار موثر بوده است. به عنوان مثال در کاخ
های برزرگ دوران اسالمی، ترکیب گنبد دوار و آرامگاه

( شکل به بنا 3136، هیلن براند)گنبدخانه مکعب مستطیل 
سرای تیمور در شهر سبز، بخشیده که کاخ آقعظمت می

های بارز نجان از نمونهمسجد امام اصفهان و گنبد سلطانیه ز
ا هحاصل ترکیب حجم (.3107اتینگهوزن و گرابار، آن هستند )

در بود. معماری ایران معماری ایران در  خلق فضاهای متنوع
های متعدد و خود پالن تدریجی یدوران اسالمی در روند

پالن در قرن متنوعی را تجربه کرد و در مسیر تکامل خود 
سبک پارتی  معماری پیش از اسالم و که ریشه درچهار ایوانی 

دارد، در بناهای مذهبی و غیرمذهبی به شکلی استاندارد مورد 
ها ن نیز از دیگر ویژگیرتقا. (3101)پیرنیا،  استفاده قرار گرفت

مهمترین عوامل از  یو یک( 3131)بیگلریان، معماری ایرانی 
ز از اختار و تزیینات نیس .استایجاد زیبایی در معماری سنتی 

های ملموس معماری محسوب های بصری و جاذبهدیگر ویژگی
توان به دو گروه خرد شامل شوند. ساختار در معماری را میمی

های و کالن شامل بخش( 3138زمرشیدی، )مصالح  مواد و
، گنبد و... سای از جمله، پی، دیوارها، طاق و قومختلف سازه

م تأثیرات بصری بندی کرد که هر کدادسته( 3131)کیانی، 
گذارند. رنگ نیز به دلیل ای بر مخاطبان خود بر جای میویژه

نوازی خود معماری ایرانی را دگرگون خواص بصری و چشم
ساخت. رنگ در معماری ایرانی که ریشه در دوران پیش از 

قبل از  1منقوش تپه زاغه متعلق به هزاره  خانهتاریخ )نمونه: 
، در دوران اسالمی با (3133ی، )ملک شهمیرزاد میالد( دارد

، لعاب (3131)توحیدی، کاری پیشرفت چشمگیر فن و هنر لعاب
و خواص بصری  بیش از پیش به خدمت معماری درآمد و رنگ

که این  تزئینات وابسته به معماری ایرانی را افزایش فراوانی داد
تر و بعد از آن ملموس (3113دوران ایلخانی )پوپ،  امر در

اه ترکیبی از کهای تزئینی متنوع و گهفاده از تکنیک. استاست
های ملموس در معماری اسالمی ها و جاذبهآنها از دیگر ویژگی

توان آجرکاری، گچبری شود. در این خصوص میمحسوب می
های بازر تزئینات وابسته به و کاشیکاری را به ترتیب از ویژگی

کاتلی، ) ستمعماری در دوران سلجوقی، ایلخانی تیموری دان
ها یاد شده در . ویژگی(3171؛ شراتو، 3113؛ پوپ، 3171

های ملموس و بصری معماری اسالمی از مهمترین المان
شوند که اثری مستقیم و قابل لمس بر مخاطبان و محسوب می

ای از بناهای البته باید تأثیر جمعی مجموعهگردشگران دارند. 

ای بصری و ملموس جاذبهمتنوع در بافت سنتی را نیز به عنوان 
 های یاد شده افزود. به ویژگی

 توسعه گردشگری میراث
نمایش موجودیت  درعنصر فرهنگ ترین اساسیمیراث  

هایی اساسی برای ارائه نمادین حس تعلق ملی و دارای ظرفیت
شواهد  را ( میراث6881داند )(. مک6883باشد )پارک، می

داند. عی مرتبط میبا هویت جمرا هویتی انگاشته و آن 
تر نیز ذکر شد، اندیشمندان و محققان همانگونه که پیش

موده و بر بندی نهای متعددی دستهمیراث را به گروه نگوناگو
در رابطه با صنعت سفر، ند. اکید کردهرابطه آن با گردشگری تأ

ها و مقاصد گردشگری میراث بشری به عنوان بخشی از جاذبه
یت و کیفیت آنها در توسعه گردشگری شوند که کممحسوب می

های توسعه گردشگری میراث با مولفه است.میراث موثر 
)تیموری  ت تنوع فرهنگییمدیر شود کهگوناگونی سنجیده می

ی از مهمترین این معیارهاست. در یک (3131و همکاران، 
حقیقت توسعه گردشگری میراث با فرهنگ و میراث متنوع 

تنوع فرهنگ و میراث بشری بر امکان  ای مستقیم دارد ورابطه
توسعه دیگر مهم  معیار افزاید.توسعه گردشگری میراث می

ی بومی و هافرهنگ در نهفتههای ظرفیت میراث با گردشگری
( که توسعه گردشگری میراث 6838پارک، ) مرتبط است محلی

ها این ظرفیت بر اساسسازی شناسایی و محصول را از طریق
 و ترویج فرهنگیآموزش  (.6838چبرا، ) سازدممکن می

ی از دیگر معیارهای توسعه (3131)مهدوی و همکاران، 
. البته گرددگردشگری مبتنی بر میراث انسانی قلمداد می

از ملزومات توسعه  بخشی یک سوآموزش و ترویج فرهنگ از 
گردشگری و از سویی دیگر یکی از نتایج این توسعه محسوب 

ی گردشگری میراث، های توسعهنجهشود. از دیگر سمی
در مخاطبان  (3107 و همکاران، افزایش آگاهی فرهنگی )طالب

یکی دیگر از  حاصل آنی محلی است که و حتی جامعه
های حفظ ارزش یعنیی گردشگری میراث گرهای توسعهننشا

( 6881؛ کاتر و گودال، 6838فرهنگی )فازندا، و همکاران، 
حلی در مجامعه گردشگری میراث، ی . با توسعهخواهد بود
 درگیر شده  [شودمحور تلقی میکه صنعتی فرهنگ]گردشگری 

دارد:  اساسیکه این امر دو فایده ( 3131)مهدوی و همکاران، 
ی محلی گیری آگاهانه جامعهنخست مشارکت و تصمیم

دوم و  مرتبط با خود( در امور فرهنگی 6883)فیلیپس و پیتمن، 
توان که می (6838چبرا، )انحصاری هنگی صدور محصوالت فر

ی گردشگری های ارزیابی توسعهاین دو عامل را نیز از مولفه
در مجموع همانگونه که مدل مفهومی  میراث قلمداد کرد.
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توان اذعان دهد، می( نشان می3 شماره پژوهش در )شکل
ی گردشگری میراث مبتنی بر داشت، معماری سنتی در حوزه

 یهای ملموس و ناملموس و مولفهمعیارها معماری دارای

های گردشگری عمل کرده و است که به عنوان جاذبه مختفل
 ی این گونه از گردشگری خواهد شد.سبب ارتقاء و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .6شکل 

6939های تحقیق ماخذ: یافته 

 پژوهش و ضرورت انجام پیشینه
توان در ده در موضوع این مقاله را میهای انجام شپژوهش

ی مبتنی بر گردشگری هامطالعات معماری و پژوهش دو بخش
-پژوهشبررسی کرد. ایران و خارج از ایران در  میراث فرهنگی

که  ی معماری سنتی ایران فراوانندهای انجام شده در حوزه

و سایر  دکتر کیانی و مرحوم دکتر پیرنیاهای تالش

ی آن نهای به یادماندنمونه دیمی و معاصرق محققان بزرگ
معماری ایرانی  ( معتقد است،3133زارعی ) شوند.محسوب می

، حداقل به دوران یکجانشینی های عمیق و تاریخی خودبا ریشه
در کنار کشتزارها،  هادر پیش از تاریخ و ایجاد اولین خانه

ی خود را گردد. با گذر زمان، معماری سیر تحوّلی و تکاملبازمی
که در دوران تاریخی به اوج شکوفایی خود رسید. پیمود، تا این
های خود را ، بیشترین جلوهایران در دوران اسالمیهنر معماری 

دار معماری دوران تاریخی، )یعنی دوران هخامنشی، اشکانی وام
؛ کاووسی: 31: 3171و ساسانی( است )بوسایلی و شراتو، 

که به سبک خراسانی مشهور معماری صدر اسالم (. 6883

شود که هنر است، دوران فترت معماری ایران محسوب می
معماری ان دوران چندان با دوران قبل و بعد از خود قابل قیاس 

دوران سلجوقی با کمال یافتن پالن چهارایوانی و نیست. اما در 
)کاتلی و هامبی،  و... استفاده فراگیر از آجر در ساختار و تزیین

معماری ایرانی مجددا بر اساس معماری دوران  (1-68: 3171
دوران  ساسانی احیاء شد و معماری سبک رازی شکل گرفت.

ایلخانی با ساخت بناهای رفیع و استفاده از گچ به عنوان 
-31: 3103؛ رجبی، 37: 3113مهمترین عنصر تزیینی )پوپ، 

دوران  به سبک آذری مشهور د و (33-37: 3171؛ شراتو، 31
با ساخت  شودکه تداوم سبک آذری محسوب می وریتیم

بدهای متنوع و گسترش انواع کاشی به ویژه کاشی معرق نگ
دوران صفوی با  شهره است. (1-1: 3171)شراتو و گروبه، 

ها و بناهای متنوع و متعدد در مراکز مختلف شهری در پالن
ه و استفاده گسترد به ویژه تبریز، قزوین و اصفهان سراسر ایران

)لسلی، مسمی شد  یبه سبک اصفهانرنگ از کاشی هفت
( و در نهایت دوران قاجار با نفود معماری غربی و افول 6: 3336

های ناملموس و ادراکی جاذبه

، تعلق )هویت، حس مکان

 و...( مکانی، تفکر رایج زمانه

های ملموس و بصری جاذبه

، عظمت و )ساختار، تزیینات

 و...( ارتفاع، ترکیب احجام

 معماری سنتی

 )کاخ خورشید(

 گردشگری میراثتوسعه 

 مبتنی بر معماری سنتی

 مشارکت جامعه محلی،)

شناسایی و ترویج فرهنگ، 

صدور محصوالت فرهنگی، 

 فرهنگی و....( هایحفظ ارزش
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های آخرین نفس( 10: 3100نژاد، معماری اصیل ایرانی )مکی
در خصوص معنا و   .شدمحسوب می یمعماری سبک اصفهان

در  نظرانپیرنیا که یکی از صاحبمفهوم در معماری نیز 
ی خود در سال در مطالعهخصوص معماری سنتی ایرانی 

های فرهنگی بشر ( معماری سنتی را بخشی از داشته3136)
های وی را به همراه ای از توانمندیداند که مجموعهمی

دار در بستر زمان و مکان، ساختاری پیچیده از تجربیات ریشه
اری سنتی از پژوهشگران معم (3171پوپ ) د.گذاربه نمایش می

معماری دارای چیزی بیش از ساختار مادی و ایران معتقد است، 
(. 71: 3171باشد )پوپ، حتی بیش از یک شکل زیباشناختی می

ای انسانی است و ( نیز معماری پدیده3107قرخلو و همکاران )
پذیرد. مذهب، سنت، به ناچار از اجتماع تأثیر بسیاری می

خره جهانبینی افراد در معماری اعتقادات، مسایل امنیتی و باال
  هر منطقه مؤثر است. 

جایگاه  ،کنون پژوهش مستقلی که به طور تخصصیاما تا
تبیین  فرهنگی ی گردشگری میراثحوزهدر را  معماری ایران

آثار  رابطه بای در های اندککند، انجام نشده است. البته پژوهش
نگی انجام فرهنگی ایران و پیوند آن با گردشگری میراث فره

نقش تمدن اسالمی در توسعه "یمقالهکه شده است، 

 گردشگریِ مقصدهای مذهبی )مورد مطالعه شهر

در  و همکاران یتتألیف سید صدرالدین شریع "مقدس قم(

ی مقاله ،3133در سال  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

در "گردشگری میراث"سید جعفر صدیق زراعتی با عنوان 

ای مهمقد"و کتاب  3136 درسال دو ماهنامه سیاحت و سفر

 "بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی

های آن هستند، اما با نمونه 3107تالیف بهروز افخمی در سال 
مقاصد منحصربفرد گردشگری در ایران مهمترین وجود این که 

همچون تخت جمشید از دوران تاریخی و میدان نقش جهان از 
مین استوار دوران اسالمی، بر معماری سنتی و باستانی این سرز

ه تخصصی در این حوزه صورت نگرفت هایپژوهش هنوز است،
 است. 

دنیا سایر نقاط ها در ی این گونه از پژوهشاما پیشینه
صورتی دیگر دارد. با توجه به درک اهمیت و جایگاه آثار 

، ادبیات پژوهشی ی گردشگریدر حوزه بشریکهن باستانی و 
مطالعات در این حوزه از  غنی در این حوزه شکل گرفته است.

حدود یک قرن قبل آغاز شده و هر ساله مطالعات پرباری در 
 Tourismهمچوناین حوزه در نشریات معتبر دنیا 

management   وAnnals of tourism research  و
 Building a" کتاب شود.منتشر می یا به صورت کتاب

New Heritage: Tourism Culture and 

Identify in New Europe"  تألیف  3331در سال
Ashworth & Larkham  هاست ای از این پژوهشنمونه

های معماری قاره که با نگاهی نافذ به بررسی جایگاه و ظرفیت
تاب در این ک پردازد.سبز در تجلی هویت مردمان این قاره می

 6883منتشر شده است. در سال  Rutledgeانتشارات معتبر 
 ;Architecture and Tourism کتابی با عنوان

Perception, Performance and Place  توسطD. 

Medina Lasansky and Brian McLaren توسط 
به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه  Bergانتشارات 

های است به جاذبه ی گردشگری معماریتی در این حوزهمقاال
ردشگری شگران در مقاصد گهای گردمیراث معماری و نگرش

کتابی را با  6831در سال  Jan Specht پردازد.میراث می
در انتشارات  Architectural tourismعنوان 

Springer  به چاپ رساند که در آن به قدرت معماری معاصر
ی آن بر تحول بنیادین گردشگری فرهنگی العادهو تأثیر خارق

دیدترین در شهرها بزرگی دنیا پرداخته است. این اثر یکی از ج
مقاالت منتشر شده  شود.ها در این حوزه محسوب میپژوهش

 Ancient مقالهبسیار زیاد هستند که نیز در این حوزه 

"Greek Drama and its Architecture as a 

Means to Reinforce Tourism in Greece" 
در سال   Amalia Kotsakiو Loukia Martha نوشته
 Procedia - Social and Behavioral در مجله 6831

Sciencesهای آن است.جدیدترین نمونه ، یکی از 
ای ی گردشگری تا اندازهاهمیت معماری سنتی در حوزه

بشری  میراثاست که به عنوان یکی از معیارهای اساسی ثبت 
( انتخاب شده 6881در فهرست آثار جهانی از سوی ایکموس )

است و معماری سنتی در جهان و ایران یکی از مهمترین و 
ثبت شده در فهرست آثار جهانی های میراث بیشترین گونه

ارتباط با پیوند اساس مطالعات متعددی در  بر ایند. باشمی
انجام شده است که همه آنها بر اهمیت  معماری و گردشگری

های منحصربفرد معماری سنتی به عنوان یک جاذبه و ویژگی
راوت آدولف ارنتاند. به عنوان مثال، داشتهیا یک مقصد تأکید 

( 3331ای در سال )شگاه ویندزور کانادا در مطالعهاستاد دان
و اموال  اصیلهای میراث معماری سنتی ژاپن را یکی از نمونه

چبرا کند. ی گردشگری معرفی میدر حوزهاین کشور فرهنگی 
هایی ، با مطالعه بر روی معماری سنتی در حوزه(6838)

، این داردبیان میهای تاریخی خانه ها و هتلموزههمچون خانه
ای از معماری که نشانگر هنر سبک ویژه یبناها به دلیل ارائه

ی دارای اهمیت فراوانی در حوزه ،باشندای خاص میدر دوره

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=3553&Number=18&Appendix=0
http://www.tourismscience.ir/index.php/culture-and-touris/350-introduction-to-the-relationship-between-archeology-and-cultural-tourism
http://www.tourismscience.ir/index.php/culture-and-touris/350-introduction-to-the-relationship-between-archeology-and-cultural-tourism
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403986X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403986X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403986X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403986X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281403986X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
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ی تاریخی ای را از یک دورهویژه هایشیوهگردشگری هستند و 
( نیز با مطالعه بر 3331یانگهندز ) -کنند. باچرتفسیر می

دارند که ردشگری میراث اذعان میی گمعماری سنتی در حوزه
تواند سبک زندگی فردی یا اجتماعی خاصی معماری سنتی می

زمانی را برای مخاطبان و گردشگران به نمایش بگذارد. 
( با مطالعه بر مقصد گردشگری ماسوله 6880فراهانی و موسی )

در شمال ایران، سبک خاص معماری منطقه را یکی از 
گری و عامل اساسی لذت بردن های گردشمهمترین جاذبه

( نیز در 6836) یانگاند. گردشگران از سفر معرفی کرده
ها ی خود، معماری سنتی را در کنار بسیاری از ویژگیمطالعه

ی منحصربفرد فرهنگی قرار داده و از آن به عنوان جاذبه
کند که سهم ی لذت گردشگران خارجی یاد میفرهنگی و مایه

ایتمندی گردشگران از سفر به خود درصدی را در رض 10
( نیز در مطالعه خود در 6831بوزتکا )اختصاص داده است. 

ی گردشگری، معماری را یکی از معیارها و عوامل نشانگر حوزه
توان از دارد که میکند و اذعان میهویت نوع بشر معرفی می

ی گردشگری میراث به عنوان عاملی معماری سنتی در حوزه
از  محور اقوام مختلف استفاده کرد.ل مفاهیم هویتبرای انتقا

میراث معماری یکی از ( معتقد است، 3300سویی دیگر کوهن )
مهمترین عوامل و مجاری درک معنا و مفهوم فرهنگ جامعه 
محلی است. اهمیت روزافزون معماری سنتی در حوزه 
گردشگری میراث، اقبال مالی و اقتصادی فراوانی نیز برای این 

نظر از درآمدزایی معماری ه به ارمغان آورده است. صرفحوز
های کالنی نیز در ی گردشگری میراث، بودجهسنتی در حوزه

دنیا برای حفاظت و مرمت این آثار اختصاص یافته است. به 
دهد که به ( نشان می3307ی بانکاچو )مطالعهعنوان مثال 

حدود  ی گردشگری میراثدلیل اهمیت معماری سنتی در حوزه
درصد از بودجه ساالنه ژاپن به مرمت و احیاء انواع معماری  68

مطالعات یاد شده که اختصاص یافته است.  رسنتی این کشو
ی پیوند معماری سنتی تنها بخش کوچکی از تحقیقات در حوزه

و گردشگری میراث است، نشانگر اهمیت فراوان میراث 
و تحول گذاری در بخش گردشگری معماری برای سرمایه

های انجام ی پژوهشپیشینهاتقاصدی جامعه محلی است. اما 
های ، نشانگر شکافی عمیق میان پتانسیلشده در ایران

یافتگی و سطح توسعه فرهنگی و میراث معماریگردشگری 
همچنین تعدد و تنوع مطالعات در این گونه از گردشگری است. 

فراوان این ی معماری سنتی و کردشگری در دنیا فاصله حوزه
-گونه از مطالعات در ایران را نسبت به سایر کشورها نشان می

ای به رشتهبا رویکردی میان که بنابراین پژوهش حاضردهد. 
و  پرداختهی گردشگری میراث جایگاه معماری سنتی در حوزه

در این ادبیات منتشر شده  خالء موجود دردر راستای پر کردن 
 انجام و وضعیت موجود ،م برداشتهگا در ایرانی پژوهشی حوزه

 بخشد. را ضرورت میاین پژوهش 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش 

-ها و ظرفیتتوصیفی و تحلیلی است، به منظور تحلیل شاخص

با رویکرد  کاخ خورشید کالت نادریهای تاریخی فرهنگی 
انجام شده  یو گردشگری معمار گردشگری میراث فرهنگی

های پژوهش حاضر با روش مطالعات اسنادی و است. داده
های میدانی گردآوری شده است. مطالعات اسنادی بررسی

پژوهش، شامل بررسی ادبیات پژوهشی به منظور طراحی مبانی 
در فرایند ها صورت گرفته است. و تحلیل نهایی داده نظری

دلفی  نیکتکاستفاده شده است.  3پژوهش از تکنیک دلفی
رتبط با اساس آن آراء و نظرات متخصصان م روشی است که بر

شود. گردآوری می ی آماریبه عنوان جامعه ی پژوهشحوزه
و  متخصصاننفر از  18دلیل انتخاب این شیوه و استفاده از آراء 

مخاطب جامعیت اطالعات آنها به عنوان ، ربطکارشناسان ذی
متخصصان و کارشناسان  متخصص بوده است. به این معنا که

خود، مخاطبان ای های حرفهفعالیتمیراث فرهنگی در کنار 
شوند و به دفعات میراث محسوب می گردشگری بالفعل مقاصد

همچنین گروه  اند.از مقصد مورد بررسی بازدید کرده
ی ای همه با جامعههای حرفهپاسخگویان به دلیل فعالیت

توان اذعان میاند. ط بودهمحلی و هم با گردشگران در ارتبا
ای و تخصص داشت که در این شیوه، دو عامل فعالیت حرفه

ی آماری از یک سو و مخاطب بودن و بازدید از بنا توسط جامعه
ای از سوی دیگر، بر پاسخگویان بنا به دالیل شخصی یا حرفه

میدانی بخش  بنابراین، ها افزوده است.دقت و صحت پاسخ
متخصصان پرسشنامه و گرداوری آراء  پژوهش شامل طراحی

ساخته ی محققپرسشنامهصورت گرفته است. های مرتبط حوزه
برای انجام فرایند میدانی پژوهش بر اساس مبانی نظری 

بر ابعاد کالبدی  نیز ابزار پرسشنامه تدویندر طراحی شده است. 
تمرکز شده است. شایان اشاره است که دو بعد کالبدی و هویتی 

های میراث معماری هستند که با تی از مهمترین ویژگیو هوی
های ملموس و ناملوس معماری یا خصوصیات بصری و ویژگی

ادراکی بناها منطبق است. زیرا گردشگران به طور همزمان از 
شوند و ساختار و کالبد بنا و مفهوم هویت معماری متأثر می

این  معموال در گردشگری میراث فرهنگی بیشترین تمرکز در
ی برای ارزیابی متغییر توسعهدو حوزه از معماری است. 

                                                            
1 . Delphi technipue 
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 همچون مشارکت یهایگردشگری میراث فرهنگی نیز بر مولفه
، بومی محلی بخشی، توسعه فرهنگ، آگاهیی محلیجامعه

برای سنجش  صدور محصوالت فرهنگی و... تأکید شده است.
 برای از طریق ایمیل شده پرسشنامه طراحیروایی صوری، 

ی معماری سنتی و تعدادی از همکاران دانشگاهی حوزه
گردشگری میراث فرهنگی ارسال شد. در فرایند سنجش روایی 
صوری برخی از سواالت که فاقد روایی الزم بودند از پرسشنامه 

های پیشنهادی همکاران حذف شدند و سواالت و گویه
ند ابزار از سوی چ صوری رواییدانشگاهی جایگزین آن گردید. 

تن از متخصصان و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است و 
ی آلفای کرونباخ مورد تأیید پایایی ابزار پرسشنامه نیز با محسبه

دهد. . پایایی باالی ابزار را نشان می071قرار گرفته و عدد 
و با توجه به  SPSS 66 افزاربرای پردازش اطالعات از نرم

های آماری تی تک ش از آزمونها و هدف پژوهماهیت داده
 تحلیل استفاده شده است. درای و رگرسیون خطی نمونه

 ی پژوهشعرصه معرفی 

 شهرستان کالت نادری 
ثانیه  18دقیقه و  3درجه و  33شهرستان کالت نادر در  

درجه و  11ثانیه طول شرقی و  63دقیقه و  67درجه و  18تا 
دقیقه عرض شمالی قرار  37درجه و  17ثانیه تا  68دقیقه و  61

. این شهرستان در منطقه نیمه معتدل (google map) دارد
های های سرد و تابستانکوهستانی قرار دارد و دارای زمستان

هاست. گرم و در مناطق پست هوایی معتدل در کوهپایه
متر از سطح دریا در ارتفاعات هزار  1833بلندترین نقطه آن 

متر در محل خروجی  138ترین نقطه آن مسجد و پست
کالت در لغت به  رودخانه چهچه در مرز ترکمنستان است.

 معنی آبادی و زیستگاهی بر فراز کوه است
(https://fa.wikipedia.org/) نخستین بار نام کالت در .

های حماسی فرود شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در داستان
الت پناهگاه پسر سیاوش آمده است. در عصر سامانیان نیز ک

سرداران آن دوره از جمله ابوعلی سیمجور و فائق الخاصه بوده 
هایی مانند بند نادر برجای مانده که و از دوران سلجوقی نشانه

دهد. در دوران ایلخانان مغول اهمیت آن دشت را نشان می
کالت از اهمیت زیادی برخوردار بوده به طوری که تاسیسات 

شود. کالت ان ایلخانی نسبت داده میدروازه ارغون شاه به دور
در عصر تیمور در برابر حمله وی به سختی مقاومت نمود آن 
چنان که در کتب تاریخی آمده است تیمور چهارده بار به دژ 
کالت یورش برد و هر بار شکست خورد. اما بیش از همه 

ها، در زمان افشاریان از اعتبار خاصی برخوردار گردید و دوره

های قابل کنترل های طبیعی و دروازهرا باید در دیوارهدلیل آن 
دانست که کالت به عنوان محل سکونت نادر و ذخایر ارزشمند 
وی انتخاب گردید. نادر شاه افشار در کالت دستور به ساخت 
بنای قصر خورشید را داد که در میانه های کار خود برای 

 شته شدساختن بناهای مختلف در کالت، توسط اطرافیانش ک
 (./https://fa.wikipedia.org؛ 3117)خسروی، 

 کاخ خورشید کالت نادری
هـ.ق، به دستور  3333کاخ کالت یا کاخ خورشید در سال 

نادرشاه جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و غنایم در کالت 
است. کالت به معنی قلعه و برج و بارو است )قبل  ساخته شده

رها را به شکل کالت می ساختند که از اسالم تقریبا تمامی شه
)چهاربالش،  در آنها مساله نظام طبقاتی رعایت می شده است

این طبقات اجتماعی پیشتر سه طبقه بوده که بعدها به  .(3103
چهارطبقه تبدیل شده است که شامل ارتشداران موبدان 
استریوشان و صنعتگران بوده است این ها هر کدام در شهر 

های آغازین به تند(. این بنا مربوط به سالجای خود را داش
باشد. عملیات ساخت کاخ در قدرت رسیدن نادرشاه افشار می

های تمام طول پادشاهی ادامه داشته و حتی تا آخرین سال
هجری قمری در دست ساخت  3318حیات نادرشاه یعنی سال 

که در « سوره نباء»زیرا کتیبه ثلث بسیار زیبای  است.بوده
ور تا دور فضای گنبد نوشته شده به همین تاریخ اشاره قسمت د

این کاخ در وسط باغ  .(http://www.citypedia.ir) دارد
است. ارتفاع آن بزرگی قرار دارد که شامل یک بنا در سه طبقه

است اما در حال حاضر به علت متر بوده 63در گذشته، حدود 
. طبقه اول متر نیست 68خرابی طبقه سوم، ارتفاع آن بیش از 

ضلعی است که آن را روی چهار ردیف پلکان به شکل  0آن 
های کاخ، در اضالع هشتگانه قرار اند. ورودیهرم بر پا کرده

شود. این کاخ مجموعاً دارد که به سالن اصلی کاخ منتهی می
اتاق است که داخل هراتاق نیز تزئیناتی از نقاشی و  36دارای 

دهه پیش در میان این تزئینات،  گچ بری دیده می شود. تا چند
تصاویری از شاهزادگان نادری نیز وجود داشت. در وسط این 
بنای هشت ضلعی، برج استوانهای مانند، در دو طبقه قرار دارد 

است. زیبایی این کاخ که محل اقامت شاه و خانواده اش بوده
بیشتر در آرایش نمای خارجی کنگره دار ساختمان است که در 

ها با نقاشی و ری هندی به چشم می خورد. داخل اتاقآن معما
اند. در وسط این بنا از سطح پشت بام برجی گچبری تزئین شده

های شبیه نیم ستون معروف به خیاری احداث مدور با ترک
 است )همان(.شده
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 ی آننمایی از کاخ خورشید و محوطه .6تصویر 

 6939نگارنده،  ماخذ: 

 

                     

  های تزیینی کاخ خورشیدبخشی از تزیینات و جاذبه . 9و  2 تصویر 

 6939 ،نگارنده ماخذ: 

 

 های تحقیقیافته 

 های توصیفییافته 
که  کاخ خورشیدبا توجه به ماهیت پژوهش و موقعیت 

های منحصربفرد گردشگری میراث سیلبنایی تاریخی با پتان

کنیک دلفی در این پژوهش با توجه به این نکته که از ت است،
مرتبط با معماری  از متخصصان نفر  18 استفاده شده است،

سنتی و گردشگری میراث که به طور بالقوه مکررا برای 
به عنوان جامعه  اند،پژوهش یا بازدید، مخاطب بنا نیز بوده

ساخته و پرسشنامه محققآماری برای پاسخگویی به سواالت 
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از جامعه آماری را  %37. اندتخاب شدهانبرگرفته از مبانی نظری 
 17اند که میانگین سنی آنها را زنان شکل داده %11مردان و 

 %71دارای مدرک دکترا،  %1سال است. از این تعداد 

 نمیانگیاند. دارای مدرک کارشناسی بوده %61کارشناسی ارشد، 
جدول  سال بوده است 3317ی کار پاسخگویان نیز سابقه
 دهد.های فردی پاسخگویان را نشان میویژگی، 3ی شماره

 

 ی آماریتوزیع فراوانی و درصد خصوصیات فردی جامعه . 6جدول

 جمع کل میانگین درصد تنوع ویژگی

 

 جنس

 %388 %37 مرد

 %11 زن

  17 سال میانگین سن

 

 تحصیالت

 %388 ،%61 کارشناسی

 %71 کارشناسی ارشد

 %1 دکترا

 3317  3317   کار میانگین سابقه 

 نتایج مستخرج از پرسشنامه ماخذ:

 

 های تحلیلییافته

  بر مخاطبانکالبدی های شاخص اثراتتحلیل 
-تحلیل آمارهای حاصل شده از آراء متخصصان نشان می

کاخ دهد، تمامی متغیر مرتبط با بُعد کالبدی و تزیینی در 
ای ی آنها بردر وضعیت مطلوب قرار دارد و همه خورشید

از روایی الزم مخاطبان  مخاطبان مطالعه میزان تأثیرگذاری بر
 کاخ خورشیددر  برخوردارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که

با میانگین  "تأثیر منحصربفرد بنا در بافت کهن" معیارهای
، 1101با میانگین  "تأثیر بصری عظمت بنا بر مخاطب" ،1101

تأثیر ترکیب "، 1101گین با میان "تناسب سنجیده اجزای بنا"
 ذابیتج"و  1106با میانگین  "ارتفاع و حجم بنا بر مخاطب

به ترتیب از  1108با میانگین  "های متنوع تزیینیتکنیک
 توسعه گردشگری میراث فرهنگیباالترین روایی برای 

 (.6برخوردار هستند )جدول شماره 
و تأثیر  تأثیر منحصربفرد بنا در بافت کهندر خصوص 

اصوالً ساختار در گفت،  باید صری عظمت بنا بر مخاطبب
ابعاد  و گذاردمعماری، اولین تأثیرات بصری را بر مخاطب می

دهد. افزایش می راتأثیرگذاری این بنا خصوصا ارتفاع همواره 
تر مرتفع اطراف بسیار، نسبت به سایر بناهای کاخ خورشید
یشتر این بنا ب و این امر مهم سبب تأثیرگذاری ساخته شده

از طرفی  .نسبت به سایر بناها بر بازدیدکنندگان شده است
تأثیر شگرف  ،ی ارتفاع و حجم در بناترکیب منطقی و سنجیده

سازد. البته باید خود را بر قوای باصره مخاطبان دوچندان می
خاطرنشان کرد، ارتفاع و عظمت بخشی در این بنا با جایگاه 

 مرتبط است. نیز و اجتماعی آن سلطنتی
ی معیار تناسب سنجیده اجزای بنا باید همچنین درباره

سنجیدگی اجزای بنا و وجود تناسب منطقی میان اذعان کرد، 
و یکی از  ایرانیهای معماری ترین ویژگیمهم ،ساختار بناها

-محسوب می کاخ خورشیدبنای و فیزیکی  کالبدیهای جاذبه

در فضاهای مختلف این  بابعاد و اندازه متنوع اما متناس شود.
زیبایی خاصی بخشیده و این تناسب و سنجیدگی به  آن، به بنا

اجزا بنا همچون تزیینات بر جذابیت بصری بنا  همراه سایر
 افزوده است.

های متنوع ها و نقشمایهی تکنیکدر خصوص جاذبه
ها و گونه اذعان داشت که تکنیکتوان ایننیز می تزیینی

ها و جزء الینفک ینی از مهمترین بخشهای تزینقشمایه
 کاخ خورشیددر شود. معماری ایرانی و اسالمی محسوب می

نغزی به کار رفته است. در این  هایحجارینقاشی، گچبری و 
شود که در های ثلث دیده میها نقوش گیاهی و کتیبهتکنیک

مجموع ترکیبی زیبا را خلق نموده و تأثیر بصری فراوانی را بر 
 6ی ل شمارهجدو. در گذاردب و بازدیدکننده برجای میمخاط

 کاخ خورشیدکالبدی  مامی معیارهای شاخصوضعیت اعتبار ت
 آمده است.
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 های کالبدی شاخص اعتبار تحلیل وضعیت .2جدول
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 مطلوب 1101 8 8 8 31 07 ین عناصر کالبدی تأیرگذار  بر مخاطب است.عظمت بنا یکی از مهمتر 3

 مطلوب 1133 8 8 33 36 71 های هندسی تأثیرگذاری بنا را افزایش داده است.حجمترکیب  6

 مطلوب 1138 8 8 11 63 13 استفاده از پالن دقیق و متناسب با کارکرد بر زیبایی بصری بنا افزوده است. 1

 مطلوب 1101 8 8 8 31 01 ی بنا تناسب سنجیده وجود دارد.میان فضاها 1

 مطلوب 1131 8 8 18 38 38 شود. از دیگر عوامل تأثیرگذار بصری محسوب میتقارن در بنا  3

 مطلوب 1111 8 8 3 63 78 های معماری اسالمی ایران است.استفاده از مقیاس در ساخت بنا یکی از جاذبه 1

 مطلوب 1133 8 8 11 11 8 شود.ای منحصربفرد محسوب میجاذبه و بومی تیاستفاده از مصالح سن 7

 مطلوب 1106 8 8 1 36 03 ترکیب ارتفاع و حجم بنا بر مخاطب اثر فراوانی دارد. 0

 مطلوب 1176 8 8 18 78 8 شود.های بصری بنا محسوب میاز جاذبههای متنوع استفاده از رنگ 3

 مطلوب 1177 8 8 8 66 70 .ارزش بصری بنا افزوده استبر تنوع نقشمایه تزیینی  38

 مطلوب 1108 8 8 8 30 06  شود.منحصبفرد بنا محسوب می هایهای تزیینی یکی از جاذبهتنوع تکنیک 33

 مطلوب 1101 8 8 8 38 38 بنا در بافت کهن شهر بیشترین تأثیرگذاری را بر مخاطب دارد 36

ه: نتایج مستخرج از پرسشنامماخذ

 بر مخاطبان هویتیهای شاخص اثرات تحلیل
نیز از  کاخ خورشیدها هویتی در شاخصمعیارهای مرتبط با 

میراث ی گردشگری ها و بخشی از شاکلهمهمترین شاخص
این  شوند.فرهنگی مبتنی بر معماری سنتی محسوب می

از نظر متخصصین از اعتبار باالیی برخوردارند و  ها نیزشاخص
، ردشگری میراث فرهنگی و گردشگری معماریی گدر حوزه
بر اساس آمارها شوند که های مهمی محسوب میشاخص

. در میان معیارهای بیشترین تأثیر فرهنگی را بر مخاطبان دارند
و عناصر  ابهت مکان"مرتبط با این شاخص، معیارهای 

تفکرات با  بنا تزییناتارتباط "، 1103با میانگین  "سلطنتی
و  "حس تعلق به مکان"، 1101میانگین  ، با"سلطنتی

و ، 1101دو با میانگین  هر "وابستگی فرهنگی به مکان"
از  1130با میانگین  "تفکرات رایج زمان از طریق بناانعکاس "

روایی بسیار باالیی برخوردارند و از سوی متخصصین، به عنوان 
  اند.ی شدهرین معیارهای این شاخص معرفمهمت

ت که معماری توان اذعان داشیج یاد شده مینتا در رابطه با
کاخ خورشید معماری سلطنتی و با کاربری حکومتی است. به 

و  بازتابی از تفکرات سازنده و بانیهمواره طور معمول، معماری 

و به همین دلیل  ستبنا معاصربه طور کلی تفکرات رایج 
ت کاخ بر مخاطب تأثیر عناصر سلطنتی در ساختار و تزیینا

ی بصری و آشنایی سابقهبا توجه به همچنین،  .فی داردشگر
، همواره حس ویژه با مظاهر معماری ایرانیفرهنگی مخاطب به

وضعیت  نگیرد. ایتعلق به مکان در مخاطبان داخلی شکل می
توان با رابطه حسی و تعلق مکانی مسلمانان با بناهای را می

ایسه اسالمی همچون مسجد در کشورهای غیر اسالمی مق
کرد.
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 هویتیهای تحلیل وضعیت اعتبار شاخص. 9جدول 
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 مطلوب 1103 8 8 8 31 01 را تداعی می کند. قدرتمفهوم  سلطنتی مکانی و عناصر ابهت 3

 مطلوب 1163 8 8 68 17 11 کنند.منتقل میرا  کاربردی بناها در بنا مفاهیم ترکیب حجم 6

 مطلوب 1113 8 8 8 18 18 .ی در جامعه استسلطنتتفکر حکومت و حضور نماد تزیینات بنا  1

 مطلوب 1101 8 8 8 31 01 .جامعه است حاکم بر هایبنا ناقل مفاهیم و ارزشتزیینات  1

 مطلوب 1103 8 8 8 33 03 .حکومت و سلطنت مرتبط است مفهوم بناتزیینات  3

 مطلوب 1113 8 8 8 13 13 های معماری اسالمی ایران است.دورنگرایی در بنا یکی از جاذبه 1

 مطلوب 1101 8 8 63 17 11 است. جامعه فضای متناسبای بکار رفته در بنا هرنگ 7

 مطلوب 1130 8 8 3 61 17 کند.کلیت معماری بنا تفکرات رایج زمانه را منعکس می 0

 مطلوب 1167 8 8 1 13 11 کند.منعکس می در جامعهرا  عظمت و روح حاکمیت یت معماری بناکل 3

 مطلوب 1113 8 8 8 13 13 است.های بنا دورنگرایی در بنا یکی از جاذبه 38

 مطلوب 1101 8 8 8 37 01 کند.حضور در کنار بنا حس تعلق به مکان را در من ایجاد می 33

 مطلوب 1101 8 8 8 37 01 وابستگی فرهنگی دارم. من به بنا و مجموعه 36

: نتایج مستخرج از پرسشنامهماخذ

  ی گردشگری بر توسعههر بعد تحلیل اثرات

 میراث
های تدوین شده بر اساس به منظور درک وضعیت شاخص

ای استفاده شده از آزمون تی تک نمونهدیدگاه متخصصان، 
در  البدی و هویتیدهند، هر دو بعد کمارها نشان میاست. آ

، میانگین بر اساس نتایج آزمون تیموقعیت مطلوبی قرار دارد. 
است که  33117برابر  هویتیهای بعد محاسبه شده برای متغیر

میزان باالتری را  11در مقایسه با میانه مطلوب یعنی عدد 
( 81888دهد، همچنین، سطح معناداری محاسبه شده )نشان می

گو است. این امر نادار در بین جامعه پاسخبیانگر توافق ذهنی مع
ی میزان تأثیر متغیرهای این معیار در پیوند میان نشان دهنده

در ارتباط با متغیرهای کالبدی هم،  معماری و گردشگری است.
دهد که مقایسه میانه مطلوب با میانگین محاسبه شده نشان می
ارتباط و  متغیرهای تدوین شده، اعتبار الزم برای سنجش میزان

ی اسالمی و گردشگری را پیوند میان معماری ایران در دوره
متغییرهای توان گفت، در این رابطه می(. 1دارد )جدول شماره 

بعد هویتی و کالبدی که بر اساس مبانی نظری و در حقیقت با 
اند، های ملموس و ناملموس معماری طراحی شدهتکیه بر جاذبه

ردشگری میراث دارند. به این معنا اثرات چشمگیری بر توسعه گ
ی ها در جذب گردشگر به مجموعهکه هر یک از این مولفه

 کنند. مورد بررسی نقش اساسی ایفاء می
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 از دیدگاه متخصصان یک از بعدتحلیل وضعیت نهایی هر  .9جدول

خطای  انحراف معیار ارزش تی  میانگین کل تعداد ابعاد
 استاندارد

 مقدار تی  

سطح 
 اداریمعن

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایین

 37131 37183 .888 03131 .633 .011 11 38117 33 یکالبد

 68163 33180 .888 76170 .678 31811 11 33117 33 یهویت

نتایج مستخرج از پرسشنامه ماخذ: 

دی و های دو بعد کالببندی میزان تأثیر مولفهرتبه

  ی گردشگری میراثهویت در توسعه
های درونی دو بعد هویتی و کالبدی بندی مولفهبرای رتبه

نشان  1و  3ه است. جداول شماره داز آزمون فریدمن استفاده ش
بعد های مولفهدسته از  آن از دیدگاه متخصصان که دهندمی

-معه در دورهابا تداعی فضای حاکم در جکه  )ناملموس( هویتی

در بعد  گیرند.باالتری قرار می در رتبهمرتبط بودند، رونق بنا ی 
حس مکان و  ،نیز بافت کهن، عظمت بنا )ملموس( کالبدی

های باالتر از منظر اثرگذاری بر مخاطب تعلق مکانی در رتبه

با توجه توان اذعان داشت که بر این اساس میاند. قرار گرفته
بیشتر  ویژه،سیاسی  تاریخ و ارتباط مجموعه با تعلق به

به دنبال ترسیم فضای سیاسی و اجتماعی فرهنگی مخاطبان 
به اند. در واقع این مجموعه دوران شکوفایی بنا بودهمرتبط با 

در درستی وقایع تاریخی و شیوه تفکر نادر شاه افشار 
را به نمایش گذاشته است. این تفکر در عظمت و  گشاییکشور

را  مجموعهو امروزه مخاطب  شکوه بنا اثر مستقیم داشته
که  یابدو اثرگذار درمی نسنگی، متنوعساخته شده از احجامی 

 شود.سبب انتقال حس عظمت به وی می

 
 نتایج آزمون فریدمن . 9جدول 

Test Statisticsa 

 تعداد

 کای اسکوئر

 درجه آزادی

 سطح معناداری

91 
767.23 

 

66 

10111 

a. Friedman Test 

 خرج از پرسشنامهماخذ: نتایج مست

 ای معیار هویتی )ناملموس(مولفه بندی دروی هر یک ازرتبه. 6جدول 

 میانگین رتبه رتبه های بعد هویتی )ناملموس(مولفه

 38116 3 تداعی قدرت بر اساس ابهت مکانی و عناصر سلطنتی

 38133 6 تزیینات بنا نماد حضور حکومت و تفکر سلطنتی جامعه

 3811 1 حس مکان

 3133 1 علق به مکانیت

 3171 3 انعکاس تفکرات رایج زمانه

 3173 1 های حاکم بر جامعهتزیینات بنا ناقل ارزش

 0116 7 ارتباط تزیینات بنا با حکومت و سلطنت

 0133 0 های با فضای جامعهتناسب رنگ



 619|..های معماری سنتی با رویکرد گردشگری .تحلیل ظرفیت

 98.7 3 انعکاس عظمت و حاکمیت

 98.7 38 بنا ها درانتقال مفاهیم کاربردی از طریق ترکیب حجم

 98.9 33 دورنگرایی در بنا

 98.7 36 وابستگی فرهنگی مخاطب به مجموعه

 : نتایج مستخرج از پرسشنامهماخذ

 نتایج آزمون فریدمن . 9جدول 

Test Statisticsa 

 تعداد

 کای اسکوئر

 درجه آزادی

 درجه اطمینان

91 

999069 

 

66 

10111 

a. Friedman Test 
 پرسش نامه ماخذ: نتایج مستخرج از

 ای معیار کالبدی )ملموس(ز مولفهبندی دروی هر یک ارتبه . 9جدول  

 میانگین رتبه رتبه های بعد کالبدی )ملموس(مولفه

 0137 3 وجود بنا در بافت کهن شهر

 0171 6 عظمت بنا

 0113 1 تناسب سنجیده میان فضاهای بنا

 7107 1 اثر ترکیب ارتفاع و حجم بنا بر مخاطب

 7171 3 های تزیینیوع تکنیکتن

 7133 1 استفاده از پالن دقیق و متناسب با کارکرد

 7111 7 های هندسیترکیب حجم

 7111 0 های متنوعاستفاده از رنگ

 7111 3 استفاده از مصالح سنتی و بومی 

 1103 38 ارزش بصری تنوع نقشمایه تزیینی

 1171 33 تقارن در بنا

 1117 36 ساخت بنا استفاده از مقیاس در 

نتایج مستخرج از پرسشنامه ماخذ: 
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 ی بر توسعههر یک از ابعاد  تحلیل میزان تأثیر

 گردشگری میراث

 3ی در جدول شماره ونیآمارهای حاصل از تحلیل رگرس
هر دو بعد بررسی شده در این پژوهش، بر دهد، نشان می

بتای با توجه به مخاطب تأثیر معناداری داشته است. البته 
میزان تأثیرگذاری هر یک از این ابعاد متفاوت محاسبه شده، 

عبارتند از: بعد  گذاریبوده و به ترتیب بر اساس میزان تأثیر
ی بنابراین مطالعات میدانی در مجموعه. کالبدیو بعد  هویتی

بیشترین تأثیر را بر  هویتیدهد، بعد مورد پژوهش نشان می

ر این بعد در وضعیت گذارد و به عبارت دیگمخاطب می
این  یبارهدر قرار دارد. کالبدیتری نسبت به بعد مطلوب

یکی از مهمترین  کاخ خورشیدتوان اذعان داشت، واقعیت می
از هویت فرهنگی یکی و از منظر  کالت نادریآثار معماری در 

-ای از عناصر هویتمجموعهاست. بناهای منطقه  ترینبرجسته

(، ی بناو تقویت توسط عظمت ساختارمحور در بنا )با تأیید 
سبب افزایش تأثیرات عمیق فرهنگی و هویتی بر مخاطبان 

 شده است. 

 
 از دیدگاه متخصصان بعدارزیابی تأثیر هر  . 3جدول 

 سطح معناداری tمقدار     Beta تعدیل یافته  ضریب همبستگی ابعاد بررسی شده

.688 1188 .711 .330 .336 .711 هویتی   

.188 11178 .131 .113 .103 .131 کالبدی  

نتایج مستخرج از پرسشنامه ماخذ: 

-های معماری سنتی میهمچنین بر اساس ماهیت جاذبه

توان آنها را به دو گروه پیدا و پنهان، ملموس و ناملوس و یا 
های دیداری آن دسته بندی کرد. مولفهدیداری و ادراکی دسته

گیرند که قابل مشاهده و لمس هستند ا دربر میهایی راز جاذبه
-گیرند. مولفهکه بیشتر عناصر ساختاری در این گروه قرار می

های ادراکی که برخاسته از تأثیرات بصری عناصر ملموس و 
محور هستند، در حقیقت از ایجاد ارتباط میان های هویتالمان

شوند. حس مکان و عناصر بصری و مدرکات حسی حاصل می
 شکلشوند )های آن محسوب میتعلق مکانی مهمترین نمونه

 (.6 یشماره

 

 های فرهنگی معماری سنتی و گردشگری میراث فرهنگیارتباط میان جاذبه. 2شکل 

 جاذبهنوع            نوع ادراک جاذبه          مجاری درک جاذبه        گیری رابطه شکل          ی فرایند   نتیجه                     

 

 

 

 
 
 
 

 6939های تحقیق : یافتهماخذ

 گیرینتیجهبندی و جمع
معماری سنتی، یکی از شکوفاترین فاکتورهای فرهنگی 

ها قابل زمین است. این یادگارهای فرهنگی، ظرفیتایران

-توجهی برای تبدیل شدن به مقاصد گردشگری محسوب می

ه در این زمینه، اغلب به برخی از های انجام شدشوند. فعالیت
شوند که میدان نقش ترین آثار معماری معطوف میشدهشناخته

های جاذبه

 فرهنگی

 معماری

 سنتی

های همولف

و  دیداری

 ملموس
های مولفه

حسی و 

 ادراکی

تکنیک و 

نقوش 

تزیینی، تنوع 

 رنگ

هویت، 

عملکرد، 

حس مکان و 

 تعلق مکانی

ی گردشگر

میراث 

فرهنگی و 

 معماری

ارتباط 

فرهنگی 

میان 

مخاطب و 

معماری 

 سنتی



 613|..های معماری سنتی با رویکرد گردشگری .تحلیل ظرفیت

هایی بارز قلمداد کارهای معماری اطراف آن، نمونهجهان و شاه
گردند. آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، می

در این حوزه است.  معماریهای تمامی ظرفیت مفغول ماندن
ی گردشگری و تحلیل وضعیت آثار معماری در حوزهبراین، بنا

و صنعت گردشگری،  ایرانیعطف توجه به پیوند میان معماری 
ی غنی فرهنگ ایران، قدمت و اهمیت فراوانی دارد. پیشینه

مفهومی و  شآن با گستر کردنو همگام  آناصالت معماری 
صد آثار را به مقاتواند این میعملکردی صنعت گردشگری، 

گردشگری میراث کند و ی گردشگری فرهنگی بدل برجسته
های ترین و پرطرفدارترین شاخهفرهنگی به عنوان یکی از کهن

، توسعه ، احیاء فرهنگکه دو هدف عمده صنعت گردشگری
کند، را دنبال میجوامع محلی و اقتصادی فرهنگی -اجتماعی

بهترین نقطه مشترک معماری سنتی و صنعت گردشگری 
 .هد بودخوا

های فرهنگی کاخ ظرفیت تحلیلپژوهش حاضر با هدف 
ی گردشگری خورشد در کالت نادری و جایگاه آن در توسعه

-بر اساس نتایج حاصل شده ظرفیتاست.  انجام شدهمیراث 

-های اساسی معماری کاخ کالت خورشید که با توجه به دسته

 و (سدیداری یا ملموکالبدی )به دو گروه  6888بندی یونسکو 
اند، در توسعه ادراکی یا ناملموس تفکیک شده )هویتی(

از دیدگاه متخصصان  .اندگردشگری میراث فرهنگی موثر بوده
ینی یزهای تتأثیر بصری عظمت، ارتفاع، ترکیب احجام، جذابیت

های بعد کالبدی و هویت، و... بر مخاطب، از موثرترین مولفه
از اثرگذارترین ان و... حس مکان، تعلق مکانی، انعکاس تفکر زم

-با یافتهاین نتایج  شوند.های معیار هویتی محسوب میمولفه

معیارهای  که 6881الرن در سال های السانسکی و مک
ی معیارهای معماری در حوزه مهمترینهویتی و کالبدی را 

باشد. اند، همراستا میکردهمعرفی گردشگری میراث فرهنگی
از مقبولیت و جایگاه این دو معیار متعلق به  هایشاخصتمامی 

ی گردشگری میراث و ارزشمندی در مطالعات معماری در حوزه
ان تأثیرگذاری ارزیابی میزاز روایی باالیی برای  فراخور آن

-بندی مولفهرتبه. بر جذب مخاطب برخوردارندمعماری سنتی 

های مرتبط با دهد که مولفههای درونی هر دو بعد نیز نشان می
کاس تاریخ سیاسی دوران شکوفایی بنا، همچون عظمت و انع

ارتفاع، تفکرات حاکم بر جامعه، انعکاس نمادهای حکومتی و 
سلطنتی و... در هر دو بعد هویتی )ملموس( و کالبدی 

های باالتر از منظر اثرگذاری بر مخاطب و )ناملموس( در رتبه
در اند. در حقیقت مخاطب فراخور جذب گردشگر قرار گرفته

ی متعلق به رونق تواند میان تاریخ سیاسی دورهبازدید از بنا می

بنا، تفکرات بانی و بقایای ملموس و ناملموس مجموعه ارتباط 
 دهند کهمی همچنین آمارها نشانمعقول و منطقی ایجاد کند. 

دارای های هویتی معیارها و شاخصاز دیدگاه متخصصان 
این  و باشندمیراث میی گردشگری اهمیت بیشتری در توسعه

محور بر مخاطبان امر به معنای تأثیرگذاری باالتر مفاهیم هویت
ی خود نیز در مطالعه 3338امری که راپاپورت در  . درکاست

بندی به آن اذعان نمود. نکته دیگر در این پژوهش گروه
های معماری این بنا به دو گروه ها و در واقع جاذبهشاخص

ست که بر اساس آمارها، میزان اهمیت و دیداری و ادراکی ا
های دیداری های ادراکی بیشتر از شاخصتأثیرگذاری شاخص

های تقویت های دیداری الماناست و در حقیقت شاخص
ها با شوند و این یافتههای ادراکی محسوب میی شاخصکننده

در نهایت  مطابقت دارد. 6883ال نتایج اوکمن و فراستو در س
بقایای  اث که بات، بر اساس ماهیت گردشگری میرتوان گفمی

در بازدید از  مادی بشر مرتبط است، مخاطبانمادی و غیر
که در گذشته اتفاق افتاده و در دل را آنچه  میراث بشری،

ها و شاخصکنند. بنابراین جستجو می میراث به یادگار مانده
دشگری های ادراکی همسو با نوع تقاضا در این گونه از گرمولفه

بیشتر تأثیر را در  گذشته به چه صورت بودهیعنی اینکه 

ی گردشگری این روند سبب توسعه گذارند.مخاطب برجای می
میراث فرهنگی در منطقه شده است که حاصل آن افزایش 

فرهنگ، افزایش تولیدات فرهنگی و صدور آن آگاهی، اشاعه 
 و.. بوده است.

 فهرست منابع
 معماری "، 3103فر و محمدرضا بمانیان، ماسیاخوت، هانیه، نینا ال

 ، تهران: انشارات هله.3، چ"و شهرسازی سنتی در کشورهای اسالمی

  ،تاریخ جهانگشای نادری، (1390)استرآبادی، محمد مهدی ،
 تصحیح میترا مهرآبادی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.

 ( ،مقدمه3101افخمی، بهروز ،)و شناسی باستان ارتباط بر ای 
 فرهنگی، تهران: انتشارات پژوهشگاه میراث. گردشگری

  ،شناخت استان خراسان، تهران: (1378)افشار سیستانی، ایرج ،
 انتشارات هیرمند. 

 ( ،3101اکبری، علی و مهدی میزبان ،)ویژگی شناخت بر درآمدی-

 ملی مطالعات فصلنامه ،3101، ایران عشایری جوامع و جمعیت های
 .3-17، صص 3ه رشما پنجم، سال ،37

 ( ،خراسان و ماوراء النهر، ترجمه پرویز 3111بلینتسکی، آ ،)
 ورجاوند، تهران: نشر گفتار.

  ،بازخوانی هویت معنوی و انگاره"بمانیان، محمدرضا و همکاران-

پژوهشی -، فصلنامه علمی"های قدسی در معماری مساجد شیعی
 .3103، 18شناسی، سال هشتم، شماره شیعه
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 ،شراتو، امبرتو ،"ساسانی و پارت هنر" ،(3171) ریو؛ما بوسایلی 
 .تهران مولی، انتشارات آژند، یعقوب ترجمه

 ( ،3131بیگلریان، فرشته ،)"مساجد نماهای در تقارن اصل بررسی 
 لطف شیخ مساجد: مطالعه مورد های نمونه) ایران اسالمی معماری

 لیم ، همایش"(اصفهان جامع اصفهان، امام حکیم، سید، اهلل،
 اسالمی، دانشگاه پیام نور رشت. ایرانی شهرسازی و معماری

 ،اهلل کرامت یترجمه ،"ایران معماری"،  3113اپهام،  آرتور پوپ 

 .3113یساولی،  انتشارات تهران: ،3افسر،چ

 ( ،بناهای تاریخی هر کشور در حکم 3136پیرنیا، محمد کریم ،)
 .37ن: شماره های فرهنگی، مجله هنر و معماری، تهراشناسنامه

  شناسی معماری ایرانی، تدوین (، سبک3101، )پیرنیا، محمد کریم
 غالمحسین معماریان، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سروش دانش.

 ( ،فن و هنر سفالگری، تهران: انتشارات 3131توحیدی، فائق ،)
 سمت.

 ،امین صفدری، زینب، تیموری، فریبا، کرمی، راضیه، تیموری .
 نمونۀ شهری تاریخی های مکان گردشگری بر مؤثر ملعوا.  (3131)

 ،3ی دوره شهری، گردشگری تبریز، کالنشهر تاریخی بازار: موردی
 .11-70 صص: ، ،3 یشماره

 ( ،3133حجازی، صدرالدین، اکبر پورفرج و محمد حیدری ،) نقش
تمدن اسالمی در توسعه گردشگریِ مقصدهای مذهبی )مورد مطالعه 

صلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت مقدس قم(، ف شهر
 .61-3، صص 30شماره ، گردشگری سال هفتم

  ،کالت نادری، مشهد: موسسه چاپ و 3117خسروی، محمدرضا ،
 انتشارات آستان قدس رضوی.

 ( ،3103چهاربالش، مریم ،)روزنامه سفر به سرزمین نادر جهانگشا ،
جم، پنجشنبه هفتم بهمن ماه، جام
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