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 کیانی، محمد يوسف، تاريخ هنر و معماری ايران در دوره اسالمی

 

 سیر تحول در اروپا4-2 

اشدال اولیه هتل در كيورهاي اروپايي بسیار ساده و اولیه بوده و 

اغ ب در امتداد راههاي تجاري، در محل تعويض اسااااب ها احدا  مي 

سمت  صورت مج ل و راحت تر براي اربابان و ق سمتي به  گرديدند كه ق

ديگر به صااورت مجزا براي عموم در نظر گرفته مي شااد. با گسااترش 

صنعت  سعه  شدل تجارت  و تو يوري  صیات مح ي هر ك صو در رابطه با خ

 هتل اشدال گوناگوني به خود گرفت. 

صادي و به وجود آمدن  شرايط اقت شدل ماهیت زمیل، تغییر  با تغییر 

طبقه شهري ا طبقه اي كه عمیقّا وابسته به شهر بودند ، همچنیل با 

شهري، در تمام اروپا  سرمايه در مراكز  شدن تدريجي  پديده متمركز 

 هاي مج ل احدا  گرديد. هتل

 گراند هتل:5-2 

صنعت در اروپا و بوجود آمدن راه آهل و ارتباط  يرفت  همزمان با پی

سط تجارت و باالخره ظاهر  سايل ارتباطي و ب سعه و سیع، همچنیل تو و

ص ي به وجود  شدن طبقه جديد اجتماعي ا بورژوا ، همه و همه ع ل ا

هتل ها را مي توان ج وه آمدن ايل فرم جديد هتل گرديدند. گراند 



گاه  عظمت همه ايل ارزش هاي اجتماعي جديد دانسااات. در ايل زمان 

نه تنها بقاياي خانواده هاي بزرگ، نجبا،  شاااهزادگان وحدمرانان 

شهري در  ص ي ج ب طبقه جديد  هنوز مورد احترام بودند، ب ده هدف ا

ر فضااااي معماري جديدي بود كه از امدانات مالي وسااایعي برخوردا

بودند. كمیت و كیفیت احترام در گراند هتل ها ارتباط مسااتقیم با 

 مقدار سرمايه واعتبار باندي اشخاص داشت.

 هتل هاي امروزي6-2 

آنچه امروز به عنوان هدف اص ي در هتل هاي جديد مورد توجه طراحان 

مي باشد، موضوع راحتي میهمانان مي باشد، يعني محیطي خ ق نمايیم 

يتر شد و از همان امتیازات  كه هرچه بی ياد و خانوادگي با گرم، دل

سته  ضاهاي فردي و د شد. ف سهیالت زندگي خانوادگي برخوردار با و ت

تازه وارديل را جواب  هاي فیزيدي و ادراكي  یاز ند ن جمعي آن بتوا

 گو باشد نه مانند سالل هاي مج ل گراند

 

و برق  هتل هاي پنجاه سااال پیش كه فقط ج وه گاه يز زندگي پر زرق

و تيريفاتي بود و تنها    مي توانست در اختیارتعداد معدودي قرار 

گیرد. امروزه سااعي شااده كه ايل وضااع دگرگون شااده و ك یه افراد 

بتوانند به سااادگي از ايل مجموعه اسااتفاده نمايند. در هتل هاي 

جديد رابطه و تماس كاركنان هتل و میهمانان به حداقل خود رساایده 

 است.



ع به ع ت پیيرفت تدنیز، تجهیزات و تاسیسات آن مي باشد. ايل موضو

از طرف ديگر نحوه ايل برخورد هم با  شدل قب ي خود به ك ي متفاوت 

است. آن تيريفات، تعارفات و احترامات ساختگي به میزان زيادي از 

ست.  يیل آن گرديده ا ساني تر جان صحیح تر و ان بیل رفته و روابط 

شت كه عظمت و ابهت گراند هتل ها با آن  از طرف ديگر بايد توجه دا

هاي دروني آن، امروزه همگي از بیل  بايي  ها و زي داري  مه ظريف ه

 رفته و فضاهاي سالم تر و كوچز تر جانيیل آن گرديده است.

سان نیازمند  سبتا طوالني كه ان سالیان ن عم درد بنیادي هتل در طي 

ست، تغییر نیافته و در  شده ا ستفاده ازآن  انواع هتل ها، چه به ا

كوچز و چه بزرگ، در شهر يا خارج از شهر، براي برگزاري   سمینار 

 ها يا هتل هاي تفريحي، بايد جواب گوي خواسته هاي میهمانان باشد. 

قديمي تريل كاروانسراها و مهمانخانه ها نیز بر همیل اساس فعالیت 

شد و در همان سافر يا میهمان از درب وارد مي  ضمل مي كردند. م جا 

خوشااااامدگويي، قرار و مدار هاي الزم در مورد محل اقامت و غذا 

سده  سب ها و نگهداري كال ستل ا صطب ي نیز براي ب شد. ا گذارده مي 

ها در پياات ساااختمان پیش بیني گرديده بود. حیاط پياات به وساای ه 

همساااركاروانسااارا دار يا ساااااير خدمه براي آماده كردن غذا 

بديل ترتیب مجموعه به دو بخش مجزا  مورداساااتفاده قرار مي گرفت.

 تااااااااااااااااااقسااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااام 

شد. نیمه ج ويي جايي بود كه از میهمانان پذيرايي مي كردند و  مي 



نیمه ديگر كه به اصااطالح خدماتي نامیده مي شااد، جايي بودكه غذا 

ساختمان  سمت بايد در  تهیه و تامیل مي گرديد. عدم تداخل ايل دو ق

چ زمان میهمانان نبايد متوجه هتل ها مورد توجه قرار گیرد و در هی

يوند. در ايل حال  صورت مي گیرد، ب سمت خدماتي  اقداماتي كه در ق

ست  سته به فعالیت هايي ا سمت پذيرايي كامال واب كه عم درد روان ق

كه در قسمت خدماتي انجام مي شود، ايل دو قسمت بايد در عیل تفدیز 

شند كه هر شته با سمت به  كامل به نحوي با يدديگر ارتباط دا دو ق

 شدل موثر و روان عمل نمايد.

 

 

 عوامل موثر در طراحي هتل ها7-2 

هتل ها با ايل هدف ساخته مي شوند كه بازده اقتصادي مناسبي براي 

ستیابي به بهتريل  شند. براي د شته با سرمايه گذاري بعمل آمده، دا

نتیجه در طرح بايد با دو مساااله روبرو شااد. در مراحل اول تامیل 

ي كامل میهمانان بايد مورد نظر باشااد. ايل آسااايش از لحظه راحت

غذا و  فاده از  تاق، اسااات به ا تاق، ورود  تل،گرفتل ا به ه ورود 

نوشاایدني هاي موجود وگذراندن شااب در اتاقي پاكیزه، بايد احساااس 

شود و در روز بعد كه میهمان به اتاقش مراجعه مي كند بايد آن را 

 به هتل ببیند.به راحتي و تمیزي زمان ورودش 
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