فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
19913571991

https://t.me/Cadyar
https://t.me/Cadyarmemar

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود کتب معماری
آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری
دانلود مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رساله و مطالعات معماری
آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300
http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک
گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم
شوید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در  139صفحه در
قالب ورد (همراه با نقشه  +پوستر +سه بعدی  +دو بعدی+رندرpsd +
):
-1-10کاروانسراها در سیر زندگی ایرانیان
از زمان های کهن تا روزگار پهلوی اول ،کاروانسراها نقش مهمی در سیر زندگی ایرانیان و روابط و تعامل
اجتماعات گوناگون فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،آیینی ،اعتقادی و… داشته اند .هنگامی که تنها وسیله رفت و آمد
پای پیاده یا استفاده از چهارپا بود ،طی کردن مسیرهای طوالنی و صعب العبور برای خرد و کالن به وجود
منازلی وابسته بود که در مسیر راه های ارتباطی قرار داشت که این منازل پل ارتباطی با منزلی دیگر تا رسیدن
به نقطه هدف بود .این منازل امکانات ناچیزی داشتند که در مواردی توسط افراد و مسافران یا کاروان هایی که از
شهری به شهری و از دیاری به دیار دیگر می رفتند فراهم می شد و رونق این کاروانسراها بستگی به میزان تردد
مسافران و کاروان ها داشته چه کاروانسرایی که پر تردد می بود بالطبع دارای امکانات بیشتر و بهتری نسبت به
کاروانسرای مشابه با تردد مسافران کمتر می داشت.
اما شکل و ساختار کاروانسراها از جهت ساختمان ،به شکل پیش آمده و در چهار جهت دارای در برای ورود و
خروج کاروانیان بوده که با در ورود و خروج کاالها و چهارپایان تفاوت داشت و در وسط ساختمان آن اکثرا
گنبدی وجود داشت که بهترین نقطه بنای کاروانسرا محسوب شده و این گنبد دارای بادگیرهایی بود که در مواقع

گرم سال موجب خنکی و محلی برای فرار از گرمای تابستان و پناهگاهی برای کاروانیان جهت رستن از گرمای
شدید بوده است.
کاروانسراها از بیرون مکعبی شکل بوده که دو یا سه پا بلندتر از زمین ساخته شده است ،در خارج بنا در سراسر
طول دیوارها پلکانی ساخته اند که در عین حال آخور حیوانات نیز بود ،برای داخل شدن به ساختمان باید از این
پلکان باال رفت در هر یک از اضالع چهارگانه ساختمان هفت ،هشت گنبد قرار گرفته بود که از هر چهار در
اصلی بدان وارد می شدند .تاالر ،عمومی است و همه می توانند برای خنک شدن و استراحت از آن استفاده کنند.
در گذشته بهترین شیوه مسافــرت و حمل مال التجاره و در کــــــل نقل و انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر ،همراهی
با کاروانیان بود ،چون در میان کاروانیان از هر طایفه و سن و سال وجود داشت لذا کاروانسراها در بین راه و
حتی داخل شهر بهترین و مناسب ترین موقعیت برای تجدید قوای مسافران و آمادگی ایشان برای طی منزل بعدی
را فراهم می آورد تا مسافر خستــه آبی به صورت زده و وضویی ساخته و به مسائل شخصی
بپردازد.کاروانسراها بهترین پناهگاه شبانه و حتی روزانه برای امنیت کاروانیان محسوب می شد ،چنانچه به رسم
کاروانیان و برنامه ریزی کاروانساالران که هدایت کاروان های بزرگ یا کوچک را بر عهده داشتند باید تا شب
نشده و تا غروب خورشید خود را به منزل بعدی که الجرم کاروانسرایی بین منزلی می بوده برسانند تا از حمله
احتمالی دزدان و راهزنان و حیوانات درنده در امان بوده و مال و جان به عبث نبازند.
همچنین کاروانسراهای شهری در داخل شهرها در مواقعی نیز انبار مایحتاج عمومی محسوب شده و گهگاه مکانی
برای مبادله و عرضه کاالها و بده بستان های تجاری بازرگانان و بازاریان بوده و حـــتی فضایی برای کسب و
کار در روزگاران گذشته محسوب می شد .در این مکان ها مبادالت فرهنگی و اطالعات و آگاهی های روزمره
میان نقاط مختلف کشور انجام می گرفت چنانچه در برخورد چند کاروان در کاروانسرایی اخبار مختلف مابین
کاروانیان مبادله می شد ،مانند عزل و نصب وزیر یا اسیری یا فوت فالن تاجر یا داروغه یا کم و زیاد شدن قیمت
یک یا چند کاال و….
در کل می توان گفت کاروانسراها پل ارتباطی مابین جوامع و اجتماعات گوناگون موجود در کشور و در میان
توده مردم بودند که البته امرا و حکام نیز از این اخبار توسط ماموران خود آگاه می شدند .همچنین در شب های
طوالنی در همین کاروانسراها توسط سالخوردگان ،علما و فضال به رسم دیرین ایرانیان قصه ها و داستان هایی
نقل می شده که عالوه بر گذراندن وقت و سرگرمی دارای مضامین حکمی و پندهای اخالقی و ایضا گوشزدهایی
برای مسافرین جوان یا ناوارد داشته که این امر سینه به سینه از زمان هایی قبل تا به گذشته نه چندان دور ساری و
جاری بوده است.کاروانسراها در مواقعی نیز چاپارخانه های منازل محسوب می شدند چنانچه در این مکان ها
ماموران دولتی و حتی اشخاص عادی و متمکن می توانستند اسبان خود را تعویض کرده یا اسبان و مرکب جدید به
جای مرکب بیمار و سقط شده فراهم کنند .این مکان موقعیتی را فراهم می کرد تا بیماران در راه مانده و غریب در
این امکنه تا بهبودی تام سکنی گزیده و گهگاهی نیز پزشکانی در صورت امکان بر بالین مرضا حاضر و به مداوا
می پرداختند.
چون ساختار کاروانسراها طوری بوده که یا در نزدیکی رودخانه یا دارای چاه آب و آب انبار در مناطق خشک و
کویری که در موسم بارانی به ذخیره آب می پرداختند ساخته می شدند و نیز مورد استفاده عموم مردم و مسافران
از هر نقطه ای بود ،لذا اکثر کاروانسراها در ایران هبه و وقف مومنان و پرهیزکارانی بود که برای غربا و
مسافران تهیه دیده می شد و در مواقعی نیز دیده می شد که امرا و حکام از این کاروانسراهای پر رونق که وقف
عام بودند مالیات دریافت می کردند ،اما می توان گفت کاروانسراهای ایرانی قاطبه آن مردمی و توسط مردم اداره
می شد و چندان توجه و حمایتی از طرف حکام به آن انجام نمی گرفت مــگر پادشاه یا امیری عادل به ایــــن امر
بذل عنایتی می کرد مانند شاه عباس صفوی که خود دستور ساخت کاروانسراهای متعدد در ایران به فاصله منازل

مشخص را صادر کرد که به کاروانسراهای عباسی معروف و مشهور است که در چند سفر پیاده از اصفهان تا
مشهـــد به همراه شیخ بهایی امر به ساخت این کاروانسراها داده تا غربا و مسافرین و کاروان ها دارای سرپناه
شاهی باشند.
وجود کاروانسراهای متعدد و پر تردد در شهرها موجب رونق اجتماعی و اقتصادی و گسترش آن و در نتیجه
ایجاد و ایجاب بازارهای سنتی در شهرهایی مانند تبریز ،اصفهان ،شیراز ،تهران و… شده و نیز این امکنه در
شهرهای بزرگ مرکزی برای واردات و صادرات کاالهای مورد نیاز اقصی نقاط ایران بوده است.
حتی با ایجاد و ایجاب کاروانسراها در مسیرهای مختلف و منزلگاه های متعدد مانند کاروانسراها در مسیر جاده
ابریشم یا مسیر های طوالنی مابین ممالک اسالمی به خصوص در مسیر ایران به عراق و مکه و ایران به
قسطنطنیه (ترکیه فعلی) و شامات از نمونه های بارز اهمیت این گونه از امکنه در میان شرقیان و بخصوص
ایرانیان داشته است و از این طریق تبادالت اجتماعی و اقتصادی در جوامع مسلمین فراهم می شده است .در کل
وجود و ساختار فرهنگی و نیاز اجتماعی این نوع از مکان تحت عنوان کاروانسرا امکان و جرأت ایجاد ساختار
تبادالت گوناگون در کشور پهناور ایران و در مسیرهای خطرناک و دشوار در اقلیم های مختلف و فصول متغیر
آب و هوایی را برای مردم این سرزمین کهن مهیا و ممکن می نمود ،و باز وجود این گونه از مکان ها میراث
های کهن و واالی اخالقی که در طول سفرهای متعدد برای افراد فراهم می آورد از نسلی به نسلی و از فرهنگی
به فرهنگ دیگر منتقل می نمود که حفظ میراث ماندگار فرهنگی اجتماعی کاروانسراها در شهرها و منازل بین
راهی ضمن ایجاد امکانات و تجـــهیزات به روز در شکل و ساختار سنتی می تواند یکی از هزاران نکته از
میراث معنوی و فرهنگی کشور پاک ایران زمین باشد و در بحث جذب گردشگری داخلی و خارجی از سرمایه ها
و میراث گرانبهای این مرزو بوم محسوب می شود.

--111حال به چند نمونه از کاروانسراهای قدیمی ایرانی اشاره کنیم.
کاروانسرای شاه عباسی پیامپیام در روستای پیام ،یکی از روستاهای شهر مرند در استان آذربایجان شرقی واقع شده است .این کاروانسرا،
در دوران حکومت مغوالن و صفویان از جمله مهم ترین استراحتگاه های میان راهی آن زمان به شمار می رفت.
کاروانسرای پیام از نظر ساختار معماری دارای ساختمان مستطیلی به طول  ۲۶و عرض  ۸۴متر است که در
چهار گوشه آن ،چهار برج مدور به قطر  ۷متر و حیاط مرکزی وسیع می باشد .این کاروانسرا از نوع
کاروانسراهای چهار ایوانی است که متشکل از سردر بلند ،گنبدخانه ی حیاط مرکزی به شکل هشتی ،اتاق ها و
.ایوان های مشرف به حیاط برای اقامت کاروان ها می باشد

کاروانسرای مرنجابکاروانسرای مرنجاب به صورت قلعه در  ۰۵کیلومتری آران و بیدگل و
 ۲۵کیلومتری کاشان در استان اصفهان ساخته شده است .این کاروانسرا در
سال  ۰۵۰۶هـ .ق به دستور شاه عباس صفوی در مسیر جاده ابریشم بنا
گردید .شاه عباس صفوی پس از اطالع از حمله ازبک ها و افغان از مسیر
دریاچه نمک به کاشان و قصد پیشروی آن ها به طرف اصفهان دستور
ساخت یک پایگاه نظامی در منطقه کویر مرنجاب را داد تا از این طریق
جلوی تهدید ازبک ها و افغان ها را بگیرد .در باالی کاروانسرا سنگرهای
دیدبانی برای استقرار  ۰۵۵سرباز تعبیه شد تا بتوانند از قلعه و نیز امنیت عبور کاروان ها و حاملین کاال از چین
کاروانسرای مرنجاب ،از چند اتاق ،شاه نشین و اصطبل های متعدد تشکیل شده .به اروپا و بالعکس را تامین کنند
است که به دور حیاطی در ابعاد  ۶۵در  ۰۵متر با مصالحی چون گچ و آجر ساخته شده است .در ضلع جنوبی
کاروانسرا برکه بزرگ آبی با آب شیرین در ابعاد  ۸در  ۰۵متر آن هم در کویر نمک و شوره زار وجود دارد که
این خود یکی از مهم ترین ویژگی منحصر به فرد این کاروانسرا به شمار می آید .نقشه کاروانسرا مرنجاب مربعی
کاروانسرا مرنجاب در مراحل مختلف توسط اداره کل .برج در حصار این کاروانسرا وجود دارد شکل است و ۲
میراث فرهنگی استان اصفهان بازسازی شد و در حال حاضر نیز دارای امکانات کامل آب و برق است .همچنین
این کاروانسرا یکی از مهم ترین رصدگاه های ایران است که اختر شناسان و دوستداران علم ستارگان می توانند
از نقاط مختلف کشور به این مکان مراجعه کنند و به وسیله تلسکوپ ها و دوربین های مخصوص به رصد
ستارگان و اجرام آسمانی بپردازند.

کاروانسرای ده نمکاین کاروانسرا در  ۶۵کیلومتری شرق آرادان بر سر راه قدیمي و تاریخي جاده سنگ فرش بنا شده است تاریخ
احداث آن مربوط به دوره صفویه است و در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسیده است ،كاروانسـرا در ارتفاع
 ۰۵۶۰متري سطح دریا بنا شده و از نوع كاروانسرای چهار ایـواني مي باشد ،در قسمت جنوبـي آن تاالري معروف
به نام شاه نشین قرار دارد .این كاروانسرا چهار گوش(مربع) است و بناي آن از آجرهاي خطائـي ساخته شده است
و داراي  ۶2حجـره با یك اطاق حدوداً  ۶* ۰كه جهت اسكان مسافران در تابستان و زمسـتان از آن استفاده مي كرده
اند می باشد  .اندرون بنا محـوطه بزرگي است كه گرداگرد آن داراي اطاقهاي كوچـك و یك درب بـدون روزن با
پوشش آجري مشـهود است و در قسمت شمالي آن یك صـحن بزرگ با طاق مشاهده مي گردد  .در قسمت پشت
ساختمانهاي درون حیاط به صورت غالم گردشي طویله هاي بزرگي براي چهار پایان و مكاني براي خواب و پخت
و پز دیده مي شود  .نكته مهم و قابل توجه اینكه آب مورد نیاز ساكنان این كاروانسـرا بوسیله آب انبارهایي كه در
كنار جـاده قرار داشته تأمین می شده است  .این ساختمان جالب و شگفت انگیز از شاهكارهاي عصر خود بشمار
مي رود  .در بدنه داخل ایوان ورودي از قسمـت جنوب جاي كتیبه تاریخـي است كه توسـط سود جـویان اموال
فرهنگي به سرقـت رفته است  .درضلع غربي كارورانسرا یك یخچال قدیمي نیز وجود دارد.

.
کاروانسرای شاه عباسی بر سر راه قدیمی کرمانشاه – همدان ،در مقابل فرهاد تراش قرار دارد .این کاروانسرا با
مساحتی بیش از  0۵۵۵متر مربع ،به فرم چهار ایوانی و به سبک کاروانسراهای دوره صفوی ساخته شده است.
هر چند بانی اولیه بنا مشخص نیست اما احداث آن احتماالً به فرمان شاه عباس اول صفوی آغاز و بنا بر کتیبه موجود
در سر در بنا به اهتمام شیخ علیخان زنگنه ،صدراعظم شاه سلیمان صفوی به پایان رسیده است .این کاروانسرا در
زمان ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است .در دوره پهلوی به دلیل مورد استفاده قرار نگرفتن کاروانسرا  ،از این
بنا بعنوان انبار غله استفاده گردید .مدتی نیز این بنا مورد استفاده خانواده های بی بضاعت بیستون قرار گرفت .در
سالهای پس از انقالب اسالمی این بنای تاریخی به مدت هفده سال در اختیار اداره امور زندان ها قرار داشت و پس
ورودی jاز این مدت سازمان میراث فرهنگی به منظور مرمت و حفظ بنا آنرا از اداره امور زندان ها باز پس گرفت
کاروانسرا در جنوب آن قرار دارد و در هر طرف آن هفت طاقنما و دو سکوی سنگی ساخته اند .پس از ورودی،
هشتی چلیپا شکل و گنبد داری وجود دارد و دارای بخش هایی چون شاه نشین و طاقنماهایی در دو طبقه است .پس
از عبور از هشتی صحن قرار دارد که در میانة هر ضلع آن ایوانی و در هر سوی این ایوان ها  ،سه حجره با
ایوانچه جلوی آن قرار دارد .این  ۶2حجره دارای یک ایوانچه مشرف به حیاط هستند که در پشت این ایوانچه ها
فضای اصلی حجره قرار دارد و ورودی آن درست در وسط ایوانچه قرار گرفته است .پوشش حجره ها از نوع طاق
آهنگ تیزه دار با یک نورگیر در وسط آن است .بعالوه در گوشه های حیاط ایوانچه هایی تعبیه شده که هر یک به
شکلی قرار دارد .چهار  Lسه حجره مرتبط است .در پشت حجره ها و بر گرداگرد بنا ،شترخوان ها یا اصطبل های
برج با اشکال متفاوت در چهار گوشه خارجی بنا قرار داشته که امروزه فقط یک برج مدور در گوشه شمال غربی
و بقایای برج دیگری در جنوب شرقی کاروانسرا دیده می شود.

.

کاروانسرای شاه عباس میبد
این بنا كه به كاروانسرای شاه عباسی معروف است از جمله كاروانسراهای بین راهی عصر صفویه به شمار می
آید و از لحاظ فضایی ،سبك معماری و موقعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این بنا بر پالن مربع شكل و با
شیوه حیاط مركزی احداث شده است .ورودی كاروانسرا در میانه جنوبی آن در داخل یك مسیر سرپوشیده (كوچه و
ساباط) كه اصطالحا ً سول نامیده می شود ،قرار دارد .همچنین درب چوبی بزرگی در ورودی بنا نصب شده است
كه بیانگر سیستم امنیتی كاروانسرا می باشد .محوطه های خارجی و داخلی این بنا دارای ایوانها ،اطاقها و فضاهای
سرباز و سرپوشیده و اماكن متنوع برای اقشار مختلفی است كه همراه كاروان بوده اند .حیاط كاروانسرا دارای ۶2
حجره می باشد كه در مجموع تعداد حجره های داخلی و خارجی این بنا به  ۰۵۵حجره می رسد .در میانه حیاط
كاروانسرا حوضچه كوچكی ( حوضخانه و مهتابی ) واقع است كه آب قنات در آن جاری است .یكی دیگر از اجزای
این مجموعه آب انبار بزرگی است كه در جوار آن بنا شده .این آب انبار دارای یك گنبد آجری و چهار بادگیر بلند
است.

کاروانسرای میان کتل
در  ۰3کیلومتری شهرستان کازرون و در منطقه « دشت برم » پس از ورود به روستایی با همین نام و حرکت
به سوی کتل پیرزن » با طی مسافتی حدوداً  3کیلومتر به بقایای کاروانسرایی زیبا به نام « میان کتل » می رسیم
که در بین مردم به کاروانسرای « شاه عباسی » نیز معروف است  .این بنا از بقایای آثار دوره ی قاجاری متأخر
است و بر روی تپه ای مشرف به دشت سرسبز و زیبای برم  ،قرار گرفته است  .کاروانسرای میان کتل در مسیر
جاده قدیم کازرون ـ شیراز قرار دارد که از زمان نادر شاه افشار به علت رونق بندر بوشهر به عنوان یک بندر
بنا دارای پالنی به شکل مستطیل و یا ذوزنقه با ابعادی متفاوت نظامی  ،بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است
است که در حدود  ۰3۵۵متر مربع وسعت دارد و از این مقدار متر مربع زیر بنای اطاق ها و بخش هایی است که
در اطراق حیاط مرکزی آن قرار دارند  .این بنا به مانند بسیاری از کاروانسرا های کوهستانی دیگر به دلیل ایجاد
امنیت باال تنها دارای یک در ورودی می باشد که در ضلع جنوبی آن قرار گرفته است  .همچنین در قسمت جنوب

بنا از لحاظ معماری  .غربی و در مجاور درب ورودی  ،برجک نگهبانی وجود دارد که مشرف به دشت بوده است
به صورت چهار ایوانی با حیاط مرکزی ساخته شده است  .در مرکز اضالع شرقی و غربی دو حجرهی بزرگ و
همچنین  ۶حجره ی کوچک در هر دو سوی این قسمت ها قرار دارد ( دارای  ۶حجره ی کوچک و  ۶حجره ی
در اضالع شمالی و جنوبی نیز چهار حجرهی کوچک وجود دارد  .اصطبل نگهداری احشام نیز در بخش  .بزرگ )
جنوب غربی آن قرار دارد که از طریق داالنی وسیع به محل درب ورودی مکان متصل می شود .آب انبار این بنا
نیز در ضلع شمالی آن قرار دارد .که در این قسمت نیز با حوضچه ای تمام سنگی برخورد می کنیمدر قسمت
جنوب شرقی نیز مکانی قرار دارد که دیواره های آن تماما ً از سنگ مالون است و متأسفانه بخش های زیادی از آن
فرو ریخته  .از آنجا که این بخش دارای تزئینات و مصالح خاص خود بوده و همچنین دیدی بسیار زیبا نسبت به
منطقه ی دشت برم داشته به احتمال زیاد به عنوان بهار خواب مورد استفاده قرار می گرفته استاز نکات قابل توجه
دیگر در این کاروانسرا می توان به استفاده از سنگ مارن ( مالون ) در نمای بیرونی و داخلی و موارد تزیینی
بسیاری همچون طاقچه های گچبری شدهی متعدد  ،ناودان های سنگی  ،سنگبری های تزیینی  ،طاقچه های سنگی
اشاره نمود  .در باالی در ورودی  ،سنگبری زیبایی به شکل نوع خاصی از « ترنج ایرانی » نیز جلوه گر … و
کاروانسرای میان کتل پانزدهمین اثر شهرستان کازرون بود که در سال  ۰۰۷1و با شماره ی  ۰00۴در  .است
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

کاروانسرای تی تی
از زمانی که تی تی خانم ،عمه یکی از شاهان صفوی ،تصمیم گرفت کاروانسرای زیبایی به نام خود بنا کند ،بنیان
یکی از قدیمی ترین بناهای سیاهکل گذاشته شد .بنایی سنگی و آجری که تاریخ ساخت آن به دوران صفویه بر می
گردد و اگر گذارتان به آن بیفتد ،می توانید ساختمانی از سنگ رودخانه ای ،آجر و مالت گچ و ساروج را ببینید که
با این حال ،تا همین چند .ورود شما را به یک حیاط مرکزی ،یک گذرگاه هشتی و دو ایوان کوتاه خوشامد می گویند
سال پیش ،مردم محلی بنای کاروانسرا را تبدیل به طویله کرده بودند و حیاط آن را باغچه! تا زمانی که پای میراث
فرهنگی به ماجرا باز شد و این بنا را با شماره ثبت ملی  ۰۷۴۸در فهرست آثار ملی ایران ثبت کردکاروانسرای
باستانی تی تی را باید در شهرستان سیاهکل و در مسیر راه کاروانی دیلمان به الهیجان ،بر سر دوراهی رودخانه
باباکوه و میثم رود ببینید .جایی درست در  ۰۵كیلومتری جاده سیاهكل به دیلمان و بر پای تپه ای نسبتا بلند و سرسبز
که در گذشته راه اصلی كاروان رو از الهیجان به دیلمان و طالقان بوده است تی تی در زبان گیلکی به معنی شکوفه
است و بنابراین تی تی کاروانسرا ،کاروانسرای شکوفه معنی می دهد .ساخت این کاروانسرا ،آن هم در روزهایی
که کاروانسراهای کمی در شمال کشور ساخته می شد ،گوشه ای از اهمیت مسیر عبوری سیاهکل را روایت می
کند .روایتی که البته این روزها ناقص و ناتمام باقی مانده است.

.

کاروانسرای سرایان

این بنا در داخل شهر سرایان و در محدوده بافت تاریخی شهر واقع شده که به همراه چند بنای دیگر از جمله آب
انبار ،مسجد ،حمام و بازار مجموعه ای شهری را تشکیل می داده اند .این کاروانسرا به شیوه دو ایوانی ساخته شده
و فضاهای معماری آن عبارتند از  :سردر ورودی که واقع در ضلع جنوبی است و دارای طاق جناغی و تزئینات
کاربندی در زیر طاق می باشد .پس از ورودی فضایی شبیه هشتی قرار دارد که در مقابل بطور مستقیم به صحن
بنا و در دوطرف به اطاقهای فرعی منتهی می شود .صحن بنا که در مرکز آن واقع شده در اطراف خود دارای
حجره های متعددی برای سکونت و استراحت کاروانیان است .درمقابل ایوان ضلع ورودی یعنی در ضلع شمال
صحن ،ایوان دیگری وجود دارد با طاق جناغی و تزئینات کاربندی زیر سقف ایوان ،در گوشه صحن در هر
چهارطرف راهروهایی تعبیه شده که به قسمتهای مختلفی که در پشت ایوان یا حجره ها واقع شده اند ،راه دارند .این
فضاها بیشتر شامل انبار و فضاهای خدمات است و در گوشه شمال غربی راهرویی وجود دارد که به اصطبل بنا
منتهی می شود .قسمت مرکز صحن نسبت به سطح جلو حجره ها و ایوانها گودتر است که این به دلیل سهولت در
بارگیری یا پایین گذاشتن بار اسب ها و شترها است .مصالح استفاده شده در ساخت بنا بیشتر آجر است .این کاروانسرا
به رباط شاه عباسی معروف است و به دوره صفوی تعلق دارد.

کاروانسرای محمد آباد
کاروانسرای محمدآباد در مسیر جاده قزوین -بوئین زهرا و در  ۶۷کیلومتری قزوین قرار دارد .این بنا از جمله
کاروانسراهای دوره صفویه است که به صورت چهار ایوانی بنا شده است .این کاروانسرا دارای دو برج مدور و
در ورودی بزرگ و یک هشتی وسیع است که سقف آن با گنبدی مدور پوشیده شده است .راه پله پشت بام نیز در
ِ
این هشتی قرار دارد .حیاط این کاروانسرا  3/3۵متر طول و  ۶۵/2۶متر عرض دارد و چهار طرف قرینهسازی

شده و در پشت آنها غرفهها ،سکوها و داالن بنا گردیده است.

.
.

کاروانسرای هُجیب
کاروانسرای هُ َجیب در  ۸۴کیلومتری جاده بوئین زهرا به ساوه در شمال غرب روستای هجیب قرار دارد .طرح
کلی کاروانسرا مربع شکل است و در تقاطع چهار ضلع خارجی آن برجهای مدور به صورت نیم ستون از سنگ
و آجر دیده میشود که ارتفاع آنها نیم متر از سطح بام باالتر است .راه ورود به کاروانسرا در ضلع جنوبی آن
قرار دارد .داخل طاق نماهای ورودی با قوس جناغی پوشش شده و رسمیبندی با آجرکاری به رنگ اُخرایی دارد.
هشتی ورودی دارای فضایی وسیع است و در دو سوی آن اتاقهایی برای نگهبانان درنظر گرفتهاند که با راه
در مرکز حیاط بنایی آجری به شکل هشت ضلعی ساخته شده که از دو چهارطاقی .پلهای به پشت بام راه دارد.
متصل به هم با قوس جناغی باز تشکیل شده و گنبدی با آجرکاری زیبا دارد .این بنا عالوه بر این که نقش سرداب
داشته ،به عنوان رختشویخانه نیز مورد استفاده بوده است .کاروانسرای هجیب با مساحتی حدود  ۰۴۰۵مترمربع و

 ۰۲حجره یکی از زیباترین کاروانسراهای ایران به شمار میآید که در زمان صفویه توسط زینب بیگم؛ مادر شاه
عباس اول با هزینهای معادل  ۸هزار تومان ساخته شده است .این کاروانسرا به همراه بناهای الحاقی آن از جمله
.دو باغ ،دو آبانبار ،یک گرمابه و یک جویبار ،یکی از کاملترین و بهترین کاروانسراهای کشور بوده است.

.

کاروانسرای دهدشت
كاروانسراي بافت تاریخي دهدشت در ضلع غربي بافت تاریخي دهدشت و در كنار مجموعه حمام كاروانسرا،
امامزاده ابراهیم و امامزاده جابر واقع شده است .بناي فوق از جمله آثار شهر دوره اسالمي صفوي است كه با دو
ورودي در شمال و جنوب ساخته شده است .بنا شامل حیاط و حجرههاي چهار طرف آن است .تعداد این حجرهها
 ۰۴عدد و بعضي از آنها به همدیگر راه دارند .بنا با سنگ و گچ كه از معادن اطراف شهر تأمین ميشده ،ساخته
شده است .كف حیاط با سنگهاي الشهاي بزرگ سنگفرش شده و سطح حیاط اندكي پایینتر از كف حجرات است.
در حیاط چاه آبي براي تامین آب موردنیاز كاروانیان به چشم ميخورد .حجرهها با طاقهاي جناغي پوشش داده شده

و همگي یك ایوان كوچك در جلوي خود دارند .در داخل ایوانها طاقچههایي براي گذاشتن اشیا و نیز دودكش تعبیه
شده است .یك راهپله مارپیچ در ضلع شمالي ارتباط حیاط با پشتبام را تسهیل ميكرده است .این كاروانسرا كه به
طور كامل تخریب شده بود که در سال  ۰۰01با آزادسازي منطقه دهدشت ،در قسمت پي بنا در عمق دو متري مورد
شناسایي قرار گرفت و عملیات خاكبرداري و آوار برداري از آن آغاز شد .در عملیات خاكبرداري تمام قسمتهاي
بنا مشخص شد .بعد در سالهاي  ۷1و  ۷۴اقدامات مرمتي شامل سنگفرش حیاط ،آجركاري پوشش بام ،تعمیر
حجرات جلوي كاروانسرا انجام شده است .البته هم اکنون نیز این بنای تاریخی در حال مرمت است .این کاروانسرا
 ۰0۵۵متر مربع مساحت دارد .كاروانسراي بافت تاریخي دهدشت که در مالکیت سازمان میراث فرهنگی است،
در سال  ۰۰۷1با شماره  ۰33۰در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است.

.

کاروانسرای رباط شرف
کاروانسرای رباط شرف در  ۸۰کیلومتری شهر سرخس واقع است .در کهنترین متون جغرافیای اسالمی از رباط
به عنوان آبگینه یاد کردهاندطبق مدارک و متون تاریخی بانی بنای فعلی شرف الدین ابوطاهربن سعدالدین عل القمی
بنای رباط به سال  ۰۸1قمری .است که مدتی حکومت مرو را و سرانجام صدارت سلطان سنجررابرعهده داشت
در زمان سلطان سنجرسلجوقی با مصالح آجر و گچ ساخته شده است و یکی از شاهکارهای هنر ایرانی به شمار
این بنا در حاشیه جاده قدیم نیشابور – سرخس (جاده ابریشم) و  ۲کیلومتری جاده سرخس – مشهد قرار .میرود
شکل این  .بعد از تپههای کم ارتفاع روستای شورلق ،این بنا در میان بیابان ساکت و آرام خودنمایی میکند.دارد
کاروانسرای رباط شرف دو .رباط از دور به یک قلعه بزرگ شبیه است اما از داخل به مانند یک کاخ جلوه میکند

صحن دارد و هرصحن دارای  ۸ایوان به شکل چلیپا (صلیب) و شبستان میباشد و همچنین آجر چینی و کتیبههای
این کاروانسرا یکی از بناهای کلیدی معماری اسالمی [عجایب ایران :کاروانسرای رباط .آن جلوه خاصی دارد
شرف] به شمار میرود و در معماری ایران نیز جایگاه ویژهای دارد .عایت دقیق و همه جانبه تناسبات و اصول
معماری ایرانی در طراحی و ساخت و به کارگیری طرحهای آجرچینی متنوع و بدیع در نمای ایوانها و طاقها و
نام .طاقچهها و گنبدها عناصری هستند که این کاروانسرای شاهی را شبیه به یک عمارت قصرگونه قلمداد میکنند
دیگر این کاروانسرا ،آبگینه یا رباط آبگینه بود که در سال  ۰۵۴قمری توسط شرفالدین ملقب به وجیهالملک ،وزیر
گچبریهای رباط شرف از جالبترین نمونههای این هنر در سده ششم هجری است .سلطان سنجر سلجوقی بنا شد
تا جایی که کتیبههای حاشیه محرابهای دو نمازخانه کاروانسرا ،با بهترین کتیبههای محرابهای مساجد ایران ،از
نقشه ساختمانی رباط شرف با دیگر کاروانسراها تفاوت دارد .وجود کتیبههای .لحاظ زیبایی و طرح برابری میکنند
اما در کاروانسرای رباط شرف ،تقریبا ً تمام .گچی و طرحهای آجرچینی در بقیه کاروانسراها مرسوم نبود.
آجرچینیهایی که در نمای دیوارها ،گنبدها و طاقهای آن ایجاد شده طرحدار میباشند.

کاروانسرای قصر بهرام
کاروانسرای قصر بهرام در  ۰۰۸کیلومتری جنوب تهران و بر سر راه جاده سنگی قدیمی و کاروانروی کویری
این جاده در طول مسیر خود از کنار کاروانسرای عینالرشید میگذرد و به .اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار دارد
جاده سنگفرش نیز معروف است .کاروانسرای عینالرشید در  ۸کیلومتری جنوب غربی کاروانسرای قصر بهرام
واقع شده است .کاروانسرای شاه عباسی قصر بهرام یکی از جاذبههای تاریخی این منطقه است .این بنا که بیشتر
شبیه کاروانسراهای شهری است و شبــــاهت آن به کاروانسراهای میان راه کمتر است ،به گفته برخی از کارشناسان
برخالف نامش ساختمانی برای اقامت سالطین صفوی در مواقع شکار و سفرهای شاهانه بوده است .ظاهر بیرونی
این کاروانسرا به شکل مربع است و نمای آن از سنگهای بزرگ و منظم آهکی و سفیدرنگ است .قصر دارای

چهار برج بلند و نیم دایره و دو دروازه شمالی و جنوبی است .این قصر به صورت چهار ایوانی است و اتاقها در
اطراف حیاط یا صحن مرکزی قرار دارند .حیاط مرکزی محوطهای بزرگ و  ۴ضلعی است و  ۶۸اتاق در اطراف
آن وجود دارد .حوض چهارگوشی به عمق حدود  ۶متر در وسط حیاط مرکزی وجود دارد .حیاط بزرگ سادهای با
طاق بلند ضربی نیز در طرف شرقی این کاروانسرا وجود دارد .در طرف غربی حیاط مرکزی ،تاالری وسیعی
قرار دارد که داخل آن دارای قسمت شاهنشین و تاقچههایی در اطراف و یک ایوان در جلوی تاالر
است.
کاروانسرای شاه عباسی قصر بهرام که به کاروانسرای عباسآباد نیز مشهور است و در حال حاضر به عنوان
پاسگاه شکاربانی پارک ملی کویر و نیز مهمانسرایی برای اقامت گردشگران و محققین مورد استفاده
قرارمیگیرد .این کاروانسرای سنگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با نظارت سازمان میراث فرهنگی تعمیر
و مرمت شده است.

کاروانسرای قوام آباد سیوند
ک اروانسرای شاه عباسی سیوند در دوران صفویه بر کنار شهر قدیم سیوند (سیوندخرابه)ساخته شده است پیش از
انقالب ،قوام شیرازی رعیت های عشایر خود را در آن ساکن کرد و بعدها سازمان میراث فرهنگی آن را به نام
کاروانسرای قوام آباد به دلیل مجاورت با روستای قوام آباد به ثبت رساند.

کاروانسرا قوام آباد سیوند آسیب های فراوان دیده با آنکه این اثر به نام کاروانسرای سیوند در زمان صفوی در
کنار شهر قدیم سیوند ساخته شده است اما در اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت به عنوان کاروانسرای قوام
سیوند خرابه شهر قدیم سیوند است که از غرب به امامزاده عقیل سیوند و گورستان قدیم .آباد آورده شده است.
سیوند و از شرق به کاروانسرای سیوند در دامنه کوههای سیوند و در کنار رودسیوند محدود میشود.

کاروانسرای زین الدین
کاروانسرای زین الدین که از شاهکار معماری دوره صفویه محسوب میشود تنها بنای مدور ایرانی است این
کاروانسرا در  ۲۵کیلومتری جاده یزد – کرمان و در فاصله  ۰۵۵متری از جاده قرار دارداین کاروانسرا به دستور
زین الدین گنجعلی خان ریگ حکمران کرمان و به امر شاه عباس ماضی در قرن  ۰۵قمری ساخته شدکاروانسرای
زین الدین در قرن  ۰۵قمری محل استقرار تفنگچیان و مستحفظان بوده و اکنون با حفظ اصالت پیشینش ،هتل
گردشگران در یزد شده است.

این کاروانسرا از نظر معماری دارای اهمیت خاصی است و نمونه دیگری از آن به جز کاروانسرای بین کاشان
و نطنز که ویران شده ،وجود ندارد نقشه این کاروانسرا به شکل دایره است و دارای  ۰برج نیم دایره است که به
دیواره  ۴متری آن متصلاند ساختمان این بنا از آجر است .پس از سر در نسبتا ً وسیع ضلع جنوبی ،هشتی و سپس
صحن دوازده ضلعی قرار دارد .در اطراف صحن ،رواقهای سکوداری وجود دارد و در انتهای هر رواق اتاقهایی
مشابه دیده میشود در طرفین هشتی ورودی و پشت اتاقها ،راهروهای وسیع و طوالنی قرار دارد که اصطبل
چهارپایان بود .فضای ضلع شمالی بنا -گویا شاه نشین -دارای سقفی بلند با کاربندی است.
در داخل بنا عمدتا ً از تزیینات آجر در نما استفاده شده که تابع طرح  ۰۶ضلعی حیاط یا صحن مرکزی آن است.
قسمت شاه نشین در بدنه و سقف دارای اندود گچ و کاربندی است .کنگرهها و تیراندازهای لبه بام ،ترکیب انحنای

برج و دیواره ها و نمای تمام آجر آن ،چهره خاصی به این کاروانسرا بخشیده است .از بارزترین مشخصه این بنا
می توان به قرینه بودن شرق و غرب آن اشاره کرد و آب آن نیز از چشمه تامین میشد که امروزه نیز وجود دارد.
این کاروانسرا در سال  ۶۵۵۲دیپلم افتخار یونسکو به دلیل «احیا و ساماندهی با بهره گیری از مصالح سنتی»
دریافت کرد .این بنای تاریخی بازسازی و به محل مناسبی برای اسکان و پذیرایی گردشگران تبدیل شده
استکاروانسرای زین الدین با شماره ثبتی  1۶۲و مورخ  ۰۰/۰/۶۴در فهرست آثار ملی کشور به ثبت
رسید.

کاروانسرای نیک پی
کاروانسرای نیک پی در استان زنجان ۰3 ،کیلومتری شمالغرب زنجان ،بخش زنجانرود و در روستای نیکپی
قرار دارد این کاروانسرا داخل روستا و در نزدیکی تپهای تاریخی به نام قبرستان قرار گرفته و در اطراف آن
خانههای روستایی قرار دارد .کاروانسرای قدیمی و زیبای نیک پی که از آثار دوره صفوی به شمار میآید ،در
این کاروانسرا که از نوع کاوران سراهای  2ایوانی .روزگار بر پایی خود اهمیت و عضمت زیادی داشته است
است ،از آجرهای قرمز رنگ ساخته شده اما به شدت ویران گشته و تنها بخش کمی از آن باقی مانده است.
کاروانسرای نیک پی با پالن  2گوش ،دارای صحن و میانسرای  ۴ضلعی غیرمنظم بوده و گرداگرد آن را حجرههای
 ۰2گانه دربر گرفته است .طاق و قوس در این اثر تاریخی به صورت ضربی طراحی شده و عنصر قرینهسازی به
زیباترین شکل در آن رعایت شده است .در بیشتر سفرنامههای جهانگردان و مستشرقینی که از منطقه زنجان دیدن
کردهاند از کاروان سرای نیک پی نام برده شده و بیشتر آنها در این مکان اقامتی داشتهاند که نشان از اهمیت آن در
کاروانسرای نیک پی در سال  ۰۰۷1توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره . ۰۰۶1روزگاربرپایی خود دارد.
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

کاروانسرای رباط کریم

کاروانسرای رباط کریم (فتحعلیشاهی) در سال  ۰۶23قمری در زمان پادشاهی فتحعلیشاه قاجار بنا شد .این
کاروانسرا در کیلومتر  ۰۷جاده تهران – ساوه قرار دارد.

کاروانسرای رباط کریم به سبک دو ایوانی است و ورودی آن از ایوان غربی است .ایوان شرقی به عنوان شاه
نشین کاربری داشت.این کاروانسرا دارای یک حیاط مرکزی با اتاقهایی ایواندار است که دور تا دور این حیاط
احداث شدهاند.
در پشت اتاقها سالن های طوالنی به عنوان بارانداز تعبیه شده که دسترسی به آنها از طریق ورودیهایی که 2
کنج حیاط قرار دارد ،میّسر است مصالح به کار رفته در این بنا سنگ ،آجر ،مالت گل و گچ است و تنها تزئینات
کاروانسرا آجرکاری است کاروانسرای رباط کریم دارای  ۶کتیبه است که روی یکی از آنها تاریخ  ۰۶2۵قمری و
نام بانی «آقا کمال» حک شده است این کاروانسرا در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به ثبت رسیده است
تزئینات قطاربندی باالی بدنه بیرونی دیوارها نشان از طرحی از پیش فکر شده برای احداث بنایی با الگوی  2ایوانی
این کاروانسرا عالوه بر سابقه تاریخی ،ویژگیهای بیمانندی دارد که آن را در و به منظور کاربردی خاص است

میان کاروانسراهای کشور ممتاز میکند در یافتههای باستانشناسی ،کورههای ذوب فلز در حیاط این کارونسرا به
چشم میخورد که نمایانگر یکی از کاربریهای این بنا به عنوان «ضرابخانه» بوده است.

-1-12توریسم و موقعیت توریستی ایران
از آنجا که پایه و اساس جهانگردی بر سفر استوار است عواملی که در جابهجایی اجزای آن از نقطهای به نقطه
دیگر مورداستفاده قرار میگیرد در این زمینه از اهمیت ویژهای است .سرزمین پهناور ایران با میراث کهن فرهنگی
و یادمانهای دیدنی ،از تنوع آب و هوایی ،جاذبههای گردشگری در شمال و جنوب کشور ،جاذبههای طبیعی و
اکتسابی (که هرکدام به تنهای میتواند یک کشور را به عنوان بازاری قابل عرضه به جریان توریسم بینالمللی وارد
است.
برخوردار
کند)
به طوری که در سال  ۰۰۰۰متوسط اقامت جهانگردان خارجی در ایران  ۰/۰۴شب محاسبه شده بود که در مقایسه
با متوسط اقامت در سایر ممالک فوقالعاده باال بود .اما متاسفانه در چند سال گذشته به علت عدمتوجه به امر توریسم
در ایران و نادیده گرفتن آن باعث شده نه تنها کشور ما درآمد کالنی را که از این راه حاصل میشود ،از دست بدهد
بلکه باعث شده است متوسط اقامت در ایران به  ۶/۰۴شب برسد و این امر گویای آن است که گردشگران بیشتر در
زمینه تجارت وارد ایران میشوند تا سیاحت و این نشاندهنده کاهش گردشگر سیاحتی میباشد و این در حالی است
که در سال  ۶۵۵۵گردشگری ۲/۰۶درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاصداده است و پیشبینی میشود
در سال  ،۶۵۰۵این صنعت حدود ۰۰درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دهد .ایران در میان کشورهای
) طبق آمارهای سالهای گذشته به لحاظ تعداد گردشگر ورودی رتبه O I C ۰۰عضو سازمان کنفرانس اسالمی(
و به لحاظ درآمد حاصل از ورود جهانگردان رتبه دهم را دارا بوده است در حالی که به لحاظ جاذبههای گردشگری
در ردیف  ۰۵کشور اول جهان و اولین کشور جهان سوم است .در این میان ترکیه ظرف  ۶۵سال گذشته از ۶۰۵۵۵
نفر گردشگر به حدود ۰۰میلیون نفر و تونس از ۰۵۵هزار نفر به بیش از ۲میلیون نفر ارتقا داشته است .در حالی
که ایران حتی با کشور کوچک تونس که با 1/۰میلیون نفر جمعیت بیش از ۰میلیون نفر گردشگر داخلی و ۲میلیون
نفر گردشگر خارجی را مدیریت میکند قابل مقایسه نیست.

-1-13اهمیت برنامه ریزي و ضرورت پرداختن به اوقات فراغت
گذران اوقات فراغت همانطوریکه متأثر از فرهنگ و جامعه است در ساختار جامعه و فرهنگ نیز اثر مي گذارد
و به مرور زمان موجبات تغییرات اجتماعي را فراهم مي آورد  ،بطوریکه با برنامه ریزي صحیح و حساب شده و
مناسب براي اوقات فراغت افراد جامعه مي توان به توسعه ملي رسید .بنابراین اگر اوقات فراغت برنامه ریزي
صحیح نداشته باشد  ،جامعه را به انحراف مي کشاند و باعث فساد و تباهي مي شود امروزه  ،در سراسر جهان
مسئله اوقات فراغت ابعاد تازه اي یافته و جایگاه خاصي دارد .نیاز به گذران اوقات فراغت بگونه اي اجتناب ناپذیر
به منزله یک ارزش براي تمام افراد جامعه بویژه جوانان  ،مطرح است تجربه نیز نشان داده است که برنامه هدایت
شده براي گذران صحیح اوقات فراغت در جلوگیري آسیبهاي اجتماعي  ،بسیار موثر است در واقع نوع گذران اوقات
فراغت با زندگي معنوي و فرهنگ هر جامعه پیوند بسیار نزدیکي دارد و همین ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را بر

آن داشته تا با اجراي سیاستهاي مناسب و سنجیده اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي  ،از هدر رفتن اوقات فراغت
جلوگیري کنند و به با وري آن کمک نمایند و از این راه بر غناي علمي و فرهنگي جامعه بیافزایند .لذا با توجه به
ایجاد کردن و گسترش دادن فضاهاي مناسب و مطلوب براي گذران اوقات فراغت و ارائه طرحهاي عمومي متنوع
که به نحوي به کیفیت و کمیت گذران اوقات فراغت کمک مي کند  ،ضروري و حیاتي است  .براي پي بردن به
اهمیت اوقات فراغت برخي از نظریات اندیشمندان را مطرح مي کنیم فرانیس دوگه مي گوید  :به من بگویید اوقات
فراغت را چگونه مي گذارنید تا بگویم شما که هستید و فرزندانتان را چگونه تربیت مي کنید  .ارسطو مي گوید :ما
نه تنها باید قادر باشیم خوب کار کنیم بلکه باید از اوقات فراغت نیز به نحو احسن بهره ببریم براي اینکه مایه اصلي
همه کارها بیکاري است البته کار و تفریح هر دو ضرورت دارند ولي تفریح از کار بهتر و در واقع پایان آن است
و امروزه روانشناسان نیز معتقدند که تفریح سالم و سازنده سبب مي شود که فرد ساعاتي را به دور از نگراني و
فشار زندگي بسر برد و شرایط الزم را براي رشد عاطفي  ،بلوغ اجتماعي و سازگاري بیشتر با افراد دیگر پیدا کند.
انجام دادن تفریحهاي سالم از ابتالي بسیاري از بیماریها جلوگیري مي کند و موجب مي شود که فرد ذوق و توانایي
بالقوه خود را شکوفا سازد.
به هر ترتیب براي توجیه ضرورت و اهمیت غني سازي اوقات فراغت  ،اولین قدم شناخت و درک صحیح
فرهنگ فراغت است .اوقات فراغت مي تواند فرصتي براي شکوفایي فردي و تحقق استعدادها باشد  ،زیرا در این
گونه فعالیتها فرد بدون تحمیل شرایط ناخواسته  ،استعداد و عالقه خود را مي آزماید و دست به انتخاب مي زند ،
محققین نیز معتقدند:آغاز یک عالقه جدي به امور هنري و انتخاب شغل و چشم انداز روشني از آینده  ،در فعالیتهاي
مختلف زمان فراغت شکل مي گیرد.زیرا در این فعالیتها فرد بدون تحمیل شرایط ناخواسته  ،استعداد و عالقه خود
را مي آزماید و دست به انتخاب مي زند بنابراین از مهمترین اهداف و برنامه هاي اوقات فراغت مي توان به موارد
زیر اشاره کرد.
استراحت و رفع خستگي :
فراغت فرصتي را فراهم مي آورد تا آدمي خستگي را از تن بزداید و براي غدد اعصاب  ،تجدید قوا و تأمین
آسایش استراحت کند .امکانات و فرصت براي تفریح به آدمي اجازه مي دهد که عرصه هاي جدیدي را گشوده و او
را از انجام یک رشته کارهاي تکراري جدا مي نماید  :مانند بازي  ،ورزش  ،گردش در طبیعت و سرگرمي گسترش
استعدادهاي فردي و فرهنگي که نتیجه آن شکوفایي فردي و اجتماعي و فرهنگي است  .فراغت فرصت تعالي
شخصي و آفرینندگي را فراهم مي آورد آفرینشهاي هنري  ،علمي  ،و دریافت آموزشهاي مورد عالقه در این مجموعه
قرار مي گیرند.

مشارکت اجتماعي:
فراغت با فراهم کردن امکان و فرصت برقراري روابط خانوادگي ،دوستانه  ،گروهي و حرفه اي به تقویت انسجام
اجتماعي  ،یاري مي رساند و زمینه را براي انجام فعالیتهاي مشارکتي فراهم مي کند  ،به عبارت دیگر فراغت هاي
گروهي فرصتي براي تمرین مشارکت اجتماعي است و مسئولیت پذیري و احساس تعهد اجتماعي را افزایش مي
دهد در این راستا اوقات فراغت مناسبترین فرصت ها براي توسعه مهارتهاي شناختي و شکوفایي استعدادهاست

زیرا هنگامي که فرد بر اساس عالقه و انگیزه شخصي (بدون داشتن اجبار و وظیفه رسمي) بخواهد در زمینه هاي
متنوع فعالیت داشته باشد.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس
بگیرید.
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