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 چکيده:
مذهبی جهان  -امام هشتم شیعیان جهان، از شهرهای مهم زیارتی مشهد با توجه به وجود حرم مطهر 

اسالم به شمار رفته، هر ساله پذیرای خیل عظیم زائرین بارگاه رضوی است. تامین امکانات اقامت موقت 

ی مسائلی است که شهر مشهد را در این تعامل اجتماعی زائرین و ارائه خدمات در خور شان ایشان، از عمده

های مربوط به امر زیارت در سال نماید. با توجه به تحقیقات انجام گرفته از سوی سازمانمتاثر میاقتصادی  -

-قیمت مناسب برای این قشر فراهم نمیدرآمد تلقی شده و شرایط اقامت ارزاناز زائرین، کم %37؛ حدود 58

لت اجتماعی در نظام باشد. ماهیت و ذات موضوع زیارت بارگاه رضوی از سویی و تاکید بر وجود عدا

سازد . های ارزان را روشن میجمهوری اسالمی از سوی دیگر، اهمیت توجه به کیفیت ساختاری اقامتگاه

زیارتی،زیارت، مشخصات رفتاری -مذهبی-رو آن است که با واکاوی مفاهیم شهر اسالمیهدف پژوهش پیش

های ارزان در جهان به رسی ساختار انواع اقامتگاهچنین مطالعه، نقد و برهای اقامت ارزان وهمزائران، ویژگی

این سوال پاسخ گوید که :چه راهکارهایی در حوزه ی طراحی توان تامین کیفیت مناسب ساختارهای فضایی 

ی اقتصادی در نتیجه–ی پایدار اجتماعیاقامتگاه های ارزان قیمت شهر مشهد را فراهم خواهد داشت. توسعه

-مندی زائران حرم مطهر و متعاقبا گسترش گردشگری مذهبی میکه منجر به رضایت تامین ساختارهای مذکور

باشند، پژوهش به روش کیفی جا که متغیرهای مورد بررسی از نوع کیفی میاز آن شود، تامین خواهد شد.

نباطی انجام خواهد پذیرفت. اطالعات الزم نیز به روش اسنادی و میدانی توامان گردآوری شده و به روش است

 تحلیل خواهند گشت.
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 مقدمه: -1

عنوان ه ( ب1758نفری شهر مشهد )آمارنامه  544هزار و  014میلیون و  2بالغ بر  با جمعیت شهرمشهد

،دوّمین کالن شهر پرجمعیت کشور و به عنوان پایتخت معنوی ایران، تعداد مین کالنشهر مذهبی جهاندوّ

جمعیت  نرخ رشد .عربستان استتعداد زایر در برابر  14که این رقم میلیون زایر و گردشگر دارد  21

 شود.افزوده میهزار نفر به جمعیت ثابت این شهر  04یعنی ساالنه  بودهدرصد  5/1مشهد، 

 آنها اهم که است استوار مختلفی اجزای بر شهری مقاصد در زیارتی سفر طول در زائر یك احتیاجات 

 همچون جانبی خدمات)،رفاه(پذیرایی خدمات)،تغذیه(اقامتی خدمات) اسکان دسته سه در توان می را

 .نمود بندی تقسیم...( و فراغت اوقات گذراندن برای تفریحی تجاری،خدمات درمانی،خدمات خدمات

 به مربوط مشهد در اقامت برای زائران دغدغه مهمترین" دهد می نشان شده انجام  تحقیقات که همانطور

 (.1755اکبری،) "است اسکان

خدمات اقامتی و اسکان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در کالنشهر مشهد سبب گردیده که اقامتگاه 

 37/10حدود "های عمومی فراوانی در این کالنشهر احداث مورد بهره برداری قرار گیرد به گونه ای که 

از طرفی در برابر   (1755)مافی و سقایی،"درصد اقامتگاه های عمومی کشوردر این کالنشهر واقع است. 

این رقم از اقامتگاه های رسمی جهت اسکان زائر در کالنشهر مشهد با تعداد بسیار زیادتری از اقامتگاه 

های غیر رسمی )همچون حسینیه ها،منازل شخصی،زائرسراها،مدارس و نظیر اینها(شمای که شکل می 

ان زائر می باشد و این امر در حالی گیرد انبوهی از مکان های اقامتی رسمی و غیر رسمی در جهت اسک

قابل توجه است که روند ورود زائران به کالنشهر مشهد هم رو به افزایش بوده و بنا بر پیش بینی های 

به حدود بیست و هفت میلیون نفر خواهد 1738ساله در سال 8تعداد زائران در افق  "انجام گرفته،  

وجه پاسخگوی حتی شمار زایرین فعلی هیچمات کنونی بهمتاسفانه امکانات و خد(.1734)سقایی، "رسید

 نیست.

درصد زایران داخلی  حرم  13/32بیش از  1758از طرفی بر اساس مطالعه آماری ارایه شده در سال  "

( عدم 1758آمد، رضوانی، درکالبدی اقشار کم -) الگویابی فضایی"اند.رضا )ع( زیر خط فقر برآورد شدهامام

 58درآمد تلقی شده و براساس برآورد سال ناسب به قشر عظیمی از زوار امام هشتم که کمپاسخگویی م

شود، در شرایط فعلی و شرایط طرح بهسازی و نوسازی و تجربه اجرایی کل زایرین را شامل می %37حدود 



 

 

عظیم زوار  قیمت ، شرایطی را رقم خواهد زد که قشرهای اقامتی گرانطرح در یك دهه اخیر و ایجاد گونه

مدت  ماندگاری،کاهش تمایل سفر به  درآمد جایی را برای اقامت نداشته  باشند که این منجربه به کاهشکم

واراست و نیز کاهش سطح خدمات که است ارتیبر ز  یشهر مشهد که متک  یضعف ساختاراقتصادمشهد،

 است، خواهد شد. مغایر با کرامت انسانی

قابل اشاره و گوشزد است عدم وجود امکانات مناسب و عدم برخورداری از آنچه در  فضای این مقاله 

 شوند.درآمد تلقی میزایرین امام است که کم %37حداقل استانداردهای اقامت جهت جمعیتی بالغ بر 

هدف از تهیه این مقاله , معرفی انواع اقامتگاه های موجود در دنیا ،در ایران و بصورت موردی در شهر مشهد، 

عرفی اقامتگاهای ارزان قیمت در دنیا و شهر مشهد برای ارائه راهکارهایی جهت رسیدن به اهداف زیر می م

 باشد : 

 مشکالت و مسائل به دستیابی و اسکان موجود وضع شناخت -1

 درآمد کم زوار برای مناسب موقت اقامت ایجاد -2

 زائر اقتصادی منابع با اقامتی مراکز سازی متناسب -7

 برای زوار کم درآمد شهر مشهد  ها اقامتگاه بهبود شرایط زیستی و افزایش کیفیت -0

 

 شهر: -2

شناسی و برخی علوم شناسی، اقتصاد، جمعیتهای اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعهطی دهه "

ایران )مصوب دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده است .طبق قانون تعاریف و تقسیمات کشوری ج. ا. 

( شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت 8/0/1732

ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود باشد، به طوری که اکثریت ساکنان 

های دارای اشتغال داشته و در دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت و صنعت، کشاورزی و خدمات و فعالیت

زمینه خدمات شهری از خود کفایی نسبی برخوردار باشد. کانون مبادالت اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و 

 (. 5، 1753)جهانگیر،  "هزار نفر جمعیت باشد. 14حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 

 

 شهر اسالمي:  -1-2



 

 

فهومی یگانه است که مبانی و ارکان و الگو و صفات آن از کالم الهی قابل شهر اسالمی صورتی ذهنی و م

دریافت و تدوین است و این صورت ادراکی با توجه به شرایط دوران و سرزمین )اعم از شرایط و امکانات 

( به شرط عدم تقابل و تناقض با تعالیم و اصول و …اقتصادی، فن آوری، سیاسی، آداب، رسوم، سنن و 

  ی خاص خویش را دارد.های اسالمی، مصداق و تجلی و جلوهارزش

 

 (:Religious Cityشهر مذهبي ) -2-2

شهر مذهبی عنوانی است برای شهرهایی که به دالیل گوناگون مورد احترام و توجه پیروان یك دین یا 

بزرگان و پیامبران یکی توانند خاستگاه و جایگاه مذهب خاص هستند. این شهرها به عنوان مراکز مذهبی می

ها معجزات و حوادثی ماورای قدرت و نیروی هایی باشند که در باور پیروان در آناز ادیان باشد و یا مکان

انسانی رخ داده باشد، همچنین در ادیان مختلف این شهرها ممکن است مدفن افراد بزرگ مورد احترام یك 

 آیین خاص باشند

 (: Pilgrimage Cityشهر زیارتي ) -9-2

در مطالعات شهری، مراکز اجتماعی که معتقدات مذهبی، قویترین عامل جغرافیایی در ایجاد این گونه 

شوند. این قبیل شهرها معموالً در اطراف معابد و بقاع متبرکه روند، شهر زیارتی نامیده میشهرها به شمار می

ل و نقل و تسهیل تردد، رونق کم کم شهری را آیند و امر زیارت این اماکن متبرکه با توسعه حمبه وجود می

 .های آن در مشرق زمین فراوان استآورد که نمونهبه وجود می

به دلیل وجود مضجع شریف رضوی )ع( مورد احترام شیعیان جهان  شهری اسالمی و .شهر مقدس مشهد

طهر رضوی است شهری ترین جاذبه آن که زیارت مرقد مبوده لذا هم شهر مذهبی است و هم به واسطه مهم

 است.  هم باشد. عالوه بر این مشهد شهری اسالمیزیارتی می

 

 :زائر -9

ای به گردید که در یك سفر دورهباشد که به افرادی اطالق میای التین می( کلمهPilgrimکلمه زائر )

 کردندانگیزه مذهبی برای بازدید و به جا آوردن مناسك مذهبی شرکت می



 

 

 

  :زیارت -3

دیدار کردن شخص بزرگ و محترم، بازدید کردن، به »در لغت به معنی ( Pilgrimages) زیارت "

است و در « ها واولیاها رفتن، دعایی که به عنوان تشرف باطنی برای امامان و امامزادهمشاهد متبرك و بقعه

ه با حضور تعریف عامه و در مطالب علمی به دو صورت باطنی و قلبی از راه دور و زیارت از نزدیك ک

 اسفند(. 1753، 27)ایکنا،  "یابد.پذیر است معنی میشخص امکان

ترین عوامل جابجایی جوامع بشر از گذشته تاکنون بوده و در ترین و اصیلزیارت یکی از قدیمی "

مذهبی و اعتقادات دینی که از  سفرها با انگیزه بردارنده مفاهیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

شود. این واژه و اطالق معنایی تاکنون دوام داشته و در نامیده می« زیارت»گذشته تا اکنون ادامه داشته است 

 "باشد های مقدس و در تمامی ادیان میبرگیرنده کلیتی از تمامی سفرهای مذهبی به قصد زیارت مکان

(Fleischer, 2000:311 .). 

زیارت در معنای سنتی و تاریخی آن، عبارت است از: سفری فیزیکی در جستجوی حقیقت و در " 

سفری به سوی مکانی که قدرت و مشیت "(؛ Vukonic 1333) "جستجوی آنچه مقدس و مبارك است 

 (.Sallnow ،1353) "الهی به یك باره در آن پدیدار شده است

ای افزایش اند، به طرز قابل مالحظههای دینی انجام شدهگیزهمیزان سفرهایی که با ان سال اخیر، 84در  

پنداشتند سفر دینی و زیارت در حال انحطاط و از دست یافته است، به طوری که بسیاری از افرادی که می

سفر زیارتی "( Eadeبه عقیده ایاد ) دادن اهمیت اجتماعی خود است، را به تعجب و تفکر واداشته است.

ترنر این رهایی  "حساسی است. مردم برای فرار از زندگی روزمره خود به آن احتیاج دارند.نوعی تخلیه ا

ی خلسه، مسافر نوعی وارستگی و گذشتن از نامد؛ در این لحظهمی "خلسه"معنوی و تخلیه احساسی را 

خود  کند و به درکی از خود و دیگران می رسد که هرگز در محل زندگیبندهای اجتماعی را تجربه می

ای هستند تا ها به دنبال جامعهای معنوی هستند، آنتوانست به آن دست یابد. زائرین به دنبال تجربهنمی

گونه اختالف طبقاتی به زیارت بپردازند. بنابراین، مسافرین درگیر و بتوانند در آن، در کنار هم و بدون هیچ

  .ای فرا واقعی هستنددار روزمرگی خود، به دنبال تجربه

 



 

 

 : و اقامت ارزان ارزاني مفهوم -6

 یارتطرح اسوه،گزارش ز ین)گروه مهندس "یدلخواه،آسان ،ارزان و همگان یارتز"در گزارش با عنوان 

و  یتوال یفتگانش یعادگاهم یمطهررضوحرم" : ( آمده است1755ی،آسان، ارزان و همگان یارتدلخواه، ز

امام  یارتاند، ز یدهامام مفتخر گرد ینهشتم یزبانیکه به م یرانیانا یانامامت است. در م یمدلبستگان به حر

 یهو به عبارت جامع تر، ما یو مل یاجتماع یو شکل دهنده به نهادها یفرهنگ یاصل هاییهرئوف، از پا

با امام  یعیانش یدارامامان )ع( مشهود بوده است، د یرهکه در س همانگونه.است یو مذهب یوفاق مل

 هایینامامان)ع( از سراسر سرزم یاتدر زمان ح یعیاننبوده است وش "گران" یا، "دشوار"، "محدود"هرگز

 یلنا یشامام زمان خو یدارآوردن مناسك حج به د یو اغلب پس از به جا بستندیسفر م باری،کولهاسالم

   ".و ارزان باشد ی،آسانهمگان بایدیمناسبت م ینبه هم یزائمه اطهار ن یفمضاجع شر یارتآمدند و زیم

ازمسلمانان  یاریاند. به عبارت بهتر بسرا حج فقرا دانسته یعیانامام هشتم ش یارتطرف دیگر؛ ز از

عتبات  یگرو د ینهچون مکه،مد یمذهب یشهرها یارتز یعدم تمکن برا یلبه دل یرانیبخصوص جامعه ا

از  یکی یاز طرف زنندیپرمعنا را رقم م یارتیامام همام برده و ز ینخود را به درگاه ا یاز،رازدل و ن یاتعال

امام  یبارگاه ملکوت یارتآرمان به موضوع ز ینا یتحقق اصل عدالت است و تسر یاهداف حکومت اسالم

 .طلبدیمضاعف را م یدیرضا)ع( تاک

 :بدسامان یا یلذ یهسه فرض و شعار اول یهمفهوم ارزانی و اقامت ارزان باید  بر پا

 .یستن یرفتهپذ یطیو با هر شرا یمتیخدمات ارزان به هر ق یهاول؛ آنکه ارا -

 .خدمات ارزان نخواهد بود یهارا یکمتر برا ینههز سازینهزم یشهدوم؛ ساختار ارزان هم -

 است.    یهر نوع خدمات اقامت یهالزم در ارا یفیک یحداقل استانداردها یهسوم؛ ارا  -

 :اقامتگاه ها -7

که  "شناسیهای گردشگری ـ اصطالحها و انواع دیگر اقامتگاههتل خدمات گردشگری ـ"استاندارد 

های مربوطه توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده نویس آن در کمیسیونپیش

رار گرفته است، مورد تصویب ق 23/0/1753و در هشتمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ 



 

 

قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحققات صنعتی ایران  7اینك به استناد بند یك ماده 

 شود. به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می 1731ماه مصوب بهمن

این استاندارد شامل تعاریف مربوط به تعدادی از اصطالحات است که به طور رایج در صنعت 

 گیرد: دشگری مورد استفاده قرار میگر

 

 : اقامتگاه -1-7

 محل تأمین حداقل تسهیالت برای خواب و موارد بهداشتی است. 

 

 :هاانواع اقامتگاه  -2-3

منزلگاه، هتل  - 8روزیمهمانکده، شبانه - 0سرای اختصاصی -7پذیرمهمان -2هتل/ مهمانخانه -1

اردوگاه گردشگری،  -3مهمانسرای جوانان - 5روستا سرا -3مجتمع گردشگری آپارتمانی، - 3آپارتمان  

اردوگاه، کاروانگاه، گردشگاه، اردوگاه گردشگری، پارك  -14مرکز گردشگری، دهکده گردشگری 

مزرعه سرا  - 18سرامزرعه- 10سرای اختصاصی برون شهری- 17رستیهتل تند-12راه سرا -11گردشگری 

- 24 مهمانخانه با دور اقامت طوالنی- 13 سراچه هتل -15 کلبه، بنگالو 13 پناهگاه کوهستانی -13 با غذا

کاروانك گردشگری، کاروانك - 27کاروانك- 22 ون سفری، کاروانك موتوردار، کاروانچه -21 دوبه آبراهی

کاروانك - 23چادر- 28کاروانك تاشو - 20 گردشگری متحرك، کاروانك ثابت، خانه متحرك 

 اقامتگاه کودکان - 25  یدك چادری- 23گردشگری

 

 : اقامتگاه هاي ارزان در كشورهاي توریستي و ایران - 1

  :هاي اقامتي تجربه شده كشورهاي توریستيها وگونهروش -1-1

های آوری شده در خصوص گونهای از اطالعات جمعدر این بخش از بانك اطالعاتی گزیده و خالصه

 گردد:اقامتی ارزان قیمت تجربه شده در دیگر کشورها بخصوص شهرهای توریستی ارایه می



 

 

است و  ها در استرالیا بسیار متفاوتها و سایر اقامتگاهکیفیت و سطح هتل مراكز اقامتي در استراليا: -

های کوچك، های مناطق تفریحی، هتلالمللی و عالی، هتلی بینستارههای لوکس پنجاین کشور دارای هتل

های ارزان ها است. در مورد هتلها، مهمانسراها، خوابگاهها، مزارع مهمانپذیر، آپارتمانهای ارزان، متلهتل

های ارزان قیمت باشید، بهترین محل، اقامتگاهقیمت باید گفت که تعداد آنها کم است و چنانچه دنبال 

 شود. تر تمام میمسافرخانه یا میهمانخانه است. معموال اگر اتاق را به صورت هفتگی اجاره کنید، بسیار ارزان

شود. در سراسردنیا فراوانند نیز گفته می   motors innsیا    motor hotelsها که به آنها در مورد متل

ها حمام، دستشویی اختصاصی، تلفن، است. متل  best westernو  badgetو   A1آنها ترینکه معروف

 وسایل تهیه قهوه، چای و یخچال دارند. 

ترین تسهیالت در شهرهای بزرگ ابتدا در ژاپن دیده : ارزان قیمت capsule hotelهتل كپسول -

هایی که از نوعی پالستیك ساخته ر اتاقنام گرفتند؛ میهمانان د   capsule hotel "هتل كپسول"شدند که 

ای حدود شدند و هر شب اجارهفوت عمق، مستقر می3/3فوت و  28شده بودند، با ارتفاع و عرض حدود 

 پرداختند .دالر در توکیو می 28

ها هستند. ای از آپارتمانها به جای اتاق، مجموعهاین دسته از هتل :Candominiumكاندامينيوم  -

شوند، اغلب خانوادگی هستند و به لحاظ اقتصادی برایشان بسیار  مقرون به ها مستقر میکه در هتلافرادی 

 ها مجهز به امکانات پخت غذا و ... نیز هستند. صرفه است. آپارتمان

 های کاندامینیوم است. : نوعی خاص از هتل time sharingتایم شرینگ  -

ها از نظر خدمات هتل شود.آپارتمان نامیده میهتل کاهش یابد؛ هتلاگر مکان پذیرایی  ها:آپارتمانهتل -

ها وضعیت بهتری دارند در حالی که بسیاری از مسافران از امکانات، مبلغ کمتر، امنیت آپارتماننسبت به هتل

آپارتمان وسایل آشپزی وجود دارد و نیازی به ترند.در هتلها راضیآپارتمانو امکانات بهداشتی هتل

 های مختلف با امکانات بیشتری دارند.ها رستورانشود، اما هتلرستوران احساس نمی

کنند تا هرگاه بخواهند آنها هایی را اجاره یا خریداری میها، مکانها و سازماناغلب اداره. مهمانسراها: -

اکز اقامتی در را به کارمندان خود همراه با تسهیال ت یا خدماتی برای مدت مشخصی بسپارند. این مر



 

 

اند. این مراکز اغلب به صورت رایگان یا نیم بها در اختیار کارمندان لقب گرفته "زایرسرا"شهرهای زیارتی 

 گیرد. این نهادها قرار می

های کوچك است که در خارج از شهرها امکانات اقامتی برای ای از زمین و اتاقها مجموعهمتل متل: -

شود. استقرار ها، قسمتی برای اقامت عموم در نظر گرفته میدر این مجموعهکنند. مدت کوتاه فراهم می

کند. در تر را فراهم میتر حاشیه یا خارج شهرها، فرصتی برای ارایه خدمات ارزانها در اراضی ارزانمتل

 های آن اقامت کنند توانند چادرهای مسافرتی خود را برپا یا تنها در اتاقها، مسافران میهایی از متلبخش

 که است ایاجاره اقامتی مکان نوعی نامید، نیز جوانان مهمانپذیر را آن توانمی که: hostel هاستل ها -

 دارای مهمان هر معموال. کنندمی اقامت بزرگ هایسالن یا هااتاق در گروهی صورت به بیشتر آن مهمانان

 امکانات معموال. است گرفته قرار میهمانان از دیگری تعداد با مشترك اتاق یك در که است تخت یك

 استفاده مورد اشتراکی صورت به و دارند قرار اتاق از بیرون در آشپزخانه نیز و( توالت و حمام) بهداشتی

  .گیرندقرارمی

( پشتیکوله گردشگر)پکر بك به معروف مسافران و گردشگر جوانان استفاده مورد بیشتر هاروزیشبانه

  .شودمی گفته  backpackers پکربك هامکان این به نیوزلند و استرالیا در رو این از. گیرندمی قرار

 .هستند هاروزیشبانه در موجود هایاتاق رایج انواع از تختههشت و تختهشش چهارتخته، هایاتاق

 داشته تخت بیست از بیش تواندمی گاه که گویند،می خوابگاه را بیشتر ظرفیت با هایسالن و هااتاق معموال

 امکانات دارای هایاتاق یا و دوتخته و تختهیك هایاتاق دارای روزیشبانه مهمانپذیرهای برخی. باشد

 . آیندمی حساب به مسافرتی اقامتی هایمکان ترینقیمتارزان معموال ها،روزیشبانه .هستند نیز مستقل

 توسعه بشدت یافته، توسعه شهرهای و کشور در اقامتی مراکز مجموعه در ها،هاستل اخیر دهه یك در

 نیز درآمدمیان خانوادهای بلکه هستند، درآمدکم افراد و دانشجویان جوانان، تنهانه استقبال مورد و یافته

 . اندشده هامجموعه این قرص وپا پر مشتری

 

 

 
 



 

 

 :مشهد -هاي اقامتي تجربه شده در ایرانها وگونهروش -2-1

  :هتل آپارتمان -

این دسته از مراکز اقامتی که نمادی بارز از حد وسط بین حداکثری پوشش هتل ها و حداقلی  "

در مشهدشکل گرفته و از زمان تا  34پاسخگویی به نیازهای اقامتی توسط مهمانپذیر ها می باشد از دهه 

ای داشته است.از آنجایی که این نوع واحدهای اقامتی با فرهنگ مردم کشور  کنون روند رو به رشد فزاینده

همخوانی بیشتری داشته و بدلیل محصور بودن،قابلیت استفاده بیشتر از فضا و امکانات طبخ غذا،مورد توجه 

 )اتحادیه صنفی هتل آپارتمان های شهر مشهد("مردم قرار گرفته است.

 :مهمانپذیرها -

توجه به کیفیت خدمات و نرخنامه انجمن صنفی، خدمات اقامتی را با قیمتی ارزانتر از  مهمانپذیرها با "

دهند. دراکثر این فضاها، حداقل امکانات آپارتمان ارایه میهای اقامتی خصوصی مانند هتل و هتلدیگر گونه

درآمد اقتصادی پایین و کمهای شود و مخاطبین که عمدتاً  از گروهمیهم با کیفیت بسیار نازل ارایه اقامت آن

ها محدود به حداقل امکانات تجهیزات موجود در مهمانپذیر دهند.هستند را با شرایط عمدتاً نامناسب خدمات می

حسب نوع اتاق، امکانات بهداشتی و استحمام در فضای عمومی اسکان موقت ازجمله وسایل خواب و بر

 ی تجمع یافته است( استقرار دارد.اط)برای هرچند اتاق در یك نقطه از کریدور ارتب

 

 :مهمانسراهاي دولتي -

درسال های اخیر سازمان ها و وزارت خانه های دولتی به جهت ایجاد زمینه های الزم برای مسافرت 

کارکنان خودو ایجاد زمینه های رفاهی بیشتربرای آنان اقدام به خریدو یا ساخت مهمانسرا در مشهد 

ظاهرا اختصاص به پرسنل واحد مربوطه داردبا قیمت های بسیار اندك،که در  نمودند.این مهمانسراها که

 یلیتفض یمعرف-و همکاران ی)مهندس مشاور رضوان ".حدرایگان می باشد،در اختیار میهمانان قرار می گیرد

 (     یژهو یاقامت خانه زائر و زائرسرا یدجد یالگوها

 :زائرسراها  -



 

 

،غذاخوری دسته جمعی و اتاق های عمومی مجهز است.این اماکن مکان هایی که به تخت های فراوان"

)مطالعات اجرایي اسکان و اقامت  "غذاالزم و مسکن برای زوار،دانشجویان و غیره را تامین می کنند.

 شهر مشهدمحققان همراه اندیشه(زائران 

 

 حسينيه: -

است که در ماه محرم به  حسینیه مکانی"این گونه آمده است:  "فرهنگ عمید"برای معرفی حسینیه در 

نمایند. درشهرهای قدیمی خوانی، سوگواری وعزاداری در آن برپا میحسین)ع(، روضهمناسبت شهادت امام

اند که در مسیر گذرهای ها فضاهای محصوری به شکل میدان روباز یا فضایی سرپوشیده بودهایران حسینیه

ت فضاهای عمومی، یعنی جزیی از گذر اصلی یا به اند. این فضاها اغلب به صوراصلی شهر قرار داشته

 ."اندصورت فضایی مستقل، اما در ارتباط با گذر اصلی قرار داشته

سال در ابتدا با تاکید بر ارایه خدمات مذهبی به مجاورین ساخته شدند  184ها با قدمت حدود حسینیه"

با منشا غیرشهری )که عمدتاً توسط  هاییکم به تقویت حضور جریان دایمی زوار و ساخت حسینیهکه کم

ها با استدالل ایجاد مکانی عمومی به منظور برپایی اصناف، هیأت مذهبی و مراجع دینی دیگر شهرستان

مراسم مذهبی در ایام و اعیاد خاص مذهبی شدند( بر کارکرد اصلی خود موضوع اقامت را نیز گنجانیدند. 

های مقیم وار گروهی در قالب هیأت، خانوارها و خانوادهاین اماکن به تدریج به محل اصلی اقامت ز

شهرستان منشا ساخت بدل گردید که تغییرات چند ساله اخیر در ساختار کارکردی آنها، باعث ایجاد اماکن 

 ".کالبدی برای اقامت زوار مختلف گردید -فضایی ختلفمهای چند منظوره با امکانی مطلوب در قالب

 ()همان

 :منازل شخصي -

ك پالك با کاربری مسکونی که دارای یك یا چند واحد مسکونی باشد که قسمتی از آن سکونت دائم ی"

و قسمت دیگری قابل تبدیل به اقامت موقت شده کلیه ضوابط و آیین نامه های باالدست در خود شرایطی 

مجزا کرده و به  را فراهم نموده است تا هر واحد آن بتواند در مقاطعی از سال بخشی از زیربنای خود را

 )همان( "صورت مستقل و نیمه مستقل در اختیار یك خانواده زائر قرار دهد.



 

 

 دارس : م -

فضاهای آموزشی)دبستان،راهنمایی،دبیرستان(که در فصول و زمان های غیر فعال با تخلیه مبلمان های "

ضوابط با اضافه کردن زیربنا موجود و تجهیز فضاهای عمومی در اختیار زائران قرار می گیردو یا بر طبق 

 )همان( "بصورت مستقل جهت اقامت برنامه سازی می شوند.

 

از خدمات سازمان های دولتی و بخش های  کم درآمد پس از بررسی میزان رضایت مندی زائران   

که از سوی سازمان های مختلف دخیل در امر زائر و زیارت انجام ارزان خصوصی در حوزه اسکان و اقامت 

زائرین به ترتیب اولویت به شرح زیر این رفته است , مشکالت ساختار فیزیکی و مراکز اقامتی از دیدگاه گ

 می باشد :

 موقعیت مراکز اقامتی ) نزدیکی به حرم ( .1

 هزینه های باالی اقامت .2

 نبود امنیت .7

 کمبود بهداشت .0

دکوراسیون , نوع تخت , کمبود خدمات و سرویس های ارائه شده ) نوع اتاق, بزرگی اتاق ,  .8

 دید به منظر بیرون (

 نما و ظاهر مراکز اقامتی .3

با توجه به موارد بیان شده , این مقاله سعی دارد تا با نقد و بررسی گونه های اقامتی موجود در مشهد و 

 ارائه راهکارهای طراحی , به اصالح ساختار و بهسازی این گونه ها بپردازد. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خانه های زائر پذیر – 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهکارهاي ارائه خدمات ارزان در حوزه طراحي ضعف قوت 

برخورداری از خدمات خانه و در نتیجه 

 افزایش حس تعلق پذیری مسافر به فضا

نابسامانی و فرسودگی کالبدی 

 و فضایی بافت موجود

 افزایش سرانه اقامت برای افزایش کیفیت فضا

زائران کم درآمد بیشترین انتخاب از طرف 

 برای اقامت در بافت
 تفکیك واحد های اقامتی از خدماتی

توانایی هماهنگی با زمان از طریق انعطاف در 

 ساختار کارکردی

استفاده از مضامین ساختاری و موتیف های الگوی مسکونی در 

 بافت قدیم

 توجیه اقتصادی ) هزینه اقامت اندك(

فرسودگی عملکردی ) بناهای 

پاسخگوی نیاز ها و  موجود

 شرایط زندگی امروز نیست(

 تجهیز فضای پشت بام جهت ارتباط بصری زوار با حرم

 تجهیز فضا برای نشیمن در حیاط مجموعه برای بازی و ورزش بهره وری مکانی

 استفاده از ساکنان بافت به عنوان نیروی انسانی خدمات دهنده پایداری فعالیت

دو جامعه مخاطب همزیستی مسالمت آمیز 

 ارائه الگوی کالبدی جدید مطابق با نیاز های امروزی ناامنی در بافت زائر و مجاور

 مشارکت شهروندان

 نزدیکی به حرم
 تداخل فرهنگی در بافت

 -نهادینه کردن موضوع اقامت در این گونه ها با تولید ضوابط 

 انعطاف در خدمات درجه بندی فضا ها  -استاندارد ها 



 

 

 مهمانپذیر ها – 2جدول شماره 

 راهکارهاي ارائه خدمات ارزان در حوزه طراحي ضعف قوت 

اولین شیوه اقامت خصوصی در 

 سال سابقه اقامت 184بافت ، 

عدم وجود سرانه استاندارد 

 اقامت
 استفاده بهینه از فضا

واحد  257حضور بیش از 

 مهمانپذیر در بافت

عدم وجود فضاهای عمومی 

 -شده ) فضاهای جمعی تجهیز 

 سالنهای جمعی (
استفاده از یك فضای چند منظوره با تجهیز تخت در 

 ایام نوروزی و ایام دیگر مثل جشن ها و ...
اشتیاق و عالقه امکان موقت و 

استقبال بیشتر از اینگونه در میان 

 73/8=58زوار کم درآمد ) سال 

 درصد(

 04فرسودگی و قدمت بیش از 

 آنهاسال در اکثر 

تداوم کارکردی این شیوه در 

بررسی تاریخ اقامت در بافت ) 

دارای پتانسیل های اقتصادی و 

 اجتماعی مطلوب(

فضای  -عدم وجود فضای سبز 

 باز و نیمه باز مناسب
 کاهش سرانه اقامت به حداقل استاندارد

عدم برخورداری از نور کافی و 

 طبیعی

انعطاف پذیری الگوی کارکردی ) 

امکان شرایط بهره برداری متنوع 

 با شرایط اقتصادی (

 عدم وجود پارکینگ
تفکیك اقامت گروهی از خانوادگی از ظریق اختالف 

 طبقه 
 نبود فضای خانه داری

تناسب اقتصادی در میان هزینه 

های دریافتی در این شیوه با 

توانمندی های اقتصادی زوار کم 

 درآمد و میان درآمد

رعایت اصول  آلودگی و عدم

سرویس های بهداشتی عمومی دارای تمامی امکانات  بهداشتی

عدم وجود تاسیسات و تجهیزات  سرویس ها در اتاق ها

 مناسب برای آسایش

 

 

 

 

 

 



 

 

 هتل آپارتمان ها – 9جدول شماره 

 راهکارهاي ارائه خدمات ارزان در حوزه طراحي ضعف قوت 

با فرهنگ مردم کشور ما همخوانی 

عدم وجود سرانه  داردبیشتری 

 استاندارد اقامت

 کاهش سرانه اقامت به حداقل استاندارد

 استفاده بهینه از فضا استفاده برای کلیه اقشار

قابلیت استفاده بیشتر از فضا به 

عدم وجود فضاهای  دلیل محصور بودن

 نیمه باز ) تراس ها (

 تفکیك واحدهای یك خوابه و دو خوابه

مورد عالقه سومین شیوه اقامت 

 زائرین کم درآمد

سالن  -ایجاد فضاهای عمومی تجهیز شده ) فضاهای جمعی 

 های جمعی (

 قرار داشتن در بافت پیرامونی حرم

بی توجهی به گونه 

های مسافرت ) جمعی 

 کاروانی و ... ( -

جلوگیری از شکستگی های غیرکارکردی و پرهیز از گوشه های 

 غیر گونیا در ساختار معماری

برخورداری از شرایط و امکانات 

خانه و بالطبع ایجاد حس تعلق 

 پذیری فضا از طرف مخاطبان
استفاده از نماهای موزون با ساختار هویتی بافت و برخوردار از 

 عناصر رجعت دهنده به تاریخ غنی محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسينيه ها – 3جدول شماره 

 ضعف قوت 
ارزان در حوزه راهکارهاي ارائه خدمات 

 طراحي

 ساله 184قدمت 

 فاقد الگو و ضابطه مدون

 کارکردی فضای باز -تفکیك کالبدی 

 اقامت کوتاه مدت برای زوار کم درآمد 
جلوگیری از تداخل فرهنگی مسافران از طریق 

 جداسازی شیوه های مسافرت
 -اقامتی  -فضاهای چند کارکردی ) مذهبی 

 تجاری( -آموزشی

کمتر مذهبی بودن نسبت به مساجد ویژگی 

و در نتیجه قابل پذیرفتن فعالیت و کاربری 

 های دیگر در خود
محوطه حسینیه ها به صورت چند منظوره و 

 فراموضوعی عمل می کند
امکان خود اتکا بودن به علت داشتن 

 فعالیت های جانبی در خود 

 تداخل فرهنگی اجتماعی

کارکردی امکان انعطاف پذیری در ساختار 

تفکیك فضای اقامتی خانواده ها و اقامت  خود متناسب با زمان و نوع فعالیت

امکان پراکندگی مکانی گونه در موقعیت  جمعی و خانوادگی

 های مختلف بافت پیرامون حرم

انتخاب این سبك اقامت توسط زوار کم 

درصد زوار( در بافت برای اقامت 8درآمد )

 کوتاه

و سازمان بصری به سمت  کلیه ساختار فرمی

 استفاده از مبانی نظری معماری مذهبی

 اجاره اندك

کارکرد تنها مذهبی داشتن ) 

 وضع موجود (

اجتماعی به دلیل  -تعلقات فرهنگی 

 اشتراکات قومی
ضابطه مند شدن موضوع اقامت ) رسمیت 

 یافتن حوزه اقامتی(
 فرهنگی -تقویت روابط اجتماعی 

پشتوانه مردمی در سرمایه بهره مندی از 

گزاری ساخت و بهره برداری با توجه به 

تلفیق با کاربری های سازگار در حوزه اقامت  رشد اقتصادی آن

اشتیاق فراوان انجمن های مذهبی و  بهداشتی ... -مثل تجاری 

موسسات فرهنگی شهرستانها به ساخت و 

 بهره برداری از این شیوه ساخت

 مدارس زائر پذیر – 6جدول شماره 



 

 

 ضعف قوت 
راهکارهاي ارائه خدمات ارزان در حوزه 

 طراحي

دارای فضای باز جهت پارکینگ و 

 ورزش جوانان
 تعیین سرانه اقامت  کمبود امنیت

وجود فضاهای آموزشی و مدارس 

 متعدد در بافت ) نزدیکی به حرم (
 -کمبود فضاهای خدماتی مثل انبار 

حمام و  -آشپزخانه  -سرویس بهداشتی 

) ... 

 رسمیت بخشی و نظارت

 هزینه پایین

 بهره وری بهینه از فضا

 استقبال زائر کم درآمد از این شیوه

نداشتن نظامی قانونمند و معتبر برای 

اقامت در این فضاها ) تعریف نشدن 

 سرانه استاندارد برای اقامت (

نبود سختگیری و حساسیت های 

افزودن مبلمان و تجهیز فضا به منظور  خاص فضاهای اقامتی

 اقامت زوار
 اتاق های تفکیك شده

 نظام مرتب فضاها
عمدتا زوار از طبقه کارمند و فرهنگیان 

 هستند) استفاده اقشار خاص (

در نظر گرفتن حوزه خدماتی به صورت 

همجواری با مراکز تجاری و خدماتی  مجتمع در بخشی از محوطه

 مراکز محالت

 كمپ ها – 7جدول شماره 

 ضعف قوت 
راهکارهاي ارائه خدمات ارزان در حوزه 

 طراحي

درصد از زوار کم درآمد تمایل 8

 استفاده از این شیوه را دارند
 احداث فضاهای تفریحی در اطراف کمپ رعایت نکردن مسائل بهداشتی

 هزینه اقامت پایین
 کمبود امنیت و ایمنی

 کارکرد چند منظوره فضاها

 کیفیت بخشی و تنوع ارائه خدمات احساس مالکیت

 استفاده از فضای باز

 ایجاد آلودگی محیطی 

ایجاد حداقل یك فضای بسته اداری و 

سالن مناسب برگزاری مراسم خاص و 

 فضاهای وابسته

برخورداری از خدمات اولیه و وابسته 

به اقامت در نزدیکی مکان احداث 

 کمپ

 

 

 : نتيجه گيري -0



 

 

شهرمشهد به عنوان یکی از قطب های گردشگری مذهبی هر ساله پذیرای خیل عظیم زائرین بارگاه 

رضوی است. نتایج به دست آمده از پژوهش ها گویای وجود مشکالت موجود در زمینه ایجاد رفاه عمومی 

ئرین کم درصد آنها ، زا 37زائرین است که طبق آمارها این و اقامت در جهت ارائه خدمات مناسب به 

درآمد هستند . بحث خدمات اقامتی و اسکان به عنوان اولین و مهم ترین مسئله در کالنشهر مشهد باعث 

درصد اقامتگاه های عمومی  10,37احداث اقامتگاه های عمومی فروان شده است ؛ به نحوی که حدود 

رسمی است و در مقابل تعداد کشور در این کالنشهر واقع است که البته این آمار مربوط به اقامتگاه های 

بسیار زیادی از اقامتگاه های غیر رسمی نظیر حسینیه ها ، منازل ، مدارس و ... نیز وجود دارد و به علت 

عدم وجود امکانات مناسب و عدم برخورداری از حداقل استاندارد های اقامت ، نیاز به توجه و اصالح 

 ئرین دارند .ساختار ها در جهت ارائه خدمات در خور شان زا

مختلفی همچون جامعه شناسی و فرهنگ و  مولفه هایساماندهی فضا در معماری همواره در تعامل با 

مذهب بوده است . علت گوناگونی اقامتگاه های موجود در سطح شهر مشهد ) اعم از رسمی و غیر رسمی ( 

باشد . در نتیجه وجود تمامی این  نیز عالوه بر این مسائل، به اقتصاد و سطح درآمد زائرین نیز مربوط می

گونه ها الزامی است و بایستی راهکارهای مناسب در جهت بهبود و اصالح ساختار اقامتگاه ها ) غیر رسمی 

گردد ،  می برخی از این تمایالت در مسیر ساخت منجر به افزایش هزینه اگر چه .( پیشنهاد و اجرا گردد 

  سرمایه گذاری اولیه را به همراه خواهد داشت.بازگشت  بلندمدت این توجهاتلیکن در 

ابعاد و  ، ها، استانداردبا توجه به تحقیقات انجام شده در این پژوهش ، مواردی همچون آرایش فضا 

 یمو ارتباط مستق یکارکرد یاجزا یدماننمونه چ ی،ارتباطات داخل ، ی(سرانه کارکرد ی)اقامت یاندازه فضا

در تولید الگوی معماری اقامت ارزان نقش اساسی دارند . از سویی وجود  مخاطب یفیو ک یکم ییبا شناسا

قابلیت انعطاف پذیری در ارائه خدمات در کلیه ایام و با تناسب میزان تقاضای مراجعین می تواند مورد نظر 

ه از فضاهای باز و واقع شود و این تغییر می تواند در سرانه استفاده از فضا ، تغییر در ارتباط فضاها ، استفاد

 نیمه باز و ... و با توجه به تغییر در نحوه ی سفر ) انفرادی ، خانوادگی ، گروهی ( صورت می گیرد . 



 

 

در مورد گونه های اقامتی موجود ، در صورت امکان اصالح ساختار ، و در مورد گونه های اقامتی در 

، امید است با توجه به این موارد ، امکان ارائه خدمات  و ساخت طراحینظر گرفته شده در آینده جهت 

 مناسب در شان زائرین بارگاه مطهر رضوی میسر گردد .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :و ماخذ  منابع -3

 1755ی،آسان، ارزان و همگان یارتدلخواه، ز یارتطرح اسوه،گزارش ز ینگروه مهندس -1

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایراناصطالح شناسی،  -هتل ها وانواع دیگر اقامتگاه های گردشگری -2

 ،چاپ اول

 1734اتحادیه صنفی هتل آپارتمان های شهر مشهد در سال  -7

  یژهو یاقامت خانه زائر و زائرسرا یدجد یالگوها یلیتفض یمعرف،  و همکاران یمهندس مشاور رضوان -0

   اجرایی اسکان و اقامت زائران شهر مشهدمحققان همراه اندیشهمطالعات  -8

،مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان ،شهر،شهرستان،روستاو شهرداری،نشر 1753منصور،جهانگیر، -3

 دیدار

 1758،  آمددرکالبدی اقشار کم -الگویابی فضایی،  و همکاران یمهندس مشاور رضوان -3

فرایند بهسازی مکان های مناسب برای اقامت زایرین کم درآمد حرم مطهر خدمات مدیریت طرح در  -5

 ،رضوی
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