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چاپ هشتم

  هتل کتاب دوم از مجموعه کتب عملکر های معماری 
است که در این مجموعه سعی شده با اختصاص هرکتاب به یک 
عملکرد خاص و کنارهم قرار دادن آثار معماران مختلف، امکان 
بررسی دقیق تر هرعملکرد فراهم شود. مالک انتخاب این آثار، 
مطرح نمودن ایده هایی نو در خصوص آن عملکرد، در زمان 
ساخت آن پروژه بوده است و به همین دلیل هر کتاب شامل 

آثاری از دوره های مختلف تاریخی می شود.
در این کتاب انتخاب هتل ها به نحوی بوده است که از تمامی 
انواع متداول هتل های امروزی نظیر هتل های شهری، هتل های 
... نمونه ای معرفی گردد. در  تفریحی، هتل های فرودگاهی و 
بخش اول این کتاب 20 هتل در فاصله ی سال های 1923 تا 
2007 میالدی، تا حد امکان به طور کامل معرفی شده و عالوه 
بر مشخصات هر پروژه و معمار، سایت اینترنتی و برخی دیگر از 
آثار معماران نیز ذکر شده است. همچنین در این کتاب سایت 
اختصاصی هتل ها نیز جهت دستیابی خوانندگان به اطالعات 

بیشتر افزوده شده است.
در بخش دوم کتاب حاضر نیز، جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان، 
تعداد 30 هتل از شهر ها و کشور های مختلف به اختصار معرفی 
شده  است. در این قسمت سعی شده تا در صورت نیاز با استفاده 
از رنگ آمیزی برخی مدارک، بر نکات حائز اهمیت هر طرح تاکید 

بیشتری شود.    
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پيشگفتار
ــخنی بدیهی و  ــود منابع تخصصی معماری در ایران س ــخن از كمب س
ــت. هر چند كه دوران سخت و آغازین این عرصه سپری  تکراري اس
ــده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد  ش
انتشار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ایم اما هنوز در 
ــان ناپذیر مینماید. ازآنجا كه  ــه، كمبود منابع معماری كتم مقام مقایس
فرصت حضور در یک اثر معماری و درک بیواسطه فضای خلق شده 
برای بسیاری از معماران و دانشجویان ناممکن است، بیشترین شناخت 
ــاهده تصاویر و دقت در مدارک فنی  ــک اثر معماري از طریق مش از ی
ــتفاده رایج در میان دانشجویان  ــد، اما نحوه اس آن اثر حاصل خواهدش
ــت تا برخی اساتید در  ــبب شده اس از تصاویر كتب التین معماری س
دانشکدهها توجه به این گونه كتب را مانع رشد خالقیت در دانشجویان 
بدانند. حال آنکه تنها از طریق این كتب میتوان به دگرگونیها در عرصه 
ــاری، به عنوان مثال تفاوتهای معماری ملل گوناگون و تغییرات  معم
ــه در  ــک ریش معماری در طول زمان، پیبرد. دگرگونیهایی كه بی ش
بسترهای فکری، فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان 

سبب پیدایش سبکها و دورههای متفاوتی گردیدهاند. 
ــعی دارد با معرفی آثار معماری  مجموعه كتب عملكردهای معماری، س
به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی معماری 
ــاخص و موفق از یک عملکرد در یک  در ایران بردارد. معرفی آثار ش
ــنایی و  كتاب این امکان را ایجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر آش
مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت این عملکردها را در طول زمان 
نیز پیگیری كنند.هر كتاب از این مجموعه شامل دو بخش میباشد؛ در 
ــروژه از معماران مختلف، در حد  ــت پ بخش اول هر كتاب تعداد بیس
ــت. هر پروژه شامل یک صفحه  ــده اس امکان به طور كامل معرفی ش
متن اصلی است كه در آن به معرفی پروژه و معرفی مختصر معمارِ آن 
پرداخته شده است. در جهت كوتاه نمودن مطالب در این صفحات از 
شرح بدیهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز و سعی شده است تا ساختار 
ــکل مقاالتی كوتاه  ــن نه به صورت صفحات یک كتاب بلکه به ش مت
ــردد. در انتهای این صفحات نیز  ــزا پیرامون هر پروژه تدوین گ و مج
ــایت اینترنتی و برخی از دیگر  ــنایی بیشتر خوانندگان س به منظور آش
ــعی بر این بوده است تا  ــده است. در این بخش س آثار معمار درج ش
ــود و در صورت عدم  ــتفاده ش ــر و مدارک با كیفیت باال اس از تصاوی
ــتیابی به چنین مداركی، پالنها، نماها یا مقاطع مجدداً ترسیم شده  دس
ــت پروژه از میان سایر پروژهها، معرفی  ــت. مالک انتخاب این بیس اس
راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد بوده است و به همین دلیل تنها 

به آثار معماران بنام  و بینالمللي بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان تعدادی 
پروژه )در این كتاب سی پروژه( به طور مختصر و اجمالی معرفی شده 
است. همچنین در این بخش سعی شده است تا بر نکات حائز اهمیت 

درهرطرح تأكید شود. 
ــت كه  »هتل«، دومین كتاب از مجموعه كتب عملکردهای معماری اس
ــواع این عملکرد در فاصله زمانی 1923  ــای متنوعی از ان در آن نمونه ه
تا 200۶ میالدی معرفی شده اند. پیچیدگی روابط عملکردی در هتل از 
یکسو، و اهمیت جنبه های فرمال آن از سوی دیگر موجب شده است 
تا هتل یکی از دشوارترین عملکردها در حیطه طراحی معماری گردد. با 

توجه به تنوع در انواع فضاهای اقامتی در این كتاب سعی شده است تا 
هتلهایی در مقیاس هایی مختلف و از كشورهای گوناگون معرفی شوند. 
برخی دیگر از انواع فضاهای اقامتی نظیر خوابگاههای دانشجویی نیز به 
طور مجزا در سومین كتاب از این مجموعه با نام »مجتمع اقامتی« معرفی 
شدهاند. با توجه به كمبود منابع معتبر در خصوص این عملکرد، مطالب 
این كتاب در بازهای طوالنی و از میان تمامی منابع در دسترس گردآوری 
ــعی شده است تا شاخص ترین هتلهایی كه در  شده و بدین ترتیب س
ــران را به خود جلب كرده اند معرفی  ــته نظر صاحب نظ دهه های گذش
گردند. بی تردید نگاهی دقیق به تاریخچه و سیر تحوالت این عملکرد 
در دهه های گذشته تا به امروز ما را در فهم دقیق تر تغییرات پدید آمده 
در تعاریف، نیازها و دیدگاه ها در خصوص فضاهای اقامتی و همچنین 
چگونگی پاسخگویی معماران به تغییراتی از این دست، یاری میرساند.

ــوع »هتل« برای دومین كتاب از این مجموعه با توجه به  انتخاب موض
ــت و هر چند  ــی در این خصوص صورت گرفته اس فقدان منابع فارس
كه در بسیاری از مجالت تخصصی نمونه هایی از این عملکرد معرفی 
ــجام و كیفیت این منابع ما را بر آن داشت تا  ــت اما فقدان انس شده اس
كتابی جامع و در حد توقعات امروز دانشجویان و معماران در دسترس 
ــاب مجموعاً پنجاه پروژه از  ــن قرار گیرد. از این رو در این كت مخاطبی
دوره های زمانی مختلف و از سرتاسر دنیا انتخاب و معرفی گردیده است. 
ــت تا همچون سایر آثار این مجموعه  ــعی شده اس در این كتاب نیز س
اولویت با آثار شاخص و محوریت با ارائه مدارک فنی كامل باشد. امید 
است دومین كتاب از این مجموعه نیز همچون سایر آثار به چاپ رسیده 
ــتقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمایی مناسب جهت استفاده  مورد اس
متخصصین، معماران وخصوصاً دانشجویان رشته معماری باشد و ایشان 
ــال نظرات خود ما را در بهبود كمی و كیفی كتبی كه از این  نیز با ارس

مجموعه در دست انتشار است یاری رسانند.
پس از دو نوبت چاپ متوالی كتاب حاضر، اكنون و در نوبت چاپ سوم 
»ويرايش دوم هتل« گردآوری و به بازار نشر كتب تخصصی معماری ارائه 
میگردد. در این ویرایش جدید سعی كردهایم تا نه تنها به اصالح برخی 
ــکاالت بپردازیم، بلکه تا جای امکان كاستیهای علمی كتاب را نیز  اش
برطرف سازیم. از این رو عالوه بر ویرایش مجدد تمامی متنهای كتاب، 

تصاویر و مدارک نامناسب نیز تعویض و اصالح گردیده اند.
ــتقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش  ــندیم كه پس از اس ــیار خرس بس
ــت قریب به پنج  مخاطبین از این مجموعه كتب، اكنون و پس از گذش
سال از آغاز انتشار این مجموعهـ  كه نخستین مجموعه از كتب موضوعی 
ــتـ   این موضوع مورد استقبال سایر ناشرین نیز  و عملکردی بوده اس
واقع شده است. انتشارات كتابکده كسری ضمن استقبال از این رویکرد 
ــع، بهروز و با كیفیتی  ــواره در این عرصه آثاری جام ــت هم امیدوار اس

متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرار گیرد.
كتابكده كســری برخود الزم میداند در این فرصت از همکاری كلیه 
دوستان و اساتیدی كه ما را در گردآوری این مجموعه یاری رساندهاند 

كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
زمستان 1389
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E.S هتل
كینگ روسلی/ رمـ  ایتالیا/ 1999
08 - Hotel E.S / King Roselli

هتل هایت ریجنسی
جان پورتمن / آتالنتاـ  ایاالت متحده/ 19۶5
02 - Hotel Hyatt Regency/ John Portman

هتل كیوسرا 
كیشو كوروكاوا / كاگوشیماـ  ژاپن/ 1995
04 - Hotel Kyocera / Kisho Kurokawa

هتل سوئیس
دفتر معماری GMP / برلینـ  آلمان / 2001
10 - Swiss Hotel / GMP Architects

هتل ماركوس
فرانک او گهری / ال سیگوـ  اسپانیا/ 200۶
18 - Hotel Marques / Frank O. Gehry

هتل پیواِرتا امریکا
ژان نوول / مادریدـ  اسپانیا/ 200۶
20 - Hotel Puerta America / Jean Nouvel

هتل پرنسس
اسکار توسکوئتس / بارسلوناـ  اسپانیا/ 2005
16 - Hotel Princess / Oscar tusquets

هتل سیوتات                               
دفتر معماری ADD / الگوالداـ  اسپانیا/ 2003
12 - Hotel Ciutat / ADD Architects

هتل شرایتون
دفتر معماری لگورتا و لگورتا / بیلبائوـ  اسپانیا/ 2004
14 - Hotel Sheraton / Legorreta & Legorreta

هتل امپریال                               
فرانک لوید رایت / توكیوـ  ژاپن/ 1923

01 - Hotel Imperial / Frank Lloyd Wright

هتل شرایتون                               
دفتر معماری هیریم / آچاسانـ  كره جنوبی/ 1983
03 - Hotel Sheraton / Heerim Architects

هتل شرایتون                              
پل آندرو / پاریسـ  فرانسه/ 199۶

05 - Hotel Sheraton / Paul Andreu

هتل هیلتون                               
موشه سفدی / اورشلیم/ 1998

07 - Hotel Hilton /Moshe Safdie

هتل برج العرب                              
اتکینز و همکاران / دوبیـ  امارات متحد عربی/ 2000

09 - Hotel Burj Al Arab / W.S Atkins Architects

هتل هایت                               
دفتر معماری GWA / اینچئونـ  كره جنوبی/ 2002

11 - Hotel Hyatt / GWA Architects

هتل رامادا پالزا                              
ـ كره جنوبی/ 2003 دفتر معماری GANSAM / جی جو 

13 - Hotel Ramada Plaza / GANSAM Partners

هتل سمیرامیس                               
كریم رشید / آتنـ  یونان/ 2004

15 - Semiramis Hotel / Karim Rashid

هتل دیاگونال                               
جولی كاپال / بارسلوناـ  اسپانیا/ 2005

17 - Hotel Diagonal / Juli Capella

هتل هسپِریا                               
ریچارد راجرز / بارسلوناـ  اسپانیا/ 200۶

19 - Hotel Hesperia / Richard Rogers

هتل شرایتون
مایکل گریوز / ال گوناـ  مصر/ 1997
06 - Hotel Sheraton / Michael Graves
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04
Hotel  Condesa

Sanchez Higuera
Condesa - Mexico

2005

07
Hotel  Q

GRAFT Architects
Berlin - Germany

2004

10
Hotel  Ra Beach

Miguel Espinet
Taragona - Spain

2003

13
Hotel  Westin

Tishman Realty co  
New York - USA

2002

16
Hotel  Lucerne

Jean Nouvel
Lucerne - Switzerland

2000

19
Hotel  W

Patri Merker Architects
Sanfrancisco - USA

1999

22
Hotel  Kempniski

Helmut Jahn
Munich - Germany

1996

25
Hotel  Hyatt
John Portman

San Francisco - USA
1988

28
Hotel Regent Singapore

John Portman
Singapore

1980

01
Hotel  Loisium

Steven Holl
Vienna- Austria

2006

03
Hotel  on Rivington

Grzywinski Architects
New York - USA

2005

06
Hotel  Lloyd

MVRDV
Amsterdam - Netherlands

2004

09
Hotel  A.C

MAP Architects
Barcelona - Spain

2004

12
Hotel  Park

Fridric Thomas
Tokyo - Japan

2003

15
Hotel  Side
Jan Stormer

Hamburg - Germany
2001

18
Hotel Hilton

Cambridge7 Associates
Massachusetts - UK

1999

21
Hotel  Mielparque

Robert Venturi
Nikko - Japan

1997

24
Hotel  Hilton

Kim Jong Seong
Seoul - Korea

1989

27
Hotel Marriott Marquis

John Portman
Atlanta - USA

1982

30
Hotel  Martinspark

B & E Architects
Dornbirn - Austria

1966
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02
Hotel   Tafjord

Snohetta Oslo
Zakariasdemningen

2006

05
Hotel  Balance Resort

Archisphere
Vienna - Austria

2005

08
Hotel  vincci CondalMar

GCA  Architects
Barcelona - Spain

2004

11
Hotel  OMM

Juli Capella
Barcelona - Spain

2003

14
Hotel  W

Brennan Beer
New York - USA

2001

17
Hotel  Habita

TEN Architects
Mexico City - USA

2000

20
Hotel  Moody Gardens

Morris Architects
Texas - USA

1998

23
Hotel  Naoshima

Tadao Ando
Kagawa - Japan

1995

26
Hotel Marriott Marquis

John Portman
New York - USA

1985

29
Hotel  Capsule

Kisho Kurokawa
Tokyo - Japan

1972

239منابع و مآخذ



مقدمــه
 نقش و جايگاه كنونی هتلها

هر چند كه میل به سفر كه از ابتداي خلقت بشر با وي همراه بوده است، 
با ساخت اتومبیل در اوایل قرن بیستم وارد مرحله ي جدیدي شد. اما 
ــین تا مدت ها براي عموم مردم ممکن نبوده و خاص  ــتفاده از ماش اس
ــگ جهاني دوم و با عمومي تر  ــه ي ثروتمند باقي ماند. پس از جن طبق
شدن وسائل نقلیه ي مدرن نظیر قطار و هواپیما و همچنین افزایش آمار 
دارندگان اتومبیل شخصي در حالیکه مردمان اروپا هنوز درگیر مصائِب 
پس از جنگ بودند، در آمریکا نوآوري در ساخت هتل سرانجام محقق 
گردید و اولین نمونه از هتل هاي زنجیره اي در این كشور افتتاح گردید. 
ــدان آمریکایي و فارغ از  ــرمایه هاي هنگفت ثروتمن ــن هتل ها با س ای
الگوهاي متداوِل »گراند هتل ها« موجب قوام یافتن صنعت توریسم بین 
المللي گردیدند. صنعتي كه با رها شدن اروپا از باز سازي هاي پس از 
ــد سریع مسافرت هاي  جنگ  در دهه ي پنجاه میالدي هم زمان با رش
اروپائیان و ساخت تعداد بي شمار هتل ها خصوصاً در شهر هاي باستاني 
ــید. در خصوص نقش معماراِن صاحب نام در  اروپا به اوج خود رس
ــوان به »فرانک لوید رایت« معمار خود  زمینه ي طراحي هتل ها مي ت
آموخته و مشهور آمریکایي به عنوان یکي از نخستین معماران صاحب 
نام اشاره نمود كه در سال 1915 طراحي »هتل امپریال« در شهر توكیو 
ــایر معماران مطرح نیمه ي اول  را بر عهده گرفت)صفحهي 10(. اما س
قرن بیستم نظیر »سالیوان«، »گروپیوس«، »آلوار آلتو« و »لکوربوزیه« در 
ــته و بسیاري از هتل هاي زنجیره  زمینه ي طراحي هتل فعالیتي نداش
ــهرهایي نظیر پاریس، نیویورک و الس وگاس توسط  اي بزرگ در ش

معماران نه چندان معروف طراحي و اجرا گردیدند.
در دوران اوج معماري مدرن به عنوان معماري عملکردگرا و به دلیل 
تسلط  معماري سبک بین المللي بر معماري تمامي كشورهاي اروپا، 
در هتل هاي ساخته شده تا دهه ي شصت میالدي نوآوري و خالقیت 
ــش از كیفیت آن مورد  ــي بروز نکرده و كمیت این عملکرد بی چندان
توجه بود. تنها مطرح شدن فضاهاي عمومي هتل ها نظیرِ كافي شاپ، 
ــالن هاي رقص، كازینوها و رستوران ها به عنوان فضاهاي مورد  بار، س
ــهر ها تحولي در برنامه ریزي هتل ها و نحوه ي  ــتفاده ي ساكنین ش اس
ــال 19۶5 »جان پورتمن« با طراحي  ــي آنها ایجاد نمود. درس درآمد زای
ــي« )صفحهي 20( در شهر آتالنتا طراحي هتل را  هتل »هایت ریجنس
ــیع  ــاخت فضاي باز مركزي وس وارد دوران جدیدي نمود. وي با س
)آتریوم(، سالن اصلي گراند هتل ها را احیا و ساخت هتل هاي آتریوم 
دار را آغاز نمود كه این الگو در بسیاري از هتل هاي زنجیره اي بزرگ 
مورد استقبال قرار گرفت تا حدي كه این فضا امروزه در تصویر ذهني 

عموم مردم به عنوان مشخصه ي اصلي هتل به ثبت رسیده است. 
ــاران معروفي  ــا ورود معم ــود میالدي و ب ــتاد و ن ــه ي هش در دو ده
ــفدي«  ــه س چون »مایکل گریوز«، »تادائو آندو«،  »ژان نوول« و »موش
ــرمایه داران و مدیران  به عرصه ي طراحي هتل ها و همچنین اعتماد س
ــره اي به معماران صاحب نامي چون »جان پورتمن« و  هتل هاي زنجی
»فلیپ استارک«،  نقش معماري در میزان موفقیت هتل ها محسوس تر 
ــهرت برخي معماران نزد عموم مردم، این  گردید. امروزه با افزایش ش
ــه هر ابزاري  ــود براي جلب توجه مخاطبین ب ــاران كه زماني خ معم
متوصل مي شدند، به ابزاري براي جلب توجه مردم و درآمدزایي هتل ها 
تبدیل شده اند. نمونه ي چنین رویکردي را در دو هتل »درسیکال« اثر 

»فرانک گهري« و هتل »پیواِرتا« كه طراحي آن توسط جمعي از معماران 
معروف همچون »نورمن  فاستر«، »زاها حدید«، »آراتا ایسوزاكی« و »ژان 
نوول« صورت گرفته است مي توان مشاهده نمود كه نام این معماران 

بي شک عامل اصلي موفقیت این هتل ها بوده است.

دسته بندی انواع هتلها 
ــب و مقاالت به چاپ  ــدي انواع هتل ها در كت ــته بن در خصوص دس
ــم مي خورد كه هر كدام با توجه  ــیده نگرش هاي متفاوتي به چش رس
ــده اند. آنچه بیش از همه در نزد عموم  ــه رویکردي خاص مطرح ش ب
شناخته شده  است درجه بندي هتل ها بر اساس تعداد ستاره است كه 
ــه میزان و نحوه ي خدمات دهي در هتل مي باشد. از  مالک این مقایس
ــیم نمود.  ــته تقس لحاظ نوع خدمات نیز هتل ها را مي توان به چند دس
هتل هاي درون شهري به دسته اي از هتل ها كه در مناطق تجاري ـ اداري 
ــود. مخاطبین این هتل ها را  ــهرهاي بزرگ قرار دارند اطالق مي ش ش
مسافریني تشکیل مي دهند كه هدف اصلي سفر آنها امور كاري، تجاري 
یا اداري است. از این دسته مي توان به هتل »اي .اس« )صفحه ي 7۶( 
ــوییس« )صفحه ي 9۶( اشاره نمود. عموماً در پایتختهای  و هتل »س
اقتصادی و مراكز اداریـ  تجاری شهرهای بزرگ میتوان شاهد چنین 
ــتند كه در  ــهري نیز هتل هایي هس ــل هایی بود. هتل هاي بیرون ش هت
مناطق توریستي ـ تفریحي نظیر سواحل دریاها، جنگل ها و كوهستان ها 
ــاخته مي شوند هتل میرامار ) صفحه ي 58( یکی از مشهورترین هتل  س
های تفریحی است كه معماری خاص آن نقش مهمی در موفقیت آن 
ایفا نموده است. هتل هاي فرودگاهي نیز دسته اي از هتل ها هستند كه 
ــتفاده ي مسافریني كه  در نزدیکي و یا در درون فرودگاه ها و جهت اس
ساعات كمي را در بین دو پرواز در یک شهر ميگذرانند ساخته شده 
و در مقایسه با انواع دیگر از امکانات كمتري برخوردار مي باشند، هتل 
ــرایتون )صفحه ي 48( از مهمترین نمونه های هتل های فرودگاهی  ش
ــط معمار صاحب نام »پل آندرو«  طراحی شده است.  ــت كه توس اس
ــب دیگری از  همچنین هتل اینچئون )صفحه ي 10۶( نیز نمونه مناس
هتل های فرودگاهی است كه در بخش اول كتاب معرفی شده است. 

یکی از مهمترین نمونههای ارائه شده در این كتاب هتل »سمیرامیس« 
ــت كه بیشتر شهرتش را به  ــید« طراح صاحب نامی اس اثر »كریم رش
دلیل طراحی های منحصر به فردش در عرصه طراحی صنعتی كسب 
نموده است. همچنین هتل »برج العرب« معروفترین هتل هفت ستاره 
ــارد راجرز« از جمله  ــپریا« جدیدترین اثر »ریچ ــیایی و هتل »هس آس

هتلهای معرفی شده در بخش اصلی كتاب می باشند.
ــه ي معماري و  ــوارترین مقوله ها در عرص ــي هتل یکي از دش طراح
ــت. كتاب حاضر سعي دارد با پرداختن به طراحي  طراحي داخلي اس
معماري هتل ها و معرفي نمونه هاي موفق این عملکرد در طول زمان تا 
حد توان، كمبود منابع تخصصي پیرامون معماري هتل را جبران نماید.
ــد آن پنجاه نمونه هتل در  ــت این كتاب كه در ویرایش جدی امید اس
ــالهای 1923 تا 200۶ معرفی شده است راهنمایی مناسب  فاصله س
جهت شناخت تاریخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغییرات دیدگاهها 

در خصوص طراحی معماری هتلها باشد.
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