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  دهیچک
ینش قرار گرفت ولیی و خداوند آدمی را از خاک آفرید و با این آفرینش به خاک بی جان قداست بخشید ، خاک بن مایه آفر

برای انسان تنها از این جهت اهمیت پیدا نکرد، بلکه خاک برای زندگی آدمی چیزی فراتر از ابعاد وجودی اوست  . بر طبی  

آمیزه های دینی همزمان با هبوط انسان به زمین، زمین جایگاه و مامن وجود او می شود و باز این خاک مقید  اسیت  یه 

ی ایفا می  ند ولی باز داستان به اینجا محدود نمی شود نیاز های انسان زندگی او را تحت تاثیر در زندگی انسان نقش حیات

قرار می دهد واینجاست  ه فعالیت های بشری بر طب  نیازهای او شکل می گیرد ،نییاز بیه ای،ا ،امنییت ،آرامیش ،مسیکن 

ن خاک است  ه تنهیا تسیکین دهنیده اون ونییاز حیطه های مختلف فعالیتی در زندگی بشری را به وجود می آورند وباز ای

های انسانیست ،با رستن گیاه از خاک یکی از بزرگترین نیازهای انسانی یعنی نیاز به ا،ا رفع می شودولی بیاز خیاک نقیش 

 آفرینی می  ند و با ساخت خانه های ابتدایی از خاک تبدیل به سرپناهی امن برای بشر اولیه می شود.

لم ودانش بشری این نقش آفرینی در حیطه مسکن و معماری گسترش پیدا می  ند خانیه هیای ابتیدایی همزمان با رشد ع

شکل مدرن تری به خود می گیرند خاک درشکل های جدیدتری در معماری خانه ها نقش آفرینی می  ند ،به وجود آمدن 

ری مدرن تری را ایجاد می  نند و ایین مصالحی  ه از خاک ایجاد می شود در شکل ها وفرن های مختلف شیوه ها ی معما

نقش آفرینی ادامه می  ند هر چند با  شفیات جدید بشر نقش خاک در معماری  مرنگ تر می شود ولی وجود افرادی  ه 

هنوز عنصره وجودی خود را فراموش نکرده اند و در تکاپوی زنده  ردن معماری خاک هستند این روند فراموشیی را  نیدتر 

ادی مانند پروفسور خلیلی  ه عمر و جوهره وجود خود را در این راه صرف می  نند و به طرح های  ملی نظیر می  ند ، افر

ابر خشت می رسند . در این پژوهش نویسنده بر آن است تا با نگرشی نو اندیشانه طرح ملی ابرخشیت و اثیر آن در احییای 

ا در  ره ماه را مورد برسی قرار دهد و از آنجا  یه معمیاری معماری سنتی و حیطه گسترش آن تا طرح های بین المللی ناس

خاک اسا  معماری سنتی ایران است با محدود  ردن موضوع به ایران از نظیر جررافییایی سیعی خواهید  یرد بیه نتیجیه 

 مطلوب تر دست پیدا  ند .
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  مقدمه. 1

استوار برای معماری جهان بوده است هر جا که از معماری کهن ایران باا نن سااب ه دراناان  معماری ایران از دیرباز الگویی
جهت معماری و ساات بناهای جهان استفاده است حداکثر اطمینان و رضایت ااطر از شیوه و طرح مورد نظار در بیایاری از 

ارزش دارد بلکه نمیزه ها و اصولی با ارزش وجاود مواقع به وجود نمده است . اما این تنها اود معماری سنتی ایران نییت که 
 دارند که از دل معماری سنتی ایران شکوفا شده و جوابگوی نیازهای به حق بنری در ظول تاریخ بوده است .

در معماری مدرن جهان عالوه بر نمیزه های سنتی بییاری از اصول و ارزش های جدید شکوفا می شاوند کاه ااود ساند و 
درن را تنکیل می دهد  اصولی که بر  طبق نیاز های روز انیان جوابگوی اواسته های اوسات باه عناوان هویت معماری م

مثال در معماری امروز جهان استفاده از شیوه های ساات مدرن که استحکام بنا را در برار حوادث طبیعی تامین کند اود باه 
شده است .نما ننچه در این میان باید مورد توجاه باشاد ایان عنوان اصلی مهم در ساات بناها با کاربری های مختلف تبدیل 

است که همزمان با پیدایش اصول و قواعد جدید در معماری روز جهان نباید از اصول و ارزش های معماری سنتی غافل باود 
بیناتری نیاز بییاری از ارزش های معماری سنتی ایران همچنان جوابگوی نیاز های انیانی و حتی بییاری از مواقاع ارزش 

پیدا می کنند حفظ ارزش های معماری سنتی و بومی در کنار استفاده از شیوه های مدرن ساات و ساز می تواند عالوه بر در 
نظر گرفتن ابعاد وجودی انیان و نیاز های او ،اصول و ارزش های معماری سنتی را نیر ت ویت کناد . شایوه ای کاه اماروزه 

یق و پژوهش در مورد نن هیتند . از جمله این مح  ان ارزشمند می توان از پروفیور الیلای بییاری از مح  ان در حال تح 
به عنوان شخصی یاد کرد که همواره سعی در زنده کردن ارزش های معماری بومی ایران داشاته اسات . پارواه ابار انات 

تا به بررسی ابعاد مختلف پارواه باین  اینان اود گواهی محکم بر این موضوع می باشد در این پژوهش نویینده بر نن است
 المللی ابرانت پردااته و وجه تنابه و تمایز نن را با معماری سنتی و مدرن در ایران مورد بررسی قرار دهد .

 سواالت پژوهش :

 اصول و ارزش های معماری سنتی ایران کدامند ؟ -

 اصول و ارزش های معماری مدرن در ایران و جهان کدامند؟ -

 وان در معماری مدرن از اصول و ارزش های معماری سنتی نیز استفاده کرد؟چگونه می ت -

 پرواه بین المللی ابرانت چگونه جوابگوی ارزش های سنتی و مدرن در معماری ایران و جهان است؟ -

 روش تحقیق:
 ی علمی انجام شده است این م اله بر اساس پارادایم نزاد اندینی از روش تح یق ))تحلیلی و م اییه ای (( با توجه به مبان
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 اصول و ارزش های معماری سنتی ایران:-2

برای اینکه بتوانیم تعریف دقی ی از اصول و ارزش های معماری سنتی ایاران داشاته باشایم  زم اسات در مرحلاه 
گاوی نخیت یک ت ییم بندی کلی بین این اصول داشته باشیم بییاری از اصول معماری سنتی ایاران ف اج جواب

نیاز های مادی انیانی هیتند واین در حالی است که گروه دیگری از اصول به بعد روحی انیاان پردااتاه  و نیااز 
های معنوی او را مورد توجه قرار داده اند .پس در یک ت ییم بندی کلی می توان اصول معماری سنتی ایران را به 

 اصول مادی و معنوی ت ییم کرد .

 ی مادی معماری سنتی ایرانالف : اصول و ارزش ها
منظور از اصول و ارزش های مادی نن دسته از اصولی هیتند که جنبه های مادی زندگی انیانی و نیاز های مادی او را مورد 

 توجه قرار داده اند این اصول شامل موارد زیر هیتند 

 یندگیاصل اودب 

 پرهیز از بیهودگی 

 نیارش 

 مردم محوری 

 :پرهیز از بیهودگی 
 .کردندشده کار بیهوده انجام ننود و از اسراف پرهیز میعماری ایران تالش میدر م

 :محوریمردم
های انیاان و توجاه باه نیازهاای او در کاار های ساااتمانی باا اناداممحوری به معناای رعایات تناسای میاان اناداممردم

بااه زناادگی اساات. معمااار ایراناای هااای دیگاار، معماااری هنااری وابیااته سااازی اساات. در ایااران هاام مثاال مکانسااتمان
نراساته کاه فاروو اورشاید و پرتاو مااه گرفتاه و روزن و روشاندان را چناان میبلندای درگاه را به اندازه باا ی ماردم می

ای نورد. پهناای اتااخ ااواه باه انادازه یاک بیاتر اسات و افاراز طاقچاه باه انادازهرا به اندازه دلخواه به درون سارا مای
ای ییاتاده باه نساانی در دساترس باشاد و از طرفای تاا ر کاه مخصاوس مهماان اسات باه انادازهاست کاه ننیاته و ا

 .پهناور و باشکوه بوده که شاییته پذیرایی باشد

 :خودبسندگی
ها دسات نورناد و ساااتمانترین ن اا  ممکان بهکردناد مصاالم ماورد نیااز ااود را از نزدیاکمعماران ایرانای تاالش می

نیازمنااد بااه مصااالم جاهااای دیگاار نباشااد و تنهااا بااه اااود اکتفااا کننااد. بااه ایاان ترتیاای کااار  سااااتند کااهرا چنااان می
شاد و ساااتمان باا طبیعات پیراماون ااود ساازگارتر باود و هنگاام بازساازی و وساز باا شاتاه بیناتری انجاام میساات

 .نوسازی نیز همینه مصالم در دسترس است

 :نیارش
شاود. معمااران باه نیاارش ساااتمان بیایار توجاه شناسای گفتاه میمصالم نیارش باه داناش اییاتایی، فان ساااتمان و

ها و جرزهاا دسات ها و دهاناههایی بارای پوشاشدانیاتند. ننهاا باه تجرباه باه انادازهکردند و نن را از زیبایی جدا نمیمی
 .یافته بودند که همه بر پایه نیارش به دست نمده بود
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 نتی ایرانب: اصول و ارزش های معنوی معماری س
 به طور کلی می توان اصول و ارزش های معنوی معماری سنتی ایران را در موارد زیر االصه کرد :

 اصل هویت بخشی 

معماری ایارنی همواره معماری بوده است که هویت داشته و مفاهیم و الگوهاای ااصای را در دل ااود جاای داده 
ران دور بوده است و معماری که از پوچی و بیهودگی دوری است پوچ و بودن و بیهودگی همواره از اصل معماری ای

 گزیند جرم دارای هویت و اساس اواهد بود .

 اصل قالب و محتوی 

موضوع قالی و محتوا در معماری به طور اعم و در معماری اسالمی و ایرانی  به طور ااص از اهمیت ویژه ای 
کند با توجه به جهان بینی و مکتی و نیز دایره ی نگاهی براوردار است. معماری که می اواهد اثری کالبدی الق 

های علمی و دانش روز، وارد عرصه ی ترکیی واالقیت می شودکه محل ایفای ن ش هنری و موضوع ابداع معمار 
 (85است. )سیفیان،

احصاء مفهومی جدید از معماری اسالمی و ایرانی یعنی فضا و کالبدی که زندگی اسالمی به ما ال اء می کند. 
ویژگی های زندگی اسالمی که به معماری ارتبا  پیدا می کند، مانند چگونگی طراحی محل سکونت یا محل 

 (85عبادت و تجارت. اساس قالی و محتوی در معماری ایرانی است )سیفیان،
رفته از قالی و محتوایی که شالوده و بنیان بییاری از طرح های معماری ایرانی را تنکیل داده است و الهام گ

 فرهنگ و سنت ایرانی در ترکیی با مفاهیم ناه و ااس اسالم محمدی است .

 

 اصل زیبایی 

الکیاندر بام گارتن برای بیان مفهوم سلی ه در هنرهای زیبا ابداع کرد. این  0581وااه ی زیبایی شناسی را در سال 
ار می رود . از قرن ها پایش باه ماوازات وااه امروز ، هم در بحث های محتوایی و هم در جنبه های رویه ای به ک

پردااتن به زیبایی شناسی نیز جریان داشته است . در این ساالها در ماورد زیباایی نوشاته هاای افالطاون ، روان 
 0855شناسان و هنرمندان و حتی افراد حرفه ای که با طراحی محیج سر و کار دارند به جای مانده است. )لیلیان ، 

 ،80) 
ه از اصول اصلی معماری ایرانی بوده است به طوری که می توان زیباترین اانه ها را اانه های سنتی زیبایی هموار

 ایران دانیت ،زیبایی که هر ساله هزاران گردشگر اارجی را جهت دیدن معماری سنتی به ایران می کناند.

 اصل حرکت 

است. همان طور کاه مای دانایم در حرکت ، اصل همه تجربه های فضایی است،و درک فضا نیز متکی به حرکت 
جهان ال ت همه چیز پویا و در حال حرکت است ؛ با حرکتی ظاهری و یا درونی . حرکت بدن اگر از حاواس پان  
گانه نباشد باز هم برای ما مالک اندازه گیری فضا و اشیا است . گذر و دیدار جملگی به ماا امکاان مای دهناد تاا 

ننها را کنف کنیم معماری هنری سه بعدی است به این معنا کاه مای تاوان در نن زیبایی های نهان را در یابیم و 
داال شد و با حرکت در نن جزئیات را درک کرد عنصر زمان در معماری عاملی غیر قابل جایگزین است . در واقاع 

م است نمای حرکت ترکیبی از فضا و زمان است . بدون تجربه بعد چهارم و زمانی که برای کنف جزئیات فضا  ز
 (08،0831توان درک درستی از فضا داشت . )مهدوی نژاد ،

از طرف دیگر اصل اساسی اسالم حرکت به طرف هدف و یا همان تعالی انیان است در معماری ایرانای کاه ااود 
 ترکیبی از اصول ایرانی و اسالمی می باشد همواره اصل حرکت از مهمترین اصول طراحی بوده است .
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 اصل پایداری 

ر یک چهارچوه کلی می توان معماری پایدار را به معمای )الق محیج پایدار انیان ساات (تعبیر کرد )صیاد و د
 (0831،01همکاران ،

تعادل پویا میان نظام های مختلف محیج است . این  ، بر قرار ی ی در معماریشر  اساسی در نیل به پایدار  
 : در حوزه های زیر است  ریشر  از دیدگاه علمی دستیابی همزمان به پایدا

 نظام بوم شنااتی-0

 نظام اجتماعی و فرهنگی-0

 (0831،01نظام اقتصادی:)صیاد و همکاران ،-8

 

پایدار ی در معماری را نمی توان یک سبک یا گرایش ااس و متعلق به زمان فعلی دانیت چراکه در نن نگرش و 
هر شرایج حائز اهمیت و اعتبار است ) بر قراری تعادل رو یکردی ااالقی مطرح می شود که در هر زمان بر حیی 

میان نیاز ها و اواسته های انیان و شریج دیگر ارکان نظام زییت جهانی در حال و نینده (با استناد به ننچه گفته 
 (0831،01)صیاد و همکاران ، شد می توان نتیجه گرفته که :

ت نبوده است در راستای حفظ و نگهداری از طبیعت پیرامون معماری ایرانی که همواره از طبیعت و چیزی جز طبیع
بینترین پایداری را در محیج اطراف به وجود اورده است . استفاده از مصالم بوم اورد و طبیعت مدار در معماری 

 سنتی ایران اود بزرگترین شاهد در این امر می باشد.

 اصل درون گرایی 

قطعاً این فرهنگ حاصال  .فرهنگی است که در نن زاده شده و پروریدهاند زندگی و رفتارهای اجتماعی انیانها تابع
این جغرافیا ، انیان سااتها را بصورت چنم اندازهای ااصی که نیازهاای  .جغرافیاست ، جغرافیای انیانی و طبیعی
معمااری میااکن یکی از این انیان سااتها و یا از مهمترین ننها، میاکن و  .زمان را برطرف کند ، جلوه گرمییازد

در هر فرهنگی این میاکن با توجه به جغرافیای همان فرهنگ سااته می شود از جمله ؛ دین، ادبیاات، نه  . است
این جغرافیا در کنور ایران نمودهای ویژه ای را در ساات و سازها از اود برجای گذاشته که  . ... و هو ا، ارتفاع و

 . ساااااات و سااااازها یکاااای از ننهاسااااتنمااااود فرهنااااگ درونگرایاااای و رعایاااات حجاااااه در 

 ( 0853،83)منصوری ،.این فرهنگ در بافت قدیمی تمامی شهرهای ایران وجود دارد 
بحث هنتی ها در ورودی های سااتمان های قدیمی و همچنین مییر های غیار میات یم دسترسای باه فضاای 

 نتی ایران است .اصلی اانه در اانه های سنتی ایران نمونه ای از درون گرایی در معماری س

 اصل انعطاف پذیری 

انعطاف پذیری به طور عام به قابلیت تغییر در اشیا و اجیام گفته می شود. در معماری و طراحی محیج و باه طاور 
انعطاف پذیری فضایی و سامان دهی فضای انیان ساات و « انعطاف پذیری»ااس طراحی میکن منظور از وااه 

رایج، نیازها و کاربیتهای جدید است. بعضی از فضااها بادون نیااز باه سااماندهی تغییر در نن برای دستیابی به ش
مجدد بییاری از فعالیتها را تامین میکنند.بعضی دیگر از فضاها بارای پاساخ باه نیازهاای مختلاف قابال تغییرناد. 

ماندهی فضاایی را برای این دو مورد بکار برده اند.ساا"انعطاف پذیری"و"تطبیق پذیری"طراحان محیج وااه های 
تطبیق پذیر، طرحی است که الگوهای رفتاری را درزمانهای مختلف بدون نیاز به تغییرات کالبادی تاامین نماید.باه 
چنین فضایی، فضای چند منظوره تثبیت شده گفته مینود.برای طرح بنای چناد منظاوره د یال موجاه ای وجاود 

ف پاسخگوی عملکردهای گوناگون باشد.در مورد اولرفتارهاا دارد.یک فضا میتواند در یک زمان یا در زمانهای مختل
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در جوار یکدیگر به وقوع میپیوندند، ودر مورد دوم رفتارهای متغیر در زمانهای مختلف و در یک مکان واقع مینوند. 
ی فار قرار گیری درها، پنجره ها، ووسایل منزل به میزان زیادی تطبیق پذیری اتاقها راتحت تاثیر قرار میدهاد.)عین

،11،0850) 

 اصل نیایش 

دعا و نیایش به عنوان رابطه میان انیان و ادا ، از میائل مهم در ادیان و نیز مهم ترین رابطه بین االق و مخلوخ 
همچون ااون و جریاان در زنادگی دینای ماا « اولین ، عالی ترین و صمیمانه ترین نماد تجیم دین»در جهان و 
 (0855،85است.)علمی ،
در معماری سنتی ایران نیز وجود داشته است توجه به ادا و اداپرستی همواره یکی از اصول اولیاه  موضوع نیایش

معماری ایرانی اصوصا بعد از وجود اسالم به ایران بوده است .بییاری از معماران سنتی ایران زمانی کاه بناایی را 
ند زیرا ع یده داشته اناد معماار و ساازنده می سااتند هرگز نام اود را بر روی نن نمی گذاشته یا حک نمی کرده ا

 اصلی بنا ادا بوده است .
معماری ایران دارای ویژگی هایی است که در م یاس با معماری سایر کنور های جهان ، ارزشی مخصوس به اود 
دارد . ویژگی هایی چون طراحی ، تناسی ، محاسبات دقیق، ستون های بلناد و گونااگون کاه هار کادام در عاین 

گی معرف شکوه معماری این سرزمین است . معماری نثار تاریخی ایاران در وهلاه اول دارای مفهاوم و هادف ساد
دینی و اصلت جادویی و دعایی است . طرح راهنما و شکل دهنده نماد گرایی کیهانی بود که انیان به وسایله نن 

نن معنا شریک بود و حتی در عصر جدیاد هام  با نیرو های انبازی و پیوند می یافت . این مایه، که در تمام نسیا در
دوام یافت ، نه تنها به معماری ایران وحدت و استمرار بخنید ، بلکه سرچنمه ماهیت عاطفی نن نیز بود . .)کاریم 

 زاده ، ننریه راه و سااتمان (

 اصل اخالق گرایی 

 (.0853،018ااالقیات معماری در دو زمینه قابل بررسی است. )نازی دیزجی و همکاران،

 فناورانه -

 هنری -

ن ش معمار در رعایت معیارهای توسعه پایدار و احترام به محیج زییت به عنوان ارزش هاای باین المللای اااالخ 
نن در ااالقیاات بررسای شاده و مهندسی معماری تنریم می شود.م اییه نموزش معماری نوین و سنتی و تااثیر 

الگوپذیری از معماری سنتی به عنوان روشی مناسی برای تدوین م ررات ااالقی حرفه معماری پیننهاد می شاود. 
به دلیل ماهیت ااس رشته معماری وتاثیر نن در اجتماع، تدوین م ررات ااالقی حرفه معماری به صورت میات ل 

 (.0853،018)نازی دیزجی و همکاران،از سایر رشته های مهندسی ضروری است.
معماری تاثیرات انکار ناپذیری در زمینه های مختلف انیانی از قبیل فرهناگ، رواننناسای،جامعه شناسای و...دارد. 
عدم رعایت اصول ااالقی در طراحی و اجرای بناهای معماری صدمه های جبران ناپاذیری بار جیام،روح و روان 

ر معماری به عنوان یک متخصص ملزم باه مراعاات اصاول اااالخ حرفاه ای مای انیان ها دارد. در عین حال ه
 (.0853،011باشد)نازی دیزجی و همکاران،

یک مهندسی براوردار از ااالخ مهندسی در حالی که از علم و االقیت براوردار است، می تواند رفاه و نساایش را 
ینتر مراعات کند، در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی برای اود و جامعه فراهم نماید وایمنی و سالمت جامعه را ب

کند،نلوده سازی محیج زییت را کاهش دهد، و در نهایت شادی و نرامش ااطر بینتری برای اود و جامعه فاراهم 
 (.0853،015نماید)نازی دیزجی و همکاران،
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می نن نیز نمواته شود. هنر و معماری ترکیبی از هنر و فناوری است که جنبه هنری نن باید تجربه شده و جنبه عل
علم باید در راستای نیازهای کاربران نن با یکدیگر مطاب ت داده شوند. از جنبه فناوراناه معمااری،ااالخ مهندسای 
تدوین شده عمومی برای سایر رشته های مهندسی در معماری نیز تا حدودی قابلیت کااربرد دارد. ولای باه سابی 

  و تاثیر همه جانبه محیج و فضاهای طراحی شده توسج معمار بار روح و روان ماهیت ااس رشته معماری و ارتبا
و فرهنگ مردم و جامعه بررسی میت ل ااالخ معماری ضروری اسات ایان ارتباا  اااالخ و مهندسای معمااری 

 (..0853،015گیترده تر از تاثیرااالقیات در سایر رشته های مهندسی می باشد )نازی دیزجی و همکاران،
ان سنتی ایران همواره ااالقیات و ااالخ گرایی را در طراحی و ساات بنا هاا باه عناوان یکای از مهمتارین معمار

 اصول مد نظر گرفته اند که این اود یکی از بارزترین د یل مانندگاری معماری سنتی ایران است 

 اصل طراحی جمعی 

ر قرار داده است به گونه ای که حتی در سااات معماری ایرانی همواره جنبه های اجتماعی زندگی انیانی را مد نظ
میاکن سنتی ایرانی همینه قیمت هایی مانند پذیرایی ،حال و غیره در نظر گرفتاه مای شاود کاه ااود نماانگر 
طراحی جمعی در معماری سنتی ایران است و یا حتی وجود سلیله مراتی در اانه های قدیمی که به قیمت هاای 

د ، با در نظر گرفتن بعد عمومی میاکن ایرانای مای تاوان از وجاود اجتماعاات عمومی و اصوصی ت ییم می شو
 کوچک در اانه های سنتی ایران و طراحی جمعی برای این موضوع باابر شد 

 اصول و ارزش های معماری مدرن ایران و جهان: -3
 پرهیز از بیهودگی 

 استفاده بهینه از فضا 

 افزایش استحکام 

 کاهش هزینه ها 

 نماد گرایی  

 ساات   سرعت 

و دیگر ویژگی های معماری مدرن که ناشی از تراکم جمعیت در بافت شهری و همچنین نیاز به ساات با سرعت بینتر 
و هزینه کمتر می باشد که در اینجا به دلیل محدودیت م اله از تعریف اصول معماری مدرن صرف نظر می کنیم و به 

ای طرح ابر انت  بر ویژگی ها و اصول معماری سنتی و مدرن ایران و بحث اصلی م اله که تعریف و تطبیق ویژگی ه
 جهان است می پردازیم .

 تعریف پروژه ابر خشت :-4
فناوریِ نوینِ ساات و ساز با ابرانت که رینه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعت اد اساتوار اسات کاه باا 

ارزان و ایمن ساات تا تامین سارپناه کاه از نیازهاای اساسای زنادگی بهره گیری از مصالم محلی می توان اانه های 
این فناوریِ هوشمندانه در بییاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباساازی شاهری،  .است، دغدغه مردم نباشد

  .ارزان سازی میکن با نتای  مطلوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد
بی نونورانه از فرم هایِ معماری سنتی ایران، مثل قوس، طاخ، گنباد و نایم گنباد از یاک ساو، و فناوری ابرانت ترکی

استاندارهای امروز در سااتِ سازه های ایمن از سوی دیگر است. در این روش، دیوار و س فِ بناها را با نجار یاا بلاوک 
در ردیف های مرتی و باه صاورت حل اوی های سیمانی نمی سازند، بلکه گونی های پر از ااک )ابرانت(، روی هم، 
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چیده می شود. بین هر دو ردیف گونی، یک یا دو رشته سیم ااردار )بیته به اندازة بنا( قارار داده مای شاود. از دیادگاه 
مهندسیِ سازه، سیم ااردار، مانند مالت عمل می کند و دو ردیف ابرانت را محکم روی هم نگه می دارد. ن ش دیگر 

 .است که نیروی فنارِ رو به بیرونِ قوس سااتمان را انثی می کند سو –یجاد نیروی کننیِ درون سیم ااردار، ا
تکی یا لوله ای، از ااک محلِ سااتمان استفاده می شود. بیته به نوع ااک، بارای اساتحکامِ برای پر کردن گونی ها 

وری جدید، تحت قانون ثبت ااتراعاات کناور بینتر، م داری سیمان، نهک و یا اسفالت به نن اضافه می کنند. این فنا
باه ثبات رسایده  8384105نمریکا به نام مهندس معمار نادر الیلی از موسیه هنر و معماریِ ااکِ کالیفرنیا به شاماره 

است. کاربرد  تجاری این فناوری تحت لییانس و بهره گیری از نن برای اانه سازیِ اقنار کام درنماد جهاان رایگاان 
 (043،0853.)شلمانی ،ستاعالم شده ا

 پروژه ابر خشت :طراحی اصول -5

  اصول ساختاری: 

فرم هایی که در طراحی بناهای ابرانتی مورد استفاده قرار می گیرد شامل قوس، گنبد، نیم گنبد و طاخ اسات. ارزانایِ 
نا از ساوی دیگار، ایان مصالم بومی و سهولت دسترسی به نن از یک سو و طراحیِ تک انحنایی و دو انحناییِ این نوع ب

استحکام، از سادگی و زیبایی چنمگیری براوردار کرده است. ساات با ابرانت الهام گرفته از روش  سازه ها را در عین
باه « کناش»و « فناار»یانِ های باستانی و زمان نزمودة معماریِ ایران با انت است که در نن، با ترکیی دو ضاد

ر این سنت هوشمندانه مهندسی، بییاری از مردم این سرزمین، طی هازاره هاای می رسد. د« تعادل و پایداری»وحدت 
متمادی، بی نیاز از تیرهای اف یِ چوبی یا فلزی، توانیته اند بر نیروی جاذبه غلبه کرده و روی سر اود، ف اج باا اااک، 

 .س ف بیازند

  اصل استحکام 

مهندسای  0« پس کنایدگی»با ابر انت از اصول جدید و اما عالوه بر اصول باستانیِ ساات و ساز، طراحیِ سااتمان 
زلزله هم بهره برده است. افزودن سیم ااردار باه طراحای  8برای م اوم سازی بینترِ بنا در برابر  «جداسازی پایه»مثل 

ین نیرویِ این نوع سازه به قابلیت های کننی موجود در نن می افزاید. پایداریِ فوخ العادة بناهایِ ابرانتی ناشی از هم
کننی است. عالوه بر م اومت در برابر زلزله، شکلِ اِرودینامیکِ سازه های ابرانتی در برابر بادهای شدید مثل طوفان 

قابلیت کییه های شنی در م ابله با سیاله کامال شنااته شده است. به هماین  .های دریایی و گردبادها نیز م اوم است
در برابر سیل نیز کامال م اوم اند. باه لحااو ویژگای هاای عاای ی اااک، بناهاای دلیل بناهای سااته شده با ابرانت 

ابرانتی از نظر نیاز به مصرف انرای )برای سرمایش و گرمایش فضاهای درونی( بییار کم مصارف اناد ضامن اینکاه 
 .اساسا، به علت ف دان چوه یا دیگر مصالم قابل احتراخ در ساات ننها، ضد حریق هم هیتند

 یداری:اصل پا 

از جمله اصلی ترین ویژگی های ابر انت همیویی و همراهی با طبیعت است در این راستا پرواه بر انت کاه اصالتا 
از فناوری ابرانت مای اود از طبیعت و ااک طبیعت به وجود نمده است را می توان  همیو با معماری پایدار دانیت .

ای زیربنایی مثل سد، نه انبار، جاده، پل و م اوم سازی میایل هاا توان برای سااتن سیلو، مدرسه، بهداری، یا سازه ه
 .نیز بهره برد
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 ویژگی ها و خصوصیات طرح ابر خشت : -6
یا همان شیوه ساات به روش ابر انت را می توان در موارد زیر  ویژگیها و کاربرد روش سرپناه گلین با کییه ااک

 االصه کرد 

  یا خسارت دیده زلزله امکان استفاده در مناطق جنگ زده 

 موقت  سرپناه با روش این.  است زلزله و جنگ دیدگان ایارت برای  یکی از کاربردهای این روش، ساات سر پناه

 (043،0853، ی)شلمان . شود می محیوه ننها از تر دائمی روشی عنوان به و داشته تفاوت کانکس حتی یا چادر  مثل

 

   سریع اجرای و پائین تکنولوژی 

تفاده از در دسترس ترین مصالم یعنی ااک و تکنولوای پائین یک ویژگی مثبت این طرح است ، ویژگی که به اصوس اس

 دیده نسیی مناطق در برخ توزیع و  مصالم  در ن ا  دور دست یا در شرایج پس از زلزله یا جنگ که حمل و ن ل و تولید

 و م اوم سرپناه  ر طی یک هفته یکد حداکثر اانه هر اهالی  مکک با توان می روش این با. دارد کاربرد است شده مختل
 (043،0853، ی)شلمان . کرد اجرا مناسی

  جریان و تهویه هوا

است که بحث سکونت دراارج جو زمین واصوصاً ماه ومریخ بخاش مهمای ازمطالعاات و پژوهناهای  0345ت ریباً از سال 
رای ساات میکن در ماه با سییتم ابرانت و گلتافتن در ناسا مطرح مای الیلی را تنکیل می دهد. در همین سال طرح او ب

 0330شود و از نن زمان او از اعضای تیم تح ی ات طرح سکونت و ساات و سااز در مااه اسات. پروفیاور الیلای در ساال 

 پژوهنی و زشینمو ی موسیه  Cal-Earth .نهاد بنیاد کالیفرنیا در هیپریا های بیابان در را  Cal-Earth  موسیه ی
 دهند. می ادامه گلتافتن و ابرانتی های نمونه روی بر را اود نزماینهای و تح ی ات همکارانش و او درنن که است ای

 نتیجه گیری : -7

در نتیجه گیری این م اله در نهایت به م اییه پرواه ابرانت با معماری مدرن و سنتی می پردازیم ننچه مهم است این است 
اهیم بدانیم نیا پرواه برانت توانیته است  جوابگوی نیازهای معماری مدرن جهان باشد و در عین حال اصول که ما می او

 و ارزش های معماری سنتی را نیز حفظ کرده باشد.

 الف : پروژه ابر خشت و معماری سنتی ایران :

انجام دهیم بهتر است به م اییه و برای ننکه نتوانیم بین پرواه ابر انت و معماری سنتی ایران م اییه و تطبی ی 
 تطبیق اصول و ارزش های ننها بپردازیم 
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 زیبایی 

 با توجه به استفاده از فرم های ااس معماری سنتی پرواه ابر انت از زیبایی قابل وصفی بر اوردار است 

 
 نمای بیرونی اانه سااته شده با ابر انت -0تصویر

 
 با ابرانت نمای داالی اانه سااته شده -0تصویر

 

 قالب و محتوی 

طرح پرواه ملی ابر انت از قالی ومحتوی معماری سالمی و ایرانی طبعیت می کند همانگونه که فرم اکثر بنا هاا 
در پرواه ابر انت گنبد و طاخ می باشد که این اود شاهد بر این ماجراست که الگو گرفته از گنبد میاجد با همان 

 می باشد  محتوی و قالی اسالمی و ایرانی
نرامنی که در زیر گنبد ب اع متبرکه ناشی از معماری ااس ننها وجود دارد در پرواه ابر انات باا الگاو بارداری از 

 طاخ و گنبد ال ا می شود 
حس سیالیت نور در زیر گنبد و پرواه ابر انت نزدیکی قالی و محتوی اسالمی به پرواه ابر انات را نناان مای 

 دهد .
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 و محتوی اسالمی در پرواه ابر انت قالی -8تصویر 

 : درونگرایی 

معمو  پالن ها در پرواه ابر انت به گونه ای طراحی می شود که میت یم به داال فضای اانه دید وجود ندارد 
 یعنی فضایی بینانینی داال را از اارج جدا می کند 

 
 

 درونگرایی در پالن پرواه ابر انت -4تصویر
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  خشتحس حرکت در پروژه ابر 

معمو  فرم های دایره ای اود باعث ایجاد حس حرکت می شود وسیالیت در زیر گنبدها اود ایجاد حس حرکت 
 در محیج می کند 

 اصل نیایش در پروژه ابر خشت 

اود فرم های مدور میکونی در پرواه ابر انت از فرم گنبد الهام گرفته است که فرم گنبد یکی از نماد های 
 المی است نیایش در معماری اس

 ب: پروژه برخشت و معماری مدرن ایران و جهان 
 در این قیمت هم مانند قبل به تطابق اصول پروزه ابر انت و معماری مدرن جهان می پردازیم

 : سرعت ساخت 

همانگونه که گفتیم در دنیای امروز با توجه به تراکم جمعیت سرعت ساات منازل میکونی از اهمیت زیادی بر 
 اما سرعت ساات در پرواه بر انت به چه صورت است اوردار است 

 دسترسی سریع و سان به مصالم  -

 استفاده از تکنولوای پایین  -

 هزینه کم به طبع نن زمان برای تامین هزینه ساات هدر نمی رود . -

همه وهمه باعث با  رفتن سرعت ساعت در پرواه ابر انت می شود که اود از معیار های مهم معماری جهان 
 ست ا

  هزینه پایین جهت ساخت 

 از ننجا که پرواه ابر انت دارای ویژگی های زیر است هزینه ساات کاهش پیدا می کند

مصالم مورد استفاده ااک همان منط ه است در نتیجه هزینه ارید مصالم ،ساات و حمل مصالم کاهش پیدا می  -

 کند 

اعث می شود هزینه استخدام متخصص ،مناوره با از ننجا که  این شیوه ساات نیاز به تکنولوای کمی دارد ب -

 متخصص ،و حتی ارید تکنولوای کاهش پیدا کند 

از ننجا که در این شیوه سازه همان معماری بنا را تنکیل میدهد یعنی اود کییه ها هم ن ش نگهداری و هم  -

 ف می شودتامین کننده معماری بنا هیتند هزینه اسکلت سازی و استحکام قبل از دیوار چینی حذ

 انعطاف پذیری 

انعطاف پذیری هم ویژگی معماری سنتی و هم معماری مدرن در ایران است اما پرواه ابر انت چگونه انعطاف 
 پذیری معماری را تامین می کند 

ویژگی دیگر مهندسیِ ساات و ساز با ابرانت، انعطاف پذیری نن است. ابر انت را می توان، به هماان ساادگی 
با گل سفال می سازد فرم داد. با ابر انت، به همان سهولتی که می توان بناهای گنبدی و طااقیِ که یک سفالگر 

 م اوم به زلزله ساات، می توان سازه های معمولی با فضاهای مکعی میتطیلی نیز بنا کرد. 
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ده نل است، پاس از سرپناه های موقتیِ سااته شده با ابرانت، که برای اسکان دادن به قربانیان بالهای طبیعی ای
استفادة مفید، به مرور تخریی شده و به ااک برمی گردد. در صورتی که برای بناهای دائمی، با کنیدن  یه هاای 

 ضد نه و نستر و رویه بر سطوح درونی و بیرونی سازه، تاثیر عواملِ فرساینده بر سااتمان به حداقل می رسد.

  پرهیز از بیهودگی 

اده بجا و بهینه از فضا حرف اصلی را می زند ما می اواهیم در کمترین فضاا بزرگتارین و در پرواه ابر انت استف
بینترین واحد میکونی را داشته باشیم از طرف دیگر سازه چیزی جدا از معماری نییت پس تزئینات کمترین ن ش 

 را داشته و همه عناصر تا حد زیادی عملکردی هیتند.

 استحکام بنا 

 این.  است م اوم  زلزله برابر در سااتمان این فناری؛  ن بناها و نحوه انت ال نیرو به صورتبه دلیل شکل ااس ای
ئین ناماه ای نیاز بارای نن ن و شده گرفته قرار تصویی مورد زلزله ضد روش یک عنوان به متحده ایالت در روش

 .تدوین شده است
 

 : نیاز به انرژی کم با توجه به بحران انرژی جهان 

ژگیهای مثبت این طرح، به دلیل استفاده از دیواره های انتی و شکل ااس بنا ، م اومت در برابر سرما یکی از وی

موقت و در اکثر سر پناه   و گرما و مصرف انرای پایین است ؛ نکته ای که ضعف همه روشهای دیگر سرپناه های
 . باشد می های دایم

م شده و دیر سرد می شود پس برای گرمایش و برای سرمایس از ننجا که ااک ظرفیت حرارتی با یی دارد دیر گر
 جوابگو هیت 

 

 . مراجع8
 0853احمدی شلمانی ،معرفی هفت معمار،انتنارات تهران پژوهنگران ننر داننگاهی ،سال -

 0855سیفیان ، محمد کاظم ،قالی و محتوی در معماری اسالمی ، ننریه هنر های زیبا ،سال -

 0831حمد پور ،معماری پایدار ،انتنارات لوتس ، سالصیادی ، سید احیان و علی م -

 0855علمی ،قربان ،نیایش در اندینه مولوی ،پژوهننامه عرفان ،سال -

لیلیان ،محمد رضا ، نزین امیر اانی و مجتبی انصاری ،جیتاری بر مبانی و مفاهیم زیبایی شناسی و تبلور نن در سااتار های  -

 0855معماری،کتاه ماه هنر ،سال

 0853ی ، علی ،حجاه و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی اسالمی ،ننریه میکن و محیج روستا ، سالمنصور -

مهدوی نژاد ، محمد جواد ومحمد منایخی ،باسیته های طراحی میجد بر مبنای کاربرد های فرهنگی اجتماعی ،ننریه  -

 0853، سال8نرماننهر ، شماره

، شماره 8ار،ااالخ در معماری ،فصلنامه ااالخ در علوم وفناری ،سال نازی دیزجی ،سجاد ، محین وفامهر وحمد رضا کنتک -

 0831، سال4و 8
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