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 معماري كهن ايراني و فناوري ابرخشت

فناوري . شناسنامة سازه اي سراميكي ساخته شده با فناوري ابرخشت است ،يدمتني كه پيشِ رو دار

 فرم هايِ معماريِ كهنِكه از  و زيباستسازه هاي ايمن، مقاوم  روشي جديد و دقيق براي ساخت ،ابرخشت

به احياي اين فرم ها در ساخت بناهاي مقاوم . استالهام گرفته قوس، تاق، گنبد و نيم گنبد  يعنيايراني، 

، سازه هاي عالوه بر استحكامِ فوق العاده. نادر خليلي است مهندس و هنرمند معمار، شادروان ابتكارِ زلزله،

 تواناييِ ، مثلرا براي عصر ما موهبتي خدادادي كرده است هاويژگي هاي ديگري نيز دارد كه آن ،يابرخشت

براي حفظ دماي  در مصرف انرژي كالنصرفه جويي  ؛به دست خودآنها  ساخت مهارتهمگان در يادگيريِ 

و  ؛، به ويژه آهن آالت ساختمانيگرانقيمت به مصالح صنعتي جوامع كاهش نيازِ ؛فضاهاي داخلي مناسب در

 براي توانمندساز و اميدبخش روشي ،اين ويژگي ها مجموعِ. كاالها گونهاين به وارداتكشورها وابستگي قطع 

همچنين، . است فراهم ساختهبه ويژه جوانان، مع كثيري از جهانيان، هزينة خانه دار شدن براي ج كاهشِ

سوخت هاي فسيلي براي توليد مصرف  كاهشارزنده و مؤثر در  فرصتياين نوآوري در مهندسيِ سازه، 

به  ،تغييرات آب و هواييبحرانِ  مشخصامرتبط،  تخفيف مسايل زيست محيطيِمصالح صنعتي و در نتيجه 

ايالت (ميالدي، سازه هايِ ابرخشتيِ استاد خليلي در شهر هيسپريا  1996ر سال د. است وجود آورده

مقررات ساختمان آن  مسئولينِ توسط ، پس از گذراندن چندين تست سخت گيرانه)، اياالت متحدهكاليفرنيا
 كشور، براي كليه بناهاي خصوصي و عمومي، ايمن، و در برابر شديدترين زمين لرزه ها، مقاوم شناخته شد. 1

ثبت به  مخترع آننام  اين سازه ها، فناوري ابرخشت در ادارة ثبت اختراعات آن كشور به پس از تاييد ايمنيِ

                                                                                                                            2.رسيد

تعجب آور و ديگر مزاياي نامبرده،  زلزلهدر برابر  بناهاي ابرخشتيو مقاومت يِ ايمني با توجه به تأييد رسم

 سنتيِ معماري ايراني از فرم هايِ ،و ديگر كشورهاي جهاندر آمريكا  جواناناخير، در دو دهه نيست كه 

                                                           

  كه آنها را در برابر زلزله و توفان هاي شديد مقاوم مهندسي سازه هاي ابرخشتي -فنيبراي اطالع بيشتر در مورد جزييات 1
    

: مي سازد و فرآيند سختگيرانه اي كه نهايتا به تĤييد كارشناسيِ اين ويژگي در كشور اياالت متحده انجاميد، بنگريد به  
   www.eabbassi.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf ي ابرخشتساخت و ساز با فناور. 1393. عباسي -  

.صدور پروانة ساخت ينِاز ديدگاه مسئول: ساخت و ساز با ابرخشت. 1998. هارپ و رگنر -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_official.pdf 

»ساث وست«نامة تاييدية تست هاي ايمنيِ شركت سنجش و بازرسي  -      
www.eabbassi.ir/pdf/letter_superadobebuildingtesting.pdf 

:قابل دسترس در آدرس اينترنتي زير،    US5934027A  2 :شمارة ثبت اختراعِ فناوري ابرخشت
  

https://patents.google.com/patent/US5934027A/en 

و پير .منتقل گرديدخليلي  استاد ايليونا ،معمار پس از درگذشت استاد خليلي، مالكيت ثبت اين اختراع به همسر وي، مهندسِ
خواست قلبيِ مخترع اين فناوري در زمان حيات وي، هر كس در هر كجاي دنيا مي تواند براي مصارف غير تجاري، به رايگان و 

   . بدون محدوديت، از اين فناوري بهره مند شود



 

 

 

اژه هايي چون براي و ساده در شبكه جهاني اينترنت يكاوش انجامِ. استقبال گسترده اي به عمل آورده اند

، در تمامي قاره ها ،اين استقبال جهانيو مكتوبِ پرشماري از  شواهد تصويري ،4»نادر خليلي«و  3»ابرخشت«

                                                                                       . دهدمي كاوشگر قرار  دسترسِدر را 

 مهارت و آموزشِاطالع رساني  را بر آن داشت كه ما ،فناوري ابرخشتجستة برامتيازات ، 1392 در سال

كاربرانِ تماسِ. يمدهرا در زمرة فعاليت هاي خود قرار  اينگونه سازه ها ساخت در خدمت اصالح « سايت

، شروع خودآموزخود جوش و  ، به صورتو كوشا مبتكر ايرانيانيحاكي است كه در اين مدت  »الگوي مصرف

به ما سرزمين  فرهنگ و كرده اند و از اين طريق دانش بومي ارزشمندي كه ازبناهاي ابرخشتي  ه ساختب

جديد ارائة خدمات . وطن باز گردانده اندرا به  بودآمريكاي شمالي و ديگر قاره هاي جهان مهاجرت كرده 

 شامل موارد زير است جديد ما خدمات. است هموطنانالهام گرفته از تالش مجاهدانة اين  ماسايت  :          

الگوهاي مهندسي شدة سازه هاي ابرخشتي در معرفي به منظور  طراحي و ساخت ماكت سازه هاي متنوع) 1

،كشور  

مثل شناسنامة خانه باغيِ (ي مهندسي شده براي عالقمندان، انتشار تصاوير و مشخصات اين سازه ها) 2

.)دكه هم اكنون پيشِ رو داري» خلوت ناز«  

،انواع سازه هايِ سفارشيطراحي و تنظيم نقشه براي ) 3  

، خانهدر  يادگيريجهت سرگرمي و  ،تسهيل ماكت سازي از طريقِ ايران اصولِ معماريِ كهنترويج ) 4

و و دانشگاه، رسهمد  
  .خدمات نظارت و آموزش حين ساخت) 5

 
در پيشرو  ضروري و يتحول ايراه بر بناهاي ابرخشتي در كشور، به بركت تالش جهادگرانة سازندگانِ

شادروان خليلي  سازه هايسال از تأييد كارشناسي  23بيش از  با اينكه. شده استسياستگذاري نيز هموار 

در سراسر  هاي ابرخشتي با فرم هاي ايرانيتعداد سازه  مي گذرد و در اين مدتدر كشور اياالت متحده 

هنوز منعكس كنندة چنين نوآوريِ  ،ساختمان در كشور ما ، مقررات مليبوده استجهان رو به فزوني 

در مسئولين عزيز ، كشور سطحدر  از اين سازه ها برتري نمونه هايِكه با احداث  اميدواريم! سودمندي نيست

، براي اجراي تست ها و تدوين استانداردهاي مرتبط دستگاه هاي نظارتي و سياستگذاريِدر نظام مهندسي و 

سال  23. داشته باشنددر اختيار  يو متنوع متعدد سازه هاي ،ز رسانيِ مقررات ملي ساختمانو به رو الزم

به دليل فقدانِ كه  به ويژه مقرراتي ،مدتي طوالني براي به روزرسانيِ هر مجموعه از مقررات ملي است

گرانيِ بي  ونچ ييپديده ها. داشته استمشكل آفرين بسيار تبعاتي انعطاف پذيري و تنوع پذيري الزم، 

                                                           
3
 superadobe 
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 Nader Khalili 



 

 

 

 »هاي خالي خانه«اپيدمي  از يك سو و كشوردر سطح و بي خانماني اجاره نشيني سابقة مسكن و گسترش 

در بخش انرژي  افراطي و فزايندةمصرف آهن آالت ساختماني،  وابستگي به واردات براي تامينِ، از سوي ديگر

 توليد تقاضا براي مصالح صنعتيِ باال رفتنِة به واسط(هوا  آلودگيِافزايشِ  ،مسكن در فصول گرم و سرد سال

بي  يت هاياز جمله تبعات محدود در برابر زمين لرزه، مدرنو آسيب پذيري شگفت انگيزِ سازه هاي  )داخل

 ايبر، )در بازار مسكن »سفته بازي«پديدة در كنار (انحصاري كنوني تاريخ گذشته و است كه مقررات ي دليل

 در سطح كشور پس با افزايش بناهاي ابرخشتي 5 .به وجود آورده است تقاضيانِ مسكنم، مالكان و سازندگان

                        :  و به روز رساني مقررات ملي ساختمان مي توان به دو تحول ارزنده و بهنگام اميد داشت

1 (ساخت و  صنعتيِ هايِ فقط به مصالح و روشدر حال حاضر كه  ،هبازدارندتاريخ گذشته و  تبديل مقررات

از استانداردها كه گزينه هاي بيشتري را براي طراحان،  و متنوعمجموعه اي غني به  ،خالصه مي شودساز 

                                                                          و 6فراهم مي سازد و متقاضيانِ مسكن سازندگان

بهره گيري از علم و  درهمدلي و همكاريِ مردم و مسئولين  در سطح جهاني ازالهام بخش  الگوييايجاد ) 2

، مبارزه با عواملِ ، صيانت از حقوق بشر در حوزة مسكنتقويت عدالت اجتماعي در راستايِفناوريِ روز 

     . وقايع طبيعي، به ويژه زمين لرزهناشي از  هاي تخفيف آسيببراي ملي و آمادگي  تغييرات آب و هوايي

                                                                                                                                      .ان شاء اهللا 

 در خدمت اصالح الگوي مصرف
     1398 شهريور

 

 

 

                                                           

و ديگر ررات ملي ساختمان متوجه كشور ما مطالبِ بيشتر در مورد آسيب هايي كه اين عقب ماندگي در به روز رساني مق  5
  

  .1پيوست كشورهاي جهان كرده است، 

6 فناوري ابرخشت تنها يكي از روش هاي جايگزين براي دستيابي به سازه هاي مناسب تر در عصر حاضر است. در چند دهة
  

اخير اين مجموعه از روش هاي مبتكرانه در جهان، كه جملگي تركيبي از احياي معماري كهن و بهره گيري از مصالح بومي 
، سايت زير اجتماعي -فني-اين تحولِ علميبيشتر در مورد  مطالعةبراي . سترو به گسترش بوده ا ،براي خانه سازي است

. نقطة شروع سودمندي است  
www.greenhomebuilding.com/ 



 

1 

 

؟»خلوت ناز«چرا خانه باغي و چرا   

احي و كمك در ساخت مردم عادي و مسئولين، براي طر ازاز هموطنان،  يپرشماردر چند سال اخير تعداد 

يكي از پر » خانة باغي«. تماس گرفته اند» در خدمت اصالح الگوي مصرف«با سايت  سازه هاي مختلف

خانة باغي كوچك، با  ساختن يك دستگاه ،بسياري از اين عزيزان قصد. بوده استترينِ اين سازه ها طرفدار

براي ساخت  پس از يادگيري مهارت هاي الزم، ما بوده تا خود بتوانند اعزامي سايت مربيِموزشِ و آ نظارت

كمك به و از هر فرصتي براي  ين هدف را قابل تحسين مي دانيمما ا. خانه اي مسكوني مستقال اقدام كنند

فناوري  باباغي ة ساخت ماكت يك نمونه خان طراحي و است كه از اين روو . تحقق آن استقبال مي كنيم

                                                         . در اولويت قرار داديم عالقمندانبراي بهره گيري ابرخشت را 

ست، خانه ادرختان و گياهان با كاشت  ،و باغچهباغ  محيطزمين در  كاربريِ اولويتاز آنجاييكه، همچنين، 

فلسفة ساخت و ساز با ابرخشت با ساده زيستي و  چونو . كوچكي داشته باشدجاي پاي الزاما بايد  هاي باغي

و  پسنديدهمناسب، نمونه اي  ،خانة باغي بيشتري دارد، ساخت خانه سازي در مقياس كوچك همخوانيِ

 باامتيازات كم شناختة زيستن در بناهاي كوچكتر عموم مردم با بناهاي ابرخشتي و آشنا كردن براي  جذاب

مسلما . طراحي شده استمردم براي توجه عموم » خلوت ناز«به هر حال با اين انگيزه ها، . ه كمتر استاثاثي

، اماكن مسكوني ساده سازي و كوچك سازيِ با رعايت اصلِ براي خانواده هاي بزرگتر و باغ هاي وسيع تر،

فضايي مجهز به اجاق و تنورِ (يا مطبخ مثل اتاق خواب و يي ديگر ها، فضاخلوت ناز مي توان به طرح كنونيِ

                                                                                                         .  نيز افزود) هيزم سوز

همه گير شدنِ . گريزي نيست ،و ظواهر و لوازم آن ،و سايبري ماشيني ز زندگيِا ،امروزهبه نظر مي رسد كه 

يابي به براي دست يمناسب زمان و مكانِهيچ  انگار ،اتومبيل هاي شخصيگوشي هاي هوشمند و تي چون عادا

خلوت درون، باقي نگذاشته است. حتي وقتي به كوه و صحرا و ساحل مي رويم و يا در فضاي سبز و مفرح 

بر كلية  ،همراه و گوشيِ اتومبيل درگير با ، ذهنِ، تعطيالت خود را مي گذرانيممزارع و باغاتدر روستاها، 

 ، كهخود نظير بيبا سكوت، آرامش و زيباييِ  ،مكاني متفاوتدر اين شرايط، . مي افكندسايه فعاليت هاي ما 

بتواند توجه ما را به خود جلب كند و نگه دارد، راه گريز از خوابِ آشفته اي است كه عادات ماشيني و 

، در پي مصرف و توجه انسان ها ،كه در آن كنونييگر، در عصر به بيان د. كرده استبر ما تحميل  سايبري

به خلوتي كه شعرا و عرفاي ادوار گذشته،  دستيابي، 7به اين سو و آن سو كشيده مي شودبدون وقفه،  رقابت،

 دشواريِ رسيدن به آن را با صفت ناز توصيف مي كردند را به مراتب سخت تر كرده است.                        

                                                           

. »توسعه«كنترل در  علم و فناوريِ. 1398. عباسي 7
  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 
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سازه هاي سراميكيِ ساخته شده با ابرخشت، از جمله «خلوت ناز»، قادر است توجه ما را به خود جلب كند و 

آن را نگه دارد چون از دو جهت يادآورِ خود ماست: يكي اينكه تن و ظاهر آنها، همانند ما، از خاك آفريده 

شده و ديگري اينكه، مثل ما، درون دارند، دروني آرام كه تمنايِ فطرت ما، بلكه عين فطرت ماست. و اين 

عمر پرثمرش » طلبِ«كه  8هنرمندي عارف بوداستاد خليلي، مخترع فناوري ابرخشت،  ؛پديده اتفاقي نيست

جانانه  ،و براي تحقق اين هدف بيش از سي سال قرار دادبازگرداندن معرفت جويي به زندگي عادي را 

به  معنايي دو گانه مي يابد؛ بازگشت ،، به خانه بازگشتن»ازخلوت ن«مثل  ،پس با بناهاي ابرخشتي 9.كوشيد

كانون گرم خانواده و يادآوري آشيانة اصلي ما كه تنها راه پركشيدن به آن، خلوت درون است. اين مقدمه را 

 بريممي به پايان  استاد فقيدآن با دو بيت از محبوب ترين غزليات مولوي نزد:                                      

سحري چو آفتابي زدرون خود برآيي      تو هنوز ناپديدي ز جمال خود چه ديدي  
 تو ز خاك سر برآور كه درخت سر بلندي      تو بپر به قاف قربت كه شريفتر همايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

:شيوا ترين ترجمه هاي اشعار عارف بزرگ موالنا محمد جالل الدين بلخي به زبان انگليسي، به قلم استاد نادر خليلي است  8
  

- 2018. The Spiritual Poems of Rumi. New York: Wellfleet Press. 

- 2001. Rumi, Dancing the Flame: A Celebration of Life and Love. Hesperia, CA: Cal-Earth Press. 

- 1994. Fountain of Fire: A celebration of Life and Love. Hesperia, CA: Cal-Earth Press. 
.چشمه: تهران. تنها دويدن. 1397. نادر خليلي  9

  

- Nader Khalili. 1994. Sidewalks on the Moon: The Journey of a Mystic Architect Through Tradition, 

Technology, and Transformation. Los Angeles: Burning Gate Press. 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

در  »خلوت ناز«

پايان مرحلة 

 سفتكاري

 

 

 

                                                              

 ••••مشخصات

با فناوري ابرخشت ،سراميكي: سبك -  
باغي  ةخان: نوع -  

  5555/9999                                                                                      »نازخلوت «: نام طرح -

و ايوان تيسرويس بهداش ،نشيمن، آشپزخانهاتاق ورودي،   -   5: هاتعداد فضا -  

 - مساحت داخلي: 20 متر مربع  (ورودي، 3/20؛ نشيمن، 9/60؛ آشپزخانه، 4/0؛ سرويس بهداشتي، 3/20)

 - مساحت كل زيربنا (شامل ِپي ديوارها، ايوان و سكوهاي دور بنا): 60/8 متر مربع

.)گسترش دادحد دلخواه تا را مي توان ايوان  ،در صورت فراهم بودن زمين(  
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 • ويژگي هاي سازه متناسب با نيازهاي امروز 

   در برابر زلزله مقاوم -

جهت صرفه جويي در مصرف  ي شديدعايق به گرما و سرما ،)سانتي متري 40و  30(يوارهاي ضخيم د -

  ،انرژي
، قابل تجهيز به وسايل گرمايشي و سرمايشي متداول -  
، پيراموني ه هايصال آب باران و هدايت آن به باغچاستحقابليت  -  
.انرژي خوشيدي و رآكتورِ ، آبگرم كن خورشيديقابل تجهيز به مخزن آب -  
اشجار زيرسطحيِ مجهز به سيستم سنتي تصفيه پساب به منظورِ بازيافت آب براي آبياريِ -  

 

به  بنااصليِ  فضاهايِ جايگاه پنجره ها و هواكش هايِ. طبيعي است يمجهز به كولرهمچنين  »خلوت ناز«

هواي گرم داخل را به بيرون هدايت  ،مي توان به سرعتشده است كه در روزهاي گرم سال  طراحي نه ايگو

بوته هايِ گياهمحيط،  شدنِبراي خنك تر . نمودمنتقل  پيراموني و باغ را به درون ه هايِباغچ و هواي خنك 

ومي ايران و مقاوم به كم آبي و شمشاد يكي از گياهان ب. مي شودكاشته در اطراف بنا  ،در دو رديف، شمشاد

و شيوة قرار گرفتن طبقه طبقة آنها  10درختچهنوعي از اين  كوچك لبه هاي دندانه دارِ برگ هايِ. سرماست

فوق قابليت خنك كنندگي . ساخته استفراهم پرشماري جهت تبخير سريع آب  سطوح ،گياهروي ساقه  بر

كولري طبيعي، بدون نياز به مصرف سازه، فضاهاي دروني در  گردشِ مداوم هوااين گياه از يك سو و العادة 

                                                                                . سازدفراهم مي  »خلوت ناز« براي ساكنينِ ،انرژي
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 •••• مصالح عمدة مورد نياز

 شن و ماسه، صنعتي، مثل تيرآهن، ميلگرد، پرهزينة ساخت بناهاي سراميكي با فناوري ابرخشت از مصالح

روز در محلِ ساخت  قيمت هايِ زير مي توان بر حسبِ مقاديرِ در نظر گرفتنِبا . سيمان و آجر بي نياز است

. را تخمين زد طرح اين مرحلة سفتكاريِ عمده هزينه هاي مرتبط با ساختبنا،   

) رول(گوني پالستيكي  ▪  

متر 350    ،يسانتي متر 35 -                         

متر 160    ،يسانتي متر 40 -                         

متر 370   سانتي متري، 50 -                         

متر 1500   ،)گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪  

متر مكعب 2آب،  ▪  

متر مكعب 50/1   آهك، ▪  

مكعب متر 50/1   ،)در صورت نياز(خاك رس،  ▪  

كيسه 7،   گچ ▪  

متر مكعب 12   ،محل خاك ▪  

 

در محل  نغالبا به رايگاكه  )درصد 90تا  80( را تشكيل مي دهد يابرخشتبناهاي  مصالحِ عمده ترينِ ،خاك

خاك رس از بيرون تهيه ي ، مقداركمبود داشته باشدمحل از نظر ميزان خاك رس  اگر خاك. فراهم است

بنا،  پسابِرا مي توان از محلِ حفر چاه » خلوت ناز«رد نياز احداث خانه باغيِ تمامي خاك مو. گرددمي 

                                                             . بدون آسيب زدن به تركيب باغ و تاسيسات آن فراهم كرد

نورگير/هواكش 4و  پنجره 4در،  5 ،بازشوها ▪  

بي ترديد، نصبِ در براي وروديِ اصليِ بنا، آشپزخانه (جهت خروج به ايوان) و سرويس بهداشتي الزامي است. 

گردش هوا از هزينه ها كاست و به كال صرفنظر كرد و با نصب پرده  ديگر فضاهااما مي توان از نصب در بين 

دري  تا در آننهايچه ، براي تمامي درگاه ها فلزي نصبِ چارچوبِبا اين وصف، . افزود سازهدروني  زيباييِو 

آنها مي  از لحاظ سهولت و پايداري بنا در حين ساخت، ضروري است و از اين رو، قيمتنصب شود يا خير، 

 ،پنجره ها و هواكش هاتعيين جايگاه براي . لحاظ قرار گيرد سازهعمده مصالحِ  بايد در تخمين هزينه هايِ

  . در حين ساخت نيست فلزي چارچوبِنصب نيازي به 

 



 

6 

 

    ساخت در محل: ها مفر ▪

 

 فرم چوبي

 فرم فلزي

اين فرم تهية معموال . شده استاستفاده مي  از فرمهمواره ، سرزمين ما در معماريِ بوميِقوس  براي اجرايِ

خلوت «اما براي اجراي . مستلزم هزينه كرد مبالغ قابل توجهي استها كه از فلز يا چوب ساخته مي شود 

                           . قابل ساخت است ،كمتريمبالغ به مراتب با هزينه كرد  و حلتمامي فرم ها در م» ناز

مصالح نامبرده فقط مرحلة سفتكاري بنا را در بر مي گيرد. هزينه هايِ مرتبط با مرحلة نازك كاري، مثل 

، سراميك برق كاري، لوله كشي و طراحي و فضا سازيِ داخلي، پوشش داخلي ديوارهاتكميل رو بنا، 

در يي است كه بسته به سليقة مالك، ممكن است و غيره، هزينه ها ، انتخابِ در و پنجرهبهداشتي و شيرآالت

                                                                                                . بسيار متفاوت باشد ،هر مورد

  

                   

                                                                                         

 

 

 

 

 

زيباست، گر هنر باشد ساده  
،»خلوت ناز«طرح قابل اجرا براي اتاق نشيمنِ   

تناز اينتر: رتصوي  



 

7 

 

 •••• مدت ساخت و نيرويِ انساني الزم:

روز 45: مدت تقريبي ساخت -  

نفر 6: نيروي انساني -  

. ويژگي هاي ممتازِ فناوري ابرخشت، ساخت سازه هاي سراميكي را در سراسر جهان محبوبيت بخشيده است
ع گردشگري و تمباغي، مغازه، مدرسه، مج ةاستحكام و زيبايي اين سازه ها، اعم از سرپناه اضطراري، خان

ي از مزاياي اين سبك از به برخ. غيره، اساسا مرهون مهندسي هوشمندانه و فرم هاي هنرمندانة آن است
ساخت و ساز با  محبوبيت ديگرِ دليلِاما . سازه سازي در رويارويي با مقتضيات عصر حاضر پيشتر اشاره شد

. سازه هاي سراميكي است كه بي شباهت به هنر سفالگري نيست فناوري ابرخشت، لذتبخش بودنِ كارِ بناييِ
اين ويژگي، موجب تشويق جهانيان به ساختن خانه هاي خود به دست خود و به صورت مشاركتي (= كمك 

اين ويژگي هاي ممتاز در كنار هم، ساخت و ساز با ابرخشت را يكي از ارزان ترين همة  .شده است) متقابل
بين گروهي از  ، همكاريِ»خلوت ناز«اجرايِ بناي  دربي ترديد، . خانه دار شدن در جهان كرده است راه هايِ

در از هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني  ،در تأمينِ مشاركتي نيروي كار يك منطقه باغدارانِ عالقمند
                                    .به نحو چشمگيري خواهد كاستراستاي ساختن چندين خانه باغي از اين نوع، 

 

كارآموز نيستند، از صرفه جذبِ كه به داليل مختلف قادر به سازماندهيِ نيروي كارِ مشاركتي يا سازندگاني 
همزمان با  روزمزد، كارِ از نيرويِ استفادهاما در عوض، با . مي گردنددر هزينة ساخت بهره مند كمتري  جوييِ

كشور مناطق شهري و روستايي رونق اقتصاديِ  ، بهدر سطحي وسيع ابرخشتيسازه هاي زيبا و مقاوم  ساخت
                                                                                                                      .  د افزودنخواه

 

، چه و سازه هاي سراميكي جهت آماده سازيِ ذهني و عمليِ عالقمندان به بهره گيري از فناوري ابرخشت
در خدمت اصالح الگوي «يت يا خانه اي مسكوني براي سكونت دائم، سا جهت تفريح براي ساخت خانه باغي

. منابع مطالعاتي، خودآموزها و خدمات آموزشي و نظارتيِ متعددي براي هموطنان فراهم كرده است» مصرف
                                                                                                                       : براي مثال

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

:ويژگي هاي فني مهندسي ساخت و ساز با ابرخشت -  
www.eabbass.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf  

:راهنماي ساخت سرپناه فوري، مختصر و تصويري -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_khalili_emergency_shelter_gde_frsi.pdf 
ران در خانه، مدرسه و دانشگاه،جهت يادگيريِ اصول معماري و مهندسيِ كهن اي» براي مهارت آموزي و سرگرمي راهنماي ماكت سازي« -  

ماكت سازي در خانه، مدرسه و دانشگاه،  ويژة» خلوت ناز«پالنِ  -  
، مثل خانه باغي، خانة سردسيري و گرمسيري، مدرسة روستايي و شهري و غيره سازه هاي سراميكي ديگر سفارشيِ طراحيِ -  

- حين ساختو نظارت آموزش  خدمات:  
esfandiarabbassi@gmail.com 
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 آسيب هاي عقب ماندگي در به روز رسانيِ مقررات ملي ساختمان
 

است منحصر به  بحرانِ كنوني مسكن كه خانه دار شدن را براي بسياري از شهروندان ايراني غير ممكن كرده
در  يو بي خانمان ي، حاشيه نشينياجاره نشين. كشور ما نيست، بلكه اكثر كشورهاي جهان به آن دچار اند

، سازمان ملل متحد، حقوقدان و فعال 2014كليه كشورهاي جهان رو به فزوني بوده است و از اين رو، در سال 
زيد تا پس از تحقيق و تفحصِ جهاني در اين خصوص، را برگ» رهاليالني َف«عدالت اجتماعيِ كانادايي، خانم 

بخشي از يافته هاي اين پژوهشگر و توصيه هاي وي براي . يافته هاي خود را به اين سازمان گزارش كند
عالوه بر  11.به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه گرديد مكتوببهبود وضعيت موجود به صورت گزارشي 

رها و مصاحبه هاي وي با صاحبنظران در كشورهاي مختلف تهيه شد كه در اين، فيلم مستندي نيز از سف
                                                                                                12.به نمايش در آمد 2019سال 

 
ست كه در تمامي كشورهايِ نكتة قابل تأمل در يافته هاي خانم فرها پديده اي مجرمانه در حوزة مسكن ا

است كه با  زياده خواه از بانكداران و انبوه سازانِ تشكل هايياين پديده . مورد تحقيق وي مشاهده مي شود
كرده اند كه عمال به » كااليي«معاونت برخي از مسئولين دولتيِ حوزة مسكن، خانه و آپارتمان را تبديل به 

قرار مي ة صاحبانِ سرمايه هاي كالن در جامعه مورد استفاد) ال و ارزط همانند(سوداگري عنوان ابزاري براي 
مسكن، فرآيند بيرون راندن مستاجرين از خانه هاي قابل استطاعت محله هاي قديميِ  »كااليي شدنِ«. گيرد

شهرهاي بزرگ و بازسازي يا نوسازيِ اين خانه ها براي اجاره دادن به مستاجرين پردرآمد يا خالي نگه 
ميليارد نفر  1بيش از  تاكنون اين پديده. كه بتوان آنها را با قيمتي باالتر فروخت است تن آنها براي زمانيداش

و . از جمعيت جهان را به كارتن خوابي و يا زندگي در سازه هاي نامناسب در حاشيه شهرها وادار نموده است
احقاق حق شنواي دعوي افراد براي اين در حالي است كه هيچ سازمان يا مرجع قضايي در اين كشورها 

                                                         13.نيستمناسب  حداقلِ سرپناه انساني خود جهت دستيابي به
                                                           
11

 Leilani Farha. 2017. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (accessed 3 April 2020) 

https://digitallibrary.un.org/record/861179/files/A_HRC_34_51-EN.pdf 
:تاس» فردريك گرتن«اين فيلم ساختة فيلمساز سوئدي    12 

- Push, the film      www.puchthefilm.com  

شناخته شدهبه عنوان يكي از موارد حقوق بشر  ،داشتن دسترس به سرپناه مناسب از سوي اعضاي سازمان ملل متحد   13
  

ميثاق «ي موسوم به بندهاي مندرج در پيماناجراي خود را به اين سازمان كشورهاي عضو ، 1976در سال در اين راستا، . است
:مي خوانيماين پيمان  11در بند . متعهد ساختند »يالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ بين  

     ماده  11111111

 1. كشورهاي  طرف  اين  ميثاق  حق  هر كس  را به  داشتن  سطح  زندگي  كافي  براي  خود و خانواده اش  شامل  خوراك  ـ پوشاك  و مسكنِ  كافي  
.شناسند مي  رسميت  به  زندگي  شرايط  بهبود مداوم  همچنين  

  همكاري  اساسي  اهميت  لحاظ  اتخاذ خواهند كرد و از اين  تدابير مقتضي  ،حق  اين  تحقق  منظور تأمين  به  ميثاق  اين  طرف  يكشورها 
.دارند)  قبول(  را اذعان  المللي بين  

- United Nations. 1966.  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  (accessed 3 

April 2020) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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با اين رفتارِ سودجويانه، . مي نامند» سفته بازيِ ملكي«را در كشور ما  سوداگرياستفاده از بازار مسكن براي 
بي ارتباط وجود دارد  »ه روز نشدهب«و  »تاريخ گذشته«مقررات ملي ساختمانِ  دركه محدوديت هايي 

اگر حمايت از مصالح بومي و فناوري هاي كهنِ ساخت و ساز در مقررات ملي ساختمان گنجانده . نيست
 ،»بافت فرسوده« به بهانةشهرهاي بزرگ  شود، توجيه ويران كردنِ بافت هاي ارزشمند و تاريخي و مقاومِ

از سوي ديگر، اگر مردم با بهره گيري از دانش بوميِ معماري و مصالح بومي براي . بسيار دشوار مي گردد
خود خانه هاي ارزان، ايمن، با دوام و زيبا بسازند، تقاضا براي خانه هاي احتكار شدة سفته بازانِ مسكن 

                        . گردددت كاسته مي سوداگرانه به ش از سودآوري اين فعاليتدر نتيجه و  يابد مي كاهش
 

در برخي از جوامع، تالش فعاالنِ عدالت اجتماعي در حوزة مسكن آغاز شده است و اين تالش ها همراه با 
مثال در . شجاعت قانونگذاران و سياستگذاران، به تغييراتي در قوانين و مقررات ساختمان انجاميده است

، ايالت مي شودو اعمال قوانين در حوزة ساخت و ساز در سطح ايالتي تعيين ر آن كشور اياالت متحده، كه د
خانه - كاليفرنيا در اين زمينه موفقيت هايي داشته است كه آزادي عمل بيشتري به شهروندان براي خود

براي  مصالح و طرحينوع ماده مصوبة قانونِ كنوني در ايالت كاليفرنيا، كه استفاده از هر . سازي داده است
:                                       بخوانيد) به فارسي(را مجاز مي داند را در متن زير  ساختن خانه هاي جديد  

مقررات ايالتي ساختمان، ايالت كاليفرنيا، آمريكا -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_authorization.pdf 

 
: دارد، اختصاص »ساخت و ساز سنتي«رات ملي ساختمان تماما به در انگلستان، بخشي از مقر  

- HM Government. 2004. Section 2: Sizes of Structural Elements for Certain Residential Buildings and other 

Small Buildings of Traditional Construction. The Building Regulation 2010, STRUCTURE (A).  
 

كه براي سياستگذاران در كشورهاي جهان  است يكي از سازمان هاي صاحب نفوذ بين الملليبانك جهاني، 
 گيوضعيت نگران كنندة عقب مانددر يكي از نشريات اين سازمان، . شر مي كندسوم كتاب هاي راهنما منت

              :ررسي شده است، از زواياي ديگري مطرح و باين كشورها در به روز رساني مقررات ملي ساختمان
 

با ناديده گرفتن يا حتي ممنوع كردنِ ساخت و سازهاي سنتي براي تأمين مسكنِ اقشار كم درآمد جامعه، مقرارت ملي «
ساختمان، كارِ تحقيق و توسعه در حوزة بهبود روش هاي سنتي، مصالح بومي، سنجش كيفيت و تست هاي ايمني را عمال 

از سوي ديگر، . ن رو تعجبي ندارد كه روش هايِ متفاوت و مكملِ ساخت و ساز آسيب پذير مي شونداز اي. محدود مي سازد
وقتي مفيد بودن اين روش هاي ساخت و ساز كتمان مي شود، فرصت هاي بسياري براي راهنمايي افرادي كه براي ساختن 

مادامي كه اين روش ها در مقررات ملي ساختمان وانگهي، . خانه هاي خود از اين روش ها استفاده مي كنند از دست مي رود
»                      .به طور فزاينده اي دشوار مي گردد] براي اينگونه سازه ها[گنجانده نشوند، خريداريِ خدمات بانكي و بيمه   

 
د و با سوانح طبيعي را اذعان مي كنن رويارويي بادر همين كتابِ مرجع، مؤلفين، برتري سازه هاي سنتي در 

                                                                                           :آوردن مثالي توضيح مي دهند كه
 

غفلت از گنجاندنِ فناوري هاي سنتيِ ساخت و ساز در مقررات ملي ساختمان مانعي جدي براي درك و بهبود اين سنت هاي «
در شمال كشور پاكستان، روشي بومي براي ساخت و ساز به نام ] مثال... [شده است] هان سومدر كشورهاي ج[معماري 
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به خاطر كارآيي . [وجود دارد كه طي قرون، به تدريج، تكامل يافته و به شكل كنوني خود در آمده است 14»دهججي ديواري«
. نوع را در ديگر كشورهاي زلزله خيز منطقه نيز يافت مي توان سازه هايي از اين] و مقاومت فوق العادة اين روشِ ساخت و ساز

پاكستان، بسياري از اينگونه سازه ها نيز صدمه خوردند، اما آسيب هاي وارده به آنها در حدي نبود كه  2005در زلزلة سال 
روش در مقررات ولي به رغم اين عملكرد فوق العاده، از آنجاييكه سخني از اين . گردد] و تلفات جاني[موجب ريزش آنها 

ساختمانِ پاكستان نيامده بود، در ابتداي كار، سازمان هاي كمك رسان و امدادگر حاضر نبودند مبالغ مورد نياز براي بازسازي 
                  »                                                                                 .يا نوسازي اين بناها به صاحبان آنها بپردازند

  - World Bank Group and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2015. Building 

Regulation for Resilience: Managing Risks for Safer Cities. Washington, D.C., p.41.  

 

منتشر شده است مثال هاي متعددي از تالش  در اين خصوص ديگري كه توسط اين سازمان كتابِ مرجعدر 
كشورهاي مختلف جهان مي يابيم كه چگونه توجه به سنت هاي بوميِ معماري در  يت آميزهاي موفق

 ،متاسفانه در اين نوشته. ، كمك شاياني به آنها كرده استسوانح طبيعيبازسازي شهرهاي ويران شده توسط 
. داده نشده استزي شهر باستانيِ بم پس از زلزلة شديد آن نمرة خوبي به تالش ما ايرانيان در بازسا

را در اين  به روز نبودنِ مقررات ملي ساختمان در كشور ماعقب ماندگي و اين گزارش نقش  نويسندگانِ
                                                                                         :ناكامي بدينصورت توصيف كرده اند

 
بم زننده است از دست رفتنِ  آنچه براي ساكنان. در فرآيند بازسازي شهر، چشم انداز كليِ شهر تغييري بزرگ پيدا كرده است«

با نيز شرايط اقليمي منطقه و شهر با  سازه هاي زيبايِ خشتيِ بين معماريِ ]2003سال [سازگاريِ كاملي است كه پيش از زلزلة 
بوده  ]بي مورد و غير ضروري[ ناسازگاري بناهاي جديد عمدتا ناشي از فشاري. وجود داشتبه نام ارگ بم سازه اي باستاني 

] سيمان، تيرآهن، آجر[است كه براي تسريع بازسازي شهر با استفاده از اسكلت بندي هاي پيش ساخته و مصالح متداول امروز 
در مورد ] بي اساس[واهمة ) 1: دامن زده شامل موارد زير است] بنامطلو[عوامل ديگري كه به اين تغيير . اعمال شده است

 خشتي نبود مهارت كافي در ساخت و ساز با خشت به گونه اي كه سازه هاي جديد) 2فناوريِ قديمي ساخت و ساز با خشت، 
 ) 4و ساز با خشت و  نبود مقررات ساختمان در حمايت از ساخت) 3مقاومت كافي در برابر لرزه هاي بعدي را داشته باشد، 

و توهمِ  ]با تيرآهن، آجر و سيمان[ سرعت كمترِ ساخت و ساز با خشت در مقايسه با روش متداول ساخت و ساز ]تصور واهيِ[
مصالح ساختمانيِ صنعتي،  توليد و حمل و نقلِ دولت به اي كه اگر يارانه] در صورتي كه. [شتهزينة باالتر ساخت و ساز با خ

 ، روش هاي سنتي يقينا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر از روشِمي پردازد برداشته مي شد رآهن و آجر،مثل سيمان، تي
                                                                                                                                 » .اتخاذ شده مي بود

- World Bank Group and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2010. Safer Homes, 

Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters.Washington, D.C., p.177. 
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