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معرفــی



طراحی معماری فعالیتی پیچیده است که سطوح مختلفی از دانش، داده ها و تولیدات را، حتی در 
قراردادهای  واژگان،  مانند  عملکردی  مختلف  حوزه های  در  معماران  می طلبد.  کوچک،  پروژه های 
نقشه کشی، ماکت ها و دیاگرام ها به زبان خاص خود سخن می گویند و برای ساخت یک اثر معماری به 
پیروی از نظام نامه های بی شماری مانند آیین نامه های ساختمانی، ابعاد انسانی، استانداردهای ترسیم، 
مشخصات مصالح و فناوری های مرتبط می پردازند تا در حرفه معماری آگاه و روزآمد باشند. آگاهی در 
حوزه های مختلف، با تحصیالت دانشگاهی به همراه سال های طوالنی تجربه اندوزی به دست می آید اما 
حتی معماران کارآزموده نیز برای جمع آوری مجموعه ای از منابع گسترده، از کتاب های آیین نامه گرفته 

تا استانداردهای گرافیکی، آرشیو مصالح و کاتالوگ کارخانه ها می کوشند.
کتاب »مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری: آنچه معماران باید بدانند« مجموعه ای منحصربه فرد 
از اطالعات ضروری برای معماران، دانشجویان معماری و فعاالن این حرفه است که جدول ها، چارت ها، 
دیاگرام ها، اندازه ها، استانداردها، آیین نامه ها اطالعات عمومی آن پاسخ گوی نیازهای روزمره بسیاری از 
معماران است. البته این کتاب جایگزین دیگر منابعی که معماران مکرراً از آن ها استفاده می کنند، نیست 
اما در جایگاه منبعی برای اولین قدم های طراحی یک پروژه معماری بوده و همواره می تواند بر روی میز 

یا درون کیف، در دسترس یک معمار باشد.
فصل ۱ مواد و مصالح، معرفی اجمالی و دقیقی از مصالح کاربردی و رایج در ساختمان )چوب، مصالح 

بنایی، بتن و فلز( به همراه انواع پوشش های داخلی )نازک کاری( است.
فصل 2 سامانه های ساختمانی: سازه و تأسیسات، اشاره ای به وجوه اصلی یک پروژه معماری داشته 
و شامل انواع سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی و سامانه های محیطی در ساختمان است.

فصل ۳ و 4 و 5 استانداردها، به موضوع هایی مانند اندازه َمندی و هندسه پایه، انواع نقشه معماری و 
قراردادها، عناصر معماری، مقیاس انسانی، پارکینگ، آیین نامه های ساختمانی و دسترسی ها می پردازد.

فصل 6 کالم آِخر، شامل یک خط سیر تاریخی از اتفاق های مهم در معماری به همراه فهرستی از واژگان 
موردنیاز معماران است. در پایان، به دلیل فشردگی کتاب و عدم امکان فراگیر بودن آن در زمینه همه 
داده های موردنیاز، یک فهرست راهنما از منابع پیشنهادشده که مجموعه ای جامع از کتاب ها، نشریات 

و وب سایت های مهم و مفید برای معماری است.
درنهایت، معماران حرفه ای برای هر پروژه ای، برخی عوامل خارجی تأثیرگذار را در نظر می گیرند که 
ضوابط موجود در آیین نامه ها و استانداردهای طراحی ساختمان را پوشش می دهد اما الزم به ذکر است 
که این آیین نامه ها و استانداردها نباید در نقش محدودکننده فرایند طراحی در نظر گرفته شوند بلکه 

آگاهی کافی و کاربرد خالقانه آن ها می تواند به معماری »آزادی« و »قدرت« اعطا کند.
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مقدمـه مترجمان



کتاب »مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری« یک منبع جامع و کارآمد برای معماران، دانشجویان 
معماری و تمامی کسانی است که مسئولیت طراحی و اجرای یک پروژه  معماری را به عهده دارند. 
آغاز فرایند طراحی معماری نیازمند مراجعه به کتاب های منبع و مرجع جهت جمع آوری اطالعات 
ضروری و زیربنایی است. بیشتر منابع در زمینه استانداردهای معماری شامل هزاران صفحه اطالعات 
و جزئیاتی بیش از آن چیزی است که معماران به طور روزمره به آن احتیاج دارند، بدین منظور در 
این کتاب عالوه بر جمع آوری اطالعات ضروری و کاربردی طراحی، نمونه های اجرایی و جزئیات 
با بیان گرافیکی مناسبی ارائه شده است. کتاب »مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری« دومین 
عنوان از مجموعه کتاب های مرجع طراحی انتشارات راک پورت )ROCKPORT(  است که پس از 

کتاب »مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی«  به فارسی برگردان شده است.
 THE ARCHITECTURE REFERENCE AND « کتاب حاضر در سال 20۱۳ میالدی تحت عنوان
SPECIFICATION « توسط جولیا مک مورو )JULIA MCMORROUGH( تالیف شده و دربردارنده 
موضوعاتی نظیر آشنایی با استانداردهای رایانه ای، ترسیم های معماری، سازمان دهی فرم، عناصر 
معماری، آیین نامه های ساختمانی، ضوابط طراحی معلوالن، آیین نامه های دسترسی، طراحی پایدار، 
ویژگی های مواد و مصالح، سامانه های سازه ای، سامانه های تأسیساتی الکتریکی و مکانیکی و مقیاس 

انسانی است.
در مسیر طراحی معماری امروز، پروژه های ساختمانی از یک سو در پی ایده ها و کانسپت های طراحی 
هستند و از سوی دیگر به ابعاد، اندازه ها و سرانه های استاندارد می پردازند و این دو موضوع بیش 
از سایر عوامل طراحی مورد توجه معماران قرار می گیرد، در حالی که برای ایجاد کیفیت ماندگار 
در پروژه های ساختمانی پارامترهای دیگری در طراحی و ساخت وجود دارد که می تواند عالوه  بر 
تامین حداقل کیفیت فضایی، زمینه تبدیل ترسیم معماری به طرح اجرایی را فراهم سازد. با توجه 
به نقش هماهنگ کننده معمار در پروژه که عالوه  بر وظیفه طراحی معماری، به هدایت طراحان سایر 
تخصص ها ازجمله سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی می پردازد، همواره این انتظار از وی وجود 
دارد تا بر مبانی عمومی طراحی دیگر زمینه های ساخت پروژه مسلط باشد. بدین منظور مولف کتاب با 
جمع آوری اطالعات مربوط به اصول و مبانی دیگر تخصص ها، عالوه بر اصول طراحی و اجرای معماری، 
مفاهیم کلیدی را در اختیار مخاطب قرار داده و در فصل پایانی کتاب با معرفی منابع اصلی هر مبحث، 
راه را برای مطالعه بیشتر در هر زمینه باز کرده است. از دیگر ویژگی های کتاب، تصاویر و صفحه آرایی 
منحصر به فرد آن است که توسط نویسنده تهیه شده، به نحوی که مخاطب با نگاهی اجمالی به هر 
موضوع، ضمن دریافت بی درنگ عناوین می تواند مطالب مربوطه را به سادگی جستجو و درک نماید.



در برگردان کتاب، سعی بر آن بوده که به اقتضای موضوع و کاربرد کتاب، زبان روان نوشتاری در 
ترجمه حفظ شود و با ارائه توضیحات الزم در درون متن، از ارجاع به پایان فصل خودداری گردد. از 
موارد قابل ذکر در ترجمه کتاب این است که در نسخه اصلی، واحدهای اندازه گیری در دو سیستم 
بین المللی )SI( و سیستم آمریکایی- انگلیسی )FPS( ارائه  شده است اما با توجه به رواج سیستم 
متریک در ایران، مقادیر تنها در سیستم متریک ارائه می شود و در تبدیل بعضی اندازه ها، اعداد 

به دست آمده گرد شده و با ابعاد رایج استاندارد ایران تطبیق یافته اند.
کتاب  و صفحه آرایی،  ویرایش  تایپ،  ترجمه،  مراحل  در طول  بازنگری ها  و  به رغم همه تالش ها 
خالی از اشتباه نخواهد بود. موجب خرسندی است که حرفه مندان، استادان و پیشکسوتان، نقایص 
و کاستی های احتمالی را برای اصالح در دوره های بعدی چاپ، خاطر نشان کرده و از راهنمایی 

دریغ نورزند.

سمیه سادات حسینی )مدرس معماری دانشگاه علم و صنعت(
اکبر دبستانی )عضو هیئت علمی معماری داخلی دانشگاه هنر(
تابستان1395




