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بشــر در طول تاریخ، ساختمان هایی را در واکنش مستقیم و شهودی به محیط زیست و 
شــرایط جوی محیط زندگی اش بنیان نهاده است که آسایش خودش را تضمین کند و 
بجای مقابله با نیروهای طبیعت، با لحاظ نمودن محدودیت منابع، آنها را به خدمت بگیرد.

در عصر حاضر نیز همچون گذشــته با داشتن درکی صحیح از اصول بنیادی روش های 
پاســخگویی ساختمان ها به محیط پیرامون، می توان به میزان قابل مالحظه ای مصرف 
انرژی را کاهش داد. تمرکز این کتاب بر روی طراحی ساختمان هایی ست که نیاز به میزان 

انرژی اندکی )گرمایش، سرمایش و روشنایی( داشته یا حتی از آن بی نیاز ند.1 
نیاز ما به انرژی به منظور تولید گرما، سرما و نور در ساختمان هاست و بخش اعظم انرژی 
مصرفی ما از طریق ســوخت های فسیلی )نفت، ذغال ســنگ، گاز( تأمین می شود که 
منابع پایان پذیر می باشند و در نهایت به اتمام می رسند. قبل از اینکه به دنبال جایگزین 
نمودن انرژی های مشــتق از منابع فسیلی باشیم، ابتدا می بایست اطمینان حاصل کنیم 
که ســاختمان های ما کمترین میزان انرژی ممکن را مصرف می کنند فارغ از آنکه این 
انرژی از چه منبعی فراهم گردیده است. همه منابع انرژی، از مرحله تولید تا زمان استفاده، 

تأثیرات منفی بر این سیاره خواهند داشت.
گذشــته از این حقیقت که منابع سوخت فسیلی محدود هستند، دلیل دیگری نیز برای 
لزوم کاهش میزان مصرف انرژی ســاختمان ها وجود دارد. شیوه ای که ما برای تبدیل 
سوخت های فسیلی به انرژی حرارتی، نور و نیرو به کار می بریم به تولید دی اکسید کربن 
منتهی می شود که خود یکی از گازهای گلخانه ای ست. بنابراین ارتباطی بین ساختمان ها، 
گرم شــدن زمین و تغییرات آب و هوایی وجود دارد، در واقع ساختمان ها مسئول تولید 

حدود نیمی از دی اکسید کربن تولید شده توسط ما هستند.
به طور قطع میزان انرژی مصرفی برای ساخت ابنیه قابل مالحظه است؛ به عنوان مثال از 
مرحله گودبرداری و خاکبرداری تا پختن و سپس انتقال آجر به پروژه؛ و این مسئله ای ست 
که طراحان می بایســت با آن دست و پنجه نرم کنند، هرچند که بیشترین میزان انرژی 
توسط ساختمان ها در طول زندگی آن ها مصرف می شود. همه ما در این مسیر، مدیریت، 
طراحی، اجرا و اقامت در ساختمان ها، نقش و مسئولیتی قابل مالحظه در کاهش انرژی 

مصرف شده توسط ساختمان ها برعهده داریم.

1- کتاب دوم این مجموعه با عنوان »101 قانون بنیادی برای شهرها و ساختمان های پایدار« با 
ترجمه ایران بهلولی همزمان با این کتاب توسط کتابکده کسری منتشر شده است.

پیش گفتار



اجداد ما می دانستند که چگونه می توان با معماری بومی، شرایط آسایش فضای زندگی را 
با استفاده بهینه و حداقل از منابع ایجاد نمود و الزم است تا ما مهارت های شهودی آن ها 
را آموخته و برای دنیای آینده به کار گیریم. هدف این کتاب، باز شناســایی این دانش و 
ادراک، تشریح ساز و کار ساختمان های کم مصرف یا بدون مصرف و زمان بندی اجرایی 

شدن آن ها بر این سیاره است. کتاب قصد دارد تا خواننده را با 2 مطلب آشنا سازد:
- درک قوانیــن جهان شــمول طبیعت که نحوه پاســخگویی ســاختمان ها به محیط 

پیرامونشان را کنترل می کند.
- تعیین راه حل های بنیادی با مصرف انرژی کم برای ساختمان های جدیداالحداث و یا 

بهبودسازی ساختمان های موجود.
قوانین بنیادی مذکور درباره اصول پایه بهینه ســازی مصرف انرژی ست. برای آن دسته 
از خوانندگانی که به دنبال محاسبات، اندازه گیری، شبیه سازی و تحقیقات بیشتر هستند، 
فهرست روایت گونه )روایی( کتاب، برخی از مطالب کلیدی و فرمول های پایه ای را که در 

قوانین نهفته اند معرفی می کنند.
ساختمان ها وجود دارند تا شرایط اقلیمی را تغییر دهند. آب و هوای فضای بیرونی در هر 
شرایطی که باشد، ساختمان ها وضعیت آسایش را برای محیط داخل فراهم می کنند. در 
ساختمان های جدید روند حصول آسایش به گونه ای یکپارچه است که از مرحله انتخاب 
مکان بنا شروع شده، به دنبال آن مذاکرات، تصمیم گیری ها و جهت گیری بنا، فرم و سپس 
طراحی پاکت حجمی ســاختمان )دیوارها، سقف، و کف، که با عنوان »پوسته خارجی«1 
ذکر شده است( و فضاهای داخلی خواهد بود. در آخرین مرحله، این ساکنین هستند که 
تصمیم می گیرند آیا ساختمان در فراهم نمودن فضای آسایش موفق بوده است یا خیر که 
در صورت منفی بودن، آن ها خود به صورت سنتی به تهیه منابع گرمایشی یا سرمایشی 
مبادرت می ورزند. »قوانین بنیادی« به دنبال محدود کردن نیاز به مصرف انرژی ســت. 
رونــد طراحی که در باال اشــاره شــد در ســاختار این کتاب منعکس شــده اســت. 
تصمیم گیری های اولیه در مرحله طراحی بســیار ماندگارتر از تصمیمات مراحل بعدی  
اســت. به عنوان مثال، امکان تغییر در مکان و جهت گیری یک ســاختمان، به جز در 
مواردی همچون معماری های پرتابل )قابل انتقال(، وجود ندارد. در صورتی که پوسته بنا 
را می توان با عایق بندی اضافی و یا با به کارگیری تکنولوژی های در دسترس ارتقاء داد. 

1- Fabric

طرح مسأله و کاربرد قوانین بنیادی



معماری های اولیه نسبت به مصرف انرژی و راندمان انرژی ساختمان بسیار با مالحظه 
عمل می کردند. از آنجایی که این تصمیمات حیاتی اند، بهتر اســت تا صحیح و مناسب 
اتخاذ شــوند: »قوانین بنیادی« به عنوان راهنما، برای این تصمیمات اولیه و پایدار عمل 
می کند؛ تصمیماتی که نه تنها بناهای مان را به طبیعت پیوند می زند بلکه به عنوان مواد 

الزم برای تهیه یک معماری شاعرانه به کار می رود. 
هدف کتاب ارتباط با مخاطبین در سراســر دنیا بوده، که این مسئله چالش هایی را برای 
خواننده و نویســنده به وجود آورده اســت. یکی از مشکالت تمام معلمین طراحی این 
اســت که چگونه می توان به مکان قرارگیری خورشید اشاره کرد؛ فاکتوری اساسی که 
بسیاری از » قوانین بنیادی« را تحت تأثیر قرار می دهد. وقتی به نمای یک بنا اشاره داریم 
که در معرض آفتاب نیمروز اســت، عبارت »رو به جنوب« در نیم کره شمالی قابل درک 
اســت، در حالی که در نیم کره جنوبی خورشــید در مسیر شمال حرکت می کند و جهت 
آفتاب گیر شمال است. به همین جهت انتخاب ما در این کتاب، عجیب اما کاربردی است: 
»خورشید گرا«2 یا »رو به جنوب«3 )شمال، برای نیم کره جنوبی( و گاهی هم »رو به استوا«4. 
جهت مقابل خورشید نیز گاهی با عنوان »جهت گیری غیرخورشیدی«5 نامبرده می شود. 
این عبارت هایی با محوریت نیم کره ها، تنها در جایی که عبارت مورد نظر برای بیان یک 

قاعده کلی ست، استفاده می گردد.
در پایان، نگاهی اجمالی خواهیم داشــت به آینده ای که در آن الزم است تا ساختمان ها 
انعطاف و تطبیق پذیری بیشتری برای مواجهه با شرایط جوی غیر قابل پیش بینی داشته 
باشند. » قوانین بنیادی« برای آب و هوای حال حاضر مناطق زمین و احتماالت آینده قابل 
استناد هســتند. به عنوان مثال، ممکن است برخی مناطق معتدل شرایط جوی مشابه 
تابستان گرم/زمستان سرد را که در کتاب بررسی می کنیم، در آینده تجربه نمایند، و این 
بدان معناســت که قوانین امروز برای زمســتان در اقلیم سرد و تابستان در اقلیم گرم را 

می توان مد نظر قرار داد.
ســادگی این »قوانین بنیادی« بستر مناســبی  اســت برای پرورش خالقیت در ایجاد 
ســاختمان های با مصرف انرژی پایین و شــهرهایی دلپذیر و پاسخگو به نیاز های بشر 

در این دنیای متغیر.

2-Solar-oriented
3-South-facing
4-equator-facing
5-non-solar-oriented
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نکتـه هـا، مشاهـدات و منـابـع 
یک کتاب شناسی روایـی

قوانین بنیادی نتیجه بیش از 30 ســال تجربه در زمینه آموزش و تدریس، 
تمرینات معماری، تحقیق، سفر، مشاهده، مطالعه، مصاحبه، گوش نمودن 
و تفکر است. در نظر داشته باشید که در پس تمام این قوانین بنیادی، یک 
مجموعه مطالعاتی یا تحقیق علمی یا معادله ای برای تعریف آن قرار نگرفته 
اســت. هرچند که برای بســیاری از آن ها چنین است، و نکات پیِش رو به 
منظور کمک به خواننده مشتاقی اســت که می خواهد مطالب بیشتری را 
درباره پیشینه این قوانین بداند. مآخِذ این نکات، کتاب ها و منابع اینترنتی 
هســتند که الهام بخش نویسنده بوده و به قســمت کتاب شناسی مرتبط 

شده اند. 
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نکته ای در رابطه با آسایش حرارتی
تحقیقات زیادی در رابطه با این موضوع و مد ل های متعددی که آن را تعریف می کنند، انجام 
گرفته است. مسئله  این  است که عوامل زیادی بر احساس انسان از آسایش تأثیر می گذارد 
که شامل دما، رطوبت، سرعت هوای داخل، لباس، فرم بدن، جنسیت انسان، فعالیت و غیره 
می شــود. به طور خالصه، در مد ل های ثابت، علی رغــم تغییر فصل و مکان، دمای هوای 
فضای داخل می بایست بدون تغییر باقی بماند، درحالی که در مد ل های تطبیقی، تغییر شرایط 

بیرونی در نظر گرفته می شود و امکان انطباق فعالیت ساکنین با محیط داخل وجود دارد. 
بیشــتر آنچه درباره نحوه عملکرد ســاختمان نوشته شــده، صرفاً تکنیکی و علمی بوده و 
علی رغم ارتباط موضوع با احساسات انسان، همچنان ممکن است برای افراد غیر متخصص 
به راحتی قابل درک نباشد. برای فهم بهتر، در اینجا اشاره می شود به تعریف مایکل هامفری 
از »رویکردهای تطبیقی«1 درکتاب دماهای آســایش حرارتی]14[ )ص43-3( ؛ وی در این 
مقاله به ما خاطر نشــان می کند که انسان ها ســال ها پیش از آن که قادر به مدل سازی و 
پیش بینی عملکردشان باشــند، راه های رسیدن به محیط های آسایش را یافته بودند و این 

همان چیزیست که قوانین بنیادی به آن می پردازد. 
َچپل و شــاو در نوشته ای با نام آسایش: بررسی فلســفه ها و الگوها]33[ خالصه ای عالی 
از موضوعات و ایده های مرتبط با جنبه های مختلف آســایش انسان در طول تاریخ مدرن 
را گــردآوری کرده اند که منابع و مآخذ مفیدی را در بر می گیرد. آســایش یک معیار متغیر 
اســت و توسط افراد در اقلیم های مختلف تعریف و تفسیری متفاوت دارد. به خاطر می آورم 
که معلمانم از عبارت »محدوده فاقد وجود ناراحتی«2 به جای »محدوده آســایش«3 استفاده 
می کردند، زیرا که منظور، توضیح شرایطی است که اکثر افراد در آن احساس ناراحتی نکنند. 
باروک جیوونی، در کتابی که همیشه روی میز من است با نام مالحظات اقلیمی در طراحی 
شهری و ساختمان]9[، فلســفه چگونگی انطباق انسان با محیط اطرافش را مورد بحث و 
بررسی قرار می دهد. وی )ص36-3(  نظرش را اینگونه بیان می کند: »مناطق اقلیمی مختلف 

باید دارای استانداردهای آسایشی متفاوت باشند«. 

1 - Adaptive approach 
2 - Zone of lack of discomfort 
3 - Confort zone 
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