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بـرای شهـرها و ساختمانهای پایـدار

قیمت 20000:تومان

هیـو هـیوود

ایـن کتـاب از مجموعـة مختصـر و مفیـد 101قانـون بنیـادی،
بـر روی تصویـر بزرگتـری از مفهوم پایـداری تمرکـز دارد که در بر
گیرنده مفاهیم طراحی سـاختمانها و شهرهاسـت.
با افزایش فشـار بر شـرایط زیسـتمحیطی ناشـی از رشـد جمعیت،
شهرنشـینی و تغییـرات اقلیمـی؛ مـردم سراسـر دنیـا نیـاز بـه پایدار
بـودن سـاختمانها و شـهرهایی کـه در آن کار و زندگـی میکنند را
بیـش از پیـش احسـاس میکننـد و نسـبت بـه آن آگاهـی مییابند؛
هرچنـد موضوعاتـی چـون «چگونه پایـدار بـودن» و «مفهـوم دقیق
پایـداری» همچنـان پیچیـده و نامفهـوم به نظر میرسـند.
ایـن کتـاب بـرای روشـن شـدن همیـن مفاهیـم مبهـم ،بـا تمرکـز
بـر فرآیندهـای عـام طراحی ،سـاخت و بهرهبـرداری سـاختمانها و
شـهرها ،نگرشـی عمیـق برای درک بیشـتر مفهـوم پایـداری تبیین
میکنـد کـه فـارغ از مـکان ،بـه صـورت جهانشـمول قابل اسـتناد
بـوده و بـه عنوان نقطه آغـازی ایدهآل برای دانشـجویان و مجموعه
نکاتـی در خور یادآوری برای فعاالن حوزه حرفهای به شـمار میرود.
کتابشناسـي روايـي ارائه شـده ،به توضیـح قوانین بنیادی و سـابقه
عمیـق مطالعاتي و تحقيقاتـي مرتبط با تدوين ایـن قوانين میپردازد
و امـکان دسترسـی بـه منابـع اطالعاتـي بيشـتري را بـراي تحقيق
دربـاره مطالـب عنـوان شـده توسـط نویسـنده ،همزمان بـا ارجاع به
داخـل متن فراهم مـیآورد.
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پیشگفتار
اوليــن کتــاب از مجموعــه کتابهــای  101قانــون بنيــادي ،1بــر چگونگــی طراحــي
ســاختمانها بــا مصــرف بهينــه انــرژي متمرکــز شــده کــه تنهــا بخشــی از موضــوع
گســترده طراحــي پايــدار را در بــر میگیــرد .در جلــد دوم (ایــن کتــاب) از دیــدگاه
کلیتــری بــه موضــوع طراحــی پایــدار پرداختــه شــده اســت.
مــا انســانها ،بــهعنــوان يکــي از انــواع موجــودات زنــده 90 ،درصــد اوقــات خــود را
در ســاختمانها ســپري ميکنيــم و بعــد از ســال  2000اکثــر مــا در شــهرها بیشــتر از
محیطهــای روســتایی ســکني گزيدهايــم .در ايــن دنيــاي رو بــه توســعه ،شــهرهاي
جديــدي در حــال ظهورانــد و ابَرشــهرها در تلفيــق بــا مراکــز شــهري موجــود ،در
حــال شــکلگيري هســتند؛ کــه ايــن امــر فشــار ســنگيني بــر شــرايط زيســتي ســياره
زمیــن تحمیــل میکنــد .از هميــن رو ،مــردم سراســر دنيــا رفتــه رفتــه بــر لــزوم
گســترش طراحــي ،ســاخت و مديريــت ســاختمانهاي پايــدار آگاهتــر میشــوند.
بــا ايــن وجــود ،فقــدان راهنمايــي کاربــردي بــراي معمــاري و شهرســازي پايــدار
عمدتــاً بهعنــوان یــک خــاء در ايــن صنعــت و نيــز در حــوزه آمــوزش کامــاً
محســوس اســت .بــراي درک بهتــر از چگونگــی ســاخت بناهــا و شــهرهاي پايــدار،
فــرد عالقهمنــد بايــد مطالــب گســتردهاي حــول موضوعــات متنوعــی از قبيــل هنــر،
علــم و فنــاوري ،علــوم اجتماعــي و انســاني را درک و مطالعــه نمايــد .کاري کــه
حتــی بــراي يــک نويســنده يــا مؤلــف بســيار دشــوار اســت ،چــه رســد بــه مديــران
پروژههــا ،افــراد حرفــهاي و دانشــجويان طراحــي.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،هــدف ايــن مجموعــه قوانيــن بنیــادی ،درک و تفســیر
موضوعــات ضــروري و اساســي پایــداری در قالــب یــک ســری نــکات کلیدی اســت،
کــه همــه آنهــا را در دو جلــد بــه صــورت کامــل ارائــه شــده اســت .ايــن مجموعــه
خواننــدگان را قــادر خواهــد ســاخت تــا بداننــد بایــد از کجــا شــروع کننــد ،بــر چــه
مــواردي تمرکــز کننــد و چــه اقداماتــی انجــام دهنــد.

 -1اولین کتاب این مجموعه با عنوان « 101قانون بنیادی برای معماری با مصرف انرژی کم» با
ترجمه آزاده پاینده رخشانی همزمان با این کتاب توسط کتابکده کسری منتشر شده است.

طرح مسأله و کاربرد قوانین بنیادی
سياره ما از زمان پيدايش خود یعنی در حدود  4/5ميليون سال پيش ،بسیار بيشتر از آنچه
ما طي  200هزار سال اخير به آن افزوده يا از آن کاستهايم ،به خود ديده و به حياتش
ادامه داده است .از ديدگاه زمينشناسي ،در حال حاضر ما در «عصر هولوسين»  1زندگي
ميکنيم ،دورهاي که حدود  11.700سال پيش شروع شده و شاهد ايجاد تمدنها و
پيدايش شهرها بوده است .در واقع بيش از آنکه شکنندگي و آسيبپذيري سياره مطرح
باشد ،مخاطراتي که ما خود را در معرض آن قرار ميدهيم اهمیت دارند؛ یعنی گونهای از
آسيبپذيري که از رفتار خود ما در محيطزیست ناشي میشود و بيش از پيش نمايانگر
نياز ما به تفکر و اقدام پايدار است .پايداري موضوع گسترده و پيچيدهای است ،اما بر
محور اين حقيقت شکل گرفته که تمام آنچه ما انسانها براي بقاء و پيشرفت نيازمنديم
به وسيله طبيعت فراهم شده است؛ بدان معني که اگر خواستار دوامیم بايد راهي براي
ايجاد تعاملي پويا با طبيعت بيابيم .از يک ديدگاه ،ممکن است اين کتاب نيز همانند بقيه
مطالب موجودی که پیرامون مفهوم پايداري شکل گرفتهاند ،راجع به نگرانيهای جهاني
درباره تخريب محيط زيست طبيعي ،از بین رفتن گونههاي جانوري ،تغييرات اقليمي،
ذخاير غذا و انرژي و آلودگي و پسماند به نظر بیاید؛ اما اين نوشتار تأکيد چنداني بر نکات
منفي ندارد و بیشتر تالش میکند تا چهارچوبي با ديدگاه مثبت در جهت اخذ تصميمات
مناسب ارائه دهد.
مفهوم چند جانبه پايداري باعث جذابيت و در عين حال دشواري آن میشود .عباراتي که
ال در تبادل با هم از قبيل «زیست محیطی»« ،سبز»« ،سازگار
به آنها عادت کردهايم و معمو ً
با محيط زيست»« ،دوستدار محيط زيست»« ،طراحي زیست اقلیمی»« ،بومشناسی»
استفاده ميشوند .و اغلب شنیدهایم که ساختمانها و شهرها با عنوان «پایدار زیست
محیطی» شناخته ميشوند؛ اما در واقع يک ساختمان و يا شهر ميتواند با معيارهاي
بومشناسی مناسب طراحي شده باشد (بدين معني که مصرف انرژي بسيار کمی داشته
باشد و با تجمیع منابع پايدار ،آسايش انساني را به ارمغان بیاورد) ولي هنوز به دليل
عدم پذيرش توسط جامعه ،توليد پسماند و آلودگي باال و نيز بهرهبرداري پيچيده و
گران ،ناپايدار محسوب گردد .براي طراحي محيط مصنوع پايدار ،بايد به طور دائم و با
نگاهي فراگیر ،به مردمي که براي آنها طراحي ميکنيم (حال و آينده) ،مکاني که در آن
طراحي ميکنيم و نيز طبيعت سيارهمان توجه کافی داشته باشیم .با اين شيوه آنهايي که
1- holocene Epoch

دغدغهشان خلق فضا و ساختمانهاي زيبا و ماندگار است ،تبدیل به کسانی میشوند که
براي چگونگی زندگي انسانها در اين سياره راه حلهايي پايا و بديع خواهند يافت .قوانين
بنيادي براي آنهایی که میخواهند با جديت تمام ،مسووليت اخالقي خود را در طراحي،
احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و آباداني شهرها به شیوه پايدار در زمان حال و آينده
به کار ببندند؛ گردآوری و تألیف شده است.
اين کتاب نیز مانند جلد اول این مجموعه ،در پنج فصل تدوين و با دياگرامهايي مصور
شده است .در فصلهاي اول تا چهارم آن ،قوانين بنيادي مطرح شده و در فصل پنجم
نحوه استفاده از آنها جهت برنامهريزي بهتر در غالب این رویکرد نوین بستر اين ايده
نوظهور ارائه گردیده است :به این معنا که ما نبايد به جستجوي راههايي برای آسيب
رسانی کمتر بسنده کنيم ،بلکه بايد به دنبال کسب دستاوردهاي مثبت براي محيط زيست
و مردم باشيم .در واقع متن اصلي کتاب ،دياگرامهاي آن هستند ،چراکه يک تصوير خوب
و مناسب به هزاران کلمه برتري دارد .در انتها يک کتابشناسي روايي به توضیح کتاب
پرداخته است و درکنار ارائه سابقه مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با تدوين این قوانين،
امکان دسترسی به منابع اطالعاتي بيشتري را براي تحقيق درباره مطالب عنوان شده
توسط نویسنده ،همزمان با ارجاع به داخل متن فراهم میآورد.
از آنجا که مفهوم پايداري ،مفهمومي در حال توسعه مداوم و نيز چندبعدي است و
موضوعات و مفاهيمي متنوع را در برميگيرد ،خواننده در فصولی که پيش رو دارید
با ارجاعاتي به موضوعاتي از قبيل :ترکیبات و بومشناسي مصالح ساختماني ،مطالعات
صوتشناسی محيط ،عادات زيستي پرندگان« ،بيوميمتيک» 2یا طراحی با الهام از طبیعت،
برابري و عدالت اجتماعي ،زمينشناسي ،فيزيولوژي انساني (شناخت چگونگي فعاليت
انسانها) ،فيزيک ساختمان (شناخت چگونگي فعاليت ساختمانها) ،اقليمشناسي شهري،
بررسی آبهای سطحی ،سالمت ،روند طراحي و کشاورزی شهري و ...روبرو خواهد
شد .به هرحال ،موضوعاتي که تحت عنوان پايداري گرد هم ميآيند ،تماماً با هم مرتبط
هستند و ما تالش کردهایم به کمک ارجاعات به قوانین دیگر در انتهاي هر قانون ،به
حفظ ارتباط ذهنی بین آنها کمک کنیم .با توجه به ارتباط تنگاتنگ مستتر ميان تمام
نکات و قواعد صفحات پیشرو ،امیدواریم که خواننده ،این مجموعه را در درک مفهوم
تفکر پايدار ،مفید بیابد.
 .biomimetics -2علم طراحی سیستمهای مدرن تکنولوژیک بر اساس مدلهای طبیعی بیولوژیک

نکتـههـا ،مشاهـدات و منـابع
یک کتابشناسی روایـی
کتابها ،مجالت ،مقاالت پژوهشــی و وب ســایتهایی که نــام آنها در
کتابشناســی روایی زیر ذکر شده است ،صرفا بخش بسیار کوچکی از یک
مخزن اطالعاتی بزرگ را تشکیل میدهند .یکی از دالیل انتخاب آنها نقش
مفیدی است که به ویژه در پاسخگویی به سواالت بیپایان مولف این کتاب،
پیرامون پایداری ایفا میکنند ،همچنین آنها مسائل را از همه جوانب بررسی
کــرده و از آنجا که ســوژه برای دنبال کردن مــداوم در ذهن ،بیش از حد
بزرگ و پیچیده اســت ،به مثابه یک محرک ذهنی عمل میکنند .برخی از
این نوشتهها که به ســهولت امکان دسترسی به آنها وجود دارد و در عین
حال طیف گستردهای از موضوعات و مسائل را مطرح مینمایند ،نامشان به
عنوان ده اثر محبوب نویسنده ذکر شده ،تا برای یک دانشجوی پر مشغله،
متخصص ،کارفرما ،مالک ،بهرهبردار و یا ســاکن یک بنا که تمایل به انجام
هرگونه مطالعه کلی در زمینه پایداری دارند ،امکان دسترسی به یک منبع
تحقیقاتی آماده فراهم شود.
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بـرای شهـرها و ساختمانهای پایـدار
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هیـو هـیوود

ایـن کتـاب از مجموعـة مختصـر و مفیـد 101قانـون بنیـادی،
بـر روی تصویـر بزرگتـری از مفهوم پایـداری تمرکـز دارد که در بر
گیرنده مفاهیم طراحی سـاختمانها و شهرهاسـت.
با افزایش فشـار بر شـرایط زیسـتمحیطی ناشـی از رشـد جمعیت،
شهرنشـینی و تغییـرات اقلیمـی؛ مـردم سراسـر دنیـا نیـاز بـه پایدار
بـودن سـاختمانها و شـهرهایی کـه در آن کار و زندگـی میکنند را
بیـش از پیـش احسـاس میکننـد و نسـبت بـه آن آگاهـی مییابند؛
هرچنـد موضوعاتـی چـون «چگونه پایـدار بـودن» و «مفهـوم دقیق
پایـداری» همچنـان پیچیـده و نامفهـوم به نظر میرسـند.
ایـن کتـاب بـرای روشـن شـدن همیـن مفاهیـم مبهـم ،بـا تمرکـز
بـر فرآیندهـای عـام طراحی ،سـاخت و بهرهبـرداری سـاختمانها و
شـهرها ،نگرشـی عمیـق برای درک بیشـتر مفهـوم پایـداری تبیین
میکنـد کـه فـارغ از مـکان ،بـه صـورت جهانشـمول قابل اسـتناد
بـوده و بـه عنوان نقطه آغـازی ایدهآل برای دانشـجویان و مجموعه
نکاتـی در خور یادآوری برای فعاالن حوزه حرفهای به شـمار میرود.
کتابشناسـي روايـي ارائه شـده ،به توضیـح قوانین بنیادی و سـابقه
عمیـق مطالعاتي و تحقيقاتـي مرتبط با تدوين ایـن قوانين میپردازد
و امـکان دسترسـی بـه منابـع اطالعاتـي بيشـتري را بـراي تحقيق
دربـاره مطالـب عنـوان شـده توسـط نویسـنده ،همزمان بـا ارجاع به
داخـل متن فراهم مـیآورد.
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