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اولیــن کتــاب از مجموعــه کتاب هــای 101 قانــون بنیــادي1، بــر چگونگــی طراحــي 
ســاختمان ها بــا مصــرف بهینــه انــرژي متمرکــز شــده کــه تنهــا بخشــی از موضــوع 
ــدگاه  ــاب( از دی ــن کت ــد دوم )ای ــرد. در جل ــر می گی ــدار را در ب ــي پای گســترده طراح

کلی تــری بــه موضــوع طراحــی پایــدار پرداختــه شــده اســت.
مــا انســان ها، بــه  عنــوان یکــي از انــواع موجــودات زنــده، 90 درصــد اوقــات خــود را 
در ســاختمان ها ســپري مي کنیــم و بعــد از ســال 2000 اکثــر مــا در شــهرها بیشــتر از 
محیط هــای روســتایی ســکني گزیده ایــم. در ایــن دنیــاي رو بــه توســعه، شــهرهاي 
ــز شــهري موجــود، در  ــا مراک ــق ب ــد و ابَرشــهرها در تلفی ــدي در حــال ظهور ان جدی
حــال شــکل گیري هســتند؛ کــه ایــن امــر فشــار ســنگیني بــر شــرایط زیســتي ســیاره 
ــزوم  ــر ل ــه ب ــه رفت ــا رفت ــردم سراســر دنی ــن رو، م ــد. از همی ــل می کن ــن تحمی زمی

گســترش طراحــي، ســاخت و مدیریــت ســاختمان هاي پایــدار آگاه تــر می شــوند.
ــدار  ــاري و شهرســازي پای ــراي معم ــردي ب ــي کارب ــدان راهنمای ــن وجــود، فق ــا ای ب
ــاً  ــوزش کام ــوزه آم ــز در ح ــت و نی ــن صنع ــاء در ای ــک خ ــوان ی ــاً به عن عمدت
محســوس اســت. بــراي درک بهتــر از چگونگــی ســاخت بناهــا و شــهرهاي پایــدار، 
فــرد عاقه منــد بایــد مطالــب گســترده اي حــول موضوعــات متنوعــی از قبیــل هنــر، 
ــه  ــد. کاري ک ــه نمای ــاني را درک و مطالع ــي و انس ــوم اجتماع ــاوري، عل ــم و فن عل
حتــی بــراي یــک نویســنده یــا مؤلــف بســیار دشــوار اســت، چــه رســد بــه مدیــران 

ــي. ــجویان طراح ــه اي و دانش ــراد حرف ــا، اف پروژه ه
ــادی، درک و تفســیر  ــن بنی ــن مجموعــه قوانی ــه شــد، هــدف ای ــر آنچــه گفت ــا ب بن
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. ایــن مجموعــه 
خواننــدگان را قــادر خواهــد ســاخت تــا بداننــد بایــد از کجــا شــروع کننــد، بــر چــه 

مــواردي تمرکــز کننــد و چــه اقداماتــی انجــام دهنــد.

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

پیش گفتار



سیاره ما از زمان پیدایش خود یعنی در حدود 4/5 میلیون سال پیش، بسیار بیشتر از آنچه 
ما طي 200 هزار سال اخیر به آن افزوده یا از آن کاسته ایم، به خود دیده و به حیاتش 
ادامه داده است. از دیدگاه زمین شناسي، در حال حاضر ما در »عصر هولوسین« 1 زندگي 
مي کنیم، دوره اي که حدود 11.700 سال پیش شروع شده و شاهد ایجاد تمدن ها و 
پیدایش شهرها بوده است. در واقع بیش از آنکه شکنندگي و آسیب پذیري سیاره مطرح 
باشد، مخاطراتي که ما خود را در معرض آن قرار مي دهیم اهمیت دارند؛ یعنی گونه  ای از 
آسیب پذیري که از رفتار خود ما در محیط زیست ناشي می شود و بیش از پیش نمایانگر 
نیاز ما به تفکر و اقدام پایدار است. پایداري موضوع گسترده و پیچیده ای است، اما بر 
محور این حقیقت شکل گرفته که تمام آنچه ما انسان ها براي بقاء و پیشرفت نیازمندیم 
به وسیله طبیعت فراهم شده است؛ بدان معني که اگر خواستار دوامیم باید راهي براي 
ایجاد تعاملي پویا با طبیعت بیابیم. از یک دیدگاه، ممکن است این کتاب نیز همانند بقیه 
مطالب موجودی که پیرامون مفهوم پایداري شکل گرفته اند، راجع به نگراني های جهاني 
درباره تخریب محیط زیست طبیعي، از بین رفتن گونه هاي جانوري، تغییرات اقلیمي، 
ذخایر غذا و انرژي و آلودگي و پسماند به نظر بیاید؛ اما این نوشتار تأکید چنداني بر نکات 
منفي ندارد و بیشتر تاش می کند تا چهارچوبي با دیدگاه مثبت در جهت اخذ تصمیمات 

مناسب ارائه دهد.
مفهوم چند جانبه پایداري باعث جذابیت و در عین حال دشواري آن می شود. عباراتي که 
به آنها عادت کرده ایم و معموالً در تبادل با هم از قبیل »زیست محیطی«، »سبز«، »سازگار 
»بوم شناسی«  اقلیمی«،  زیست  »طراحي  زیست«،  محیط  »دوستدار  زیست«،  محیط  با 
استفاده مي شوند. و اغلب شنیده ایم که ساختمان ها و شهرها با عنوان »پایدار زیست 
محیطی« شناخته مي شوند؛ اما در واقع یک ساختمان و یا شهر مي تواند با معیارهاي 
بوم شناسی مناسب طراحي شده باشد )بدین معني که مصرف انرژي بسیار کمی داشته 
باشد و با تجمیع منابع پایدار، آسایش انساني را به ارمغان بیاورد( ولي هنوز به دلیل 
و  پیچیده  بهره برداري  نیز  و  باال  آلودگي  و  تولید پسماند  پذیرش توسط جامعه،  عدم 
گران، ناپایدار محسوب گردد. براي طراحي محیط مصنوع پایدار، باید به طور دائم و با 
نگاهي فراگیر، به مردمي که براي آنها طراحي مي کنیم )حال و آینده(، مکاني که در آن 
طراحي مي کنیم و نیز طبیعت سیاره مان توجه کافی داشته باشیم. با این شیوه آنهایي که 

1- holocene Epoch

طرح مسأله و کاربرد قوانین بنیادی



دغدغه شان خلق فضا و ساختمان هاي زیبا و ماندگار است، تبدیل به کسانی می شوند که 
براي چگونگی زندگي انسان ها در این سیاره راه حل هایي پایا و بدیع خواهند یافت. قوانین 
بنیادي براي آنهایی که می خواهند با جدیت تمام، مسوولیت اخاقي خود را در طراحي، 
احداث و بهره برداري از ساختمان ها و آباداني شهرها به شیوه پایدار در زمان حال و آینده 

به کار ببندند؛ گرد آوری و تألیف شده است.
این کتاب نیز مانند جلد اول این مجموعه، در پنج فصل تدوین و با دیاگرام هایي مصور 
شده است. در فصل هاي اول تا چهارم آن، قوانین بنیادي مطرح شده و در فصل پنجم 
نحوه استفاده از آنها جهت برنامه ریزي بهتر در غالب این رویکرد نوین بستر این ایده 
نوظهور ارائه گردیده است: به این معنا که ما نباید به جستجوي راه هایي برای آسیب 
رسانی کمتر بسنده کنیم، بلکه باید به دنبال کسب دستاوردهاي مثبت براي محیط زیست 
و مردم باشیم. در واقع متن اصلي کتاب، دیاگرام هاي آن هستند، چراکه یک تصویر خوب 
و مناسب به هزاران کلمه برتري دارد. در انتها یک کتاب شناسي روایي به توضیح کتاب 
پرداخته است و درکنار ارائه سابقه مطالعاتي و تحقیقاتي مرتبط با تدوین این قوانین، 
امکان دسترسی به منابع اطاعاتي بیشتري را براي تحقیق درباره مطالب عنوان شده 

توسط نویسنده، همزمان با ارجاع به داخل متن فراهم می آورد. 
نیز چندبعدي است و  پایداري، مفهمومي در حال توسعه مداوم و  آنجا که مفهوم  از 
موضوعات و مفاهیمي متنوع را در بر مي گیرد، خواننده در فصولی که پیش رو دارید 
با ارجاعاتي به موضوعاتي از قبیل: ترکیبات و بوم شناسي مصالح ساختماني، مطالعات 
صوت شناسی محیط، عادات زیستي پرندگان، »بیومیمتیک«2 یا طراحی با الهام از طبیعت، 
برابري و عدالت اجتماعي، زمین شناسي، فیزیولوژي انساني )شناخت چگونگي فعالیت 
انسان ها(، فیزیک ساختمان )شناخت چگونگي فعالیت ساختمان ها(، اقلیم شناسي شهري، 
بررسی آب های سطحی، سامت، روند طراحي و کشاورزی شهري و... روبرو خواهد 
شد. به هرحال، موضوعاتي که تحت عنوان پایداري گرد هم مي آیند، تماماً با هم مرتبط 
هستند و ما تاش کرده ایم به کمک ارجاعات به قوانین دیگر در انتهاي هر قانون، به 
حفظ ارتباط ذهنی بین آنها کمک کنیم. با توجه به ارتباط تنگاتنگ مستتر میان تمام 
نکات و قواعد صفحات پیش رو، امیدواریم که خواننده، این مجموعه را در درک مفهوم 

تفکر پایدار، مفید بیابد.

biomimetics -2. علم طراحی سیستم های مدرن تکنولوژیک بر اساس مدل های طبیعی بیولوژیک



نکتـه هـا، مشاهـدات و منـابع 
یک کتاب شناسی روایـی

 کتاب ها، مجالت، مقاالت پژوهشــی و وب ســایت هایی که نــام آنها در 
کتاب شناســی روایی زیر ذکر شده است، صرفا بخش بسیار کوچکی از یک 
مخزن اطالعاتی بزرگ را تشکیل می دهند. یکی از دالیل انتخاب آنها نقش 
مفیدی است که به ویژه در پاسخ گویی به سواالت بی پایان مولف این کتاب، 
پیرامون پایداری ایفا می کنند، 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 می کنند. برخی از 
این نوشته ها که به ســهولت امکان دسترسی به آنها وجود دارد و در عین 
حال طیف گسترده ای از موضوعات و مسائل را مطرح می نمایند، نامشان به 
عنوان  ده اثر محبوب نویسنده ذکر شده، تا برای یک دانشجوی پر مشغله، 
متخصص، کارفرما، مالک، بهره بردار 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.



بـرای شهـرها و ساختمان های پایـدار

هیـوهـیوود
ـــرانبهلولــــی ــهای ترجم

دار
ایـ

ی پ
ها

ان 
تم

اخ
 س

ا و
ره

هـ
 ش

ای
ـر

ب
وود

ـی
وه

هیـ

9 786006 509686

قیمت:20000تومان

ایـنکتـابازمجموعـةمختصـرومفیـد101 قانـون بنیـادی،
بـررویتصویـربزرگتـریازمفهومپایـداریتمرکـزداردکهدربر

گیرندهمفاهیمطراحیسـاختمانهاوشهرهاسـت.
باافزایشفشـاربرشـرایطزیسـتمحیطیناشـیازرشـدجمعیت،
شهرنشـینیوتغییـراتاقلیمـی؛مـردمسراسـردنیـانیـازبـهپایدار
بـودنسـاختمانهاوشـهرهاییکـهدرآنکاروزندگـیمیکنندرا
بیـشازپیـشاحسـاسمیکننـدونسـبتبـهآنآگاهـیمییابند؛
هرچنـدموضوعاتـیچـون»چگونهپایـداربـودن«و»مفهـومدقیق

پایـداری«همچنـانپیچیـدهونامفهـومبهنظرمیرسـند.
ایـنکتـاببـرایروشـنشـدنهمیـنمفاهیـممبهـم،بـاتمرکـز
بـرفرآیندهـایعـامطراحی،سـاختوبهرهبـرداریسـاختمانهاو
شـهرها،نگرشـیعمیـقبرایدرکبیشـترمفهـومپایـداریتبیین
میکنـدکـهفـارغازمـکان،بـهصـورتجهانشـمولقابلاسـتناد
بـودهوبـهعنواننقطهآغـازیایدهآلبرایدانشـجویانومجموعه
نکاتـیدرخوریادآوریبرایفعاالنحوزهحرفهایبهشـمارمیرود.
کتابشناسـيروایـيارائهشـده،بهتوضیـحقوانینبنیادیوسـابقه
عمیـقمطالعاتيوتحقیقاتـيمرتبطباتدوینایـنقوانینمیپردازد
وامـکاندسترسـیبـهمنابـعاطالعاتـيبیشـتريرابـرايتحقیق
دربـارهمطالـبعنـوانشـدهتوسـطنویسـنده،همزمانبـاارجاعبه

داخـلمتنفراهممـیآورد.


