معیارهای زیباییشناسی سازههای معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تأکید
بر معماری بیونیک
چکیده
ن حامل آن ارتباطی تنگاتنگ دارد .با وجود این ،رابطه میان طراحی سازه
فرم اسکلت سازه ،بدون تردید با فرم ساختما ِ
و طراحی معماری می تواند فرم های گوناگونی به خود بگیرد .سازه به عنوان زیربنای ساختمان در تمامی کشورها،
بستری مناسب برای طراحی معماری به وجود میآورد .در معماری نوین از ابزارها و طرحهای جدیدی استفاده میگردد
که معماری بیوتیک از جمله این طرح ها است .در این پژوهش از روش ترکیبی (توصیفی وتحلیلی  -کیفی -تاریخی)
مطالعه و بررسی کتابخانهای استفاده و گردآوری و تجزیه و تحلیلها نیز با تکیه بر مطالعات کتابخانهای صورت گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد که معماری بیونیک در حقیقت وسیلهای خلّاق برای دست یافتن به اهداف مؤثر و کارآمد
میباشد .رعایت اصول قانونی و منطقی در سازههای ساختمانی زمینه معماری جدید و دید بصری مناسب را فراهم
میآورد .دیدگاه بیونیک در طراحی معماری در حوزههای مختلفی صورت میگیرد .گاه جنبه زیباشناسی پروژه ،گاه
سازه ،گاه مسائل اقلیمی و گاه راهکارهای عملکردی هدف طراح در این زمینه بودهاند .با نتایجی که در تحلیل نمونههای
موردی حاصل گردیده ،میتوان گفت تأثیرات متقابل سازه و معماری از منظر معماری بیونیک قابل توجه است و سازه
و معماری تعامل و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و دارند و بیتوجهی به هر کدام از این مقولهها میتواند آسیبهای
جبرانناپذیری را پدید آورد.
اهداف پژوهش
 .1بررسی تأثیرات متقابل سازه و معماری و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر.
 .2بررسی جایگاه معماری نوین و استفاده از سازهای طبیعی (معماری بیونیک) به عنوان نشانه سمبل (زیبایی-
شناسی).
سؤاالت پژوهش
 .1نقش سازه بر روی معماری نوین و معیارهای زیباییشناسی در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟
 .2چگونه میتوان با استفاده از فن آوری نوین هزاره سوم و همسازی سازه و معماری کیفیت کالبدی فضا را گسترش
داد؟
واژگان کلیدی :سازه ،معماری ،معماری بیونیک ،زیباییشناسی

مقدمه
انسان در طول تاریخ همواره ناگزیر به ساخت بناهای مقاوم و ایمن بوده است .او مجبور بوده مواد و مصالح مختلف را
به گونه ای شکل دهد تا بتواند آن را در مقابل عوامل و نیروهای مخرب حفظ کرده و نیروهای وارد بر ساختار معماریاش
را به گونه ای مطمئن شناسایی و کنترل کند .سازه در معماری به عنوان اولین مسئلة مهم در برپا سازی فضا مطرح
است ،اما کمتر به عنوان مسئله ای زیباشناسی به آن نگریسته شده زیرا که زیباشناسی غالباً در آخرین مراحل طراحی
و ساخت مطرح میشود .معماری نیز از دیرباز بر طبق اصول خاصی باعث ظهور امکانات ،شیوهها و رویکردهای مختلف
طراحی منجر به شکلگیری تعامالت جدیدی در این زمینه شده است .معماری بیونیک به مفهوم الهامپذیری از طبیعت
در هنر طراحی بناست .آنچه امروزه نمود ویژهای در طرحهای مهندسی دارد ،آن است که متخصصان از زوایای گوناگون
م عماری و مهندسی سعی در حرکت به این سمت دارند ،ولی آنچه که در طراحی ساختمانهای هزارهی سوم به آن
نیاز دارد ،موضوع هماهنگی و تعامل معماری و فناوری در این امر است .معماری امروز نیازمند بازنگری در روند طراحی
و خلق فضاست ،همچنان که در بسیاری از مصادیق جهانی با استفاده از بینش معمار و در نتیجة هماهنگی کامل میان
دانش معمار و مهندس سازه این انطباق بطور کامل حادث شده است .نمود عینی و ملموس نیاز جامعة حرفهای ،لزوم
پردازش چنین مقوالتی را در راستای بهبود معماری میطلبد .نوعی از معماری که به معماری بیونیک شهرت دارد،
امروزه مورد استفاده بیشتری قرار میگیرد .بیونیک را میتوان الگوبرداری ،الهامگیری و استخراج راه حلهای خالق
مسائل و ایدههای نوآورانه از طبیعت دانست و راه تازه ای است که به مسائل موجودات زنده و ماشینها از طریق
گردآوری پژوهشهای زیستشناسان ،روانشناسان ،ریاضیدانان ،مهندسان و  ...مینگرند و به نوعی زبان مشترک
متخصصان زیستشناسی و مهندسی محسوب میشود .بهرهگیری از قوانین طبیعت در بحث سازه میتواند در مواردی
همچون نحوه مقابله با نیروها ،ارتباط سازه و مصالح ،کمیتگرایی در استفاده از مصالح برای ایجاد بهینه ترین فرم
سازهای ،ارتباط هندسه و سازه ،سلسله مراتب انتقال نیرو و  ...منبعی برای آموزش مفاهیم پایه سازه باشد .بنابراین در
این مطالعه بررسی نقش سازه بر روی معماری نوین مورد بحث قرار میگیرد.
در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما مقاالتی
در حوزه معماری بیونیک نوشته شده است .مقالهای با عنوان «بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری
بیونیک و ارتباط آنها با یکدیگر» توسط بهزاد تقیپور قصابی و احمد میرزااحمدی به رشته تحریر در آمده است که
نگارندگان برآنند که الهامگیری از معماری بیونیک میتواند در طراحی معماری پایدار مؤثر باشد(تقی پورقصابی،
میرزااحمدی .)19 :1397 ،مقالهای دیگر با عنوان «تأثیر معماری بیونیک بر طراحی معماری و محیط زیست شهری»
توسط محمود اسکندری و حسین مرادی نسب به رشته تحریر در آمده است .نگارندگان معتقدند ساخت محیط
مصنوعی باید با در نظر گرفتن منابع طبیعی موجود و حفط آن برای آیندگان انجام پذیرد( اسکندری و مرادینسب:
 .)1395با این تفاسیر مقاله پیش رو بر آن است تا با توجه به فرضیات تحقیق و اهداف مورد نظر معیارهایی در نظر
گرفته شده به واکاوی موضوع بپردازد .سپس با طرح سؤاالت ویژه و دستهبندی آنها بین اشخاص متخصص توزیع
شده است و اهمیت معیارها با استفاده از روش دلفی دستهبندی شده و مورد سنجش قرار گرفته است .ادامه تجزیه و

تحلیلها نیز از طریق مطالعات کتابخانهای صورت گرفته و در نهایت جمعبندی آنها در قالب جداول و نمودارهای
مشخص ارائه شده است.

نتیجهگیری
بیونیک در حقیقت وسیلهای خالق برای دست یافتن به هدف پایداری بهطور مؤثر و کارآمد میباشد .تمام ساختمانها
و فرآیندهای طبیعت را میتوان پایدار دانست چرا که آنها بهطور نامحدود برای هزاران سال برقرار ماندهاند .روزانه،
انسانها و مخلوقات آنها بطور منفی بر محیط تأثیر میگذارند .از آنجائیکه ما منابع طبیعی محدود خود را مورد
سوءاستفاده قرار میدهیم ،میبایست به دنبال فرآیندها و اشکالی باشیم که تأثیری محدود بر زمین داشته باشند .امور
و عملکردهای طبیعت در اصل انرژی خود را از خورشید و مواد زائد بازیافتی میگیرند .با نگاه به طبیعت میتوانیم
فرآیندهایی را گسترش دهیم که از انرژی کمی استفاده کرده و یا بدون انرژی هستند .براساس گفته بیومیمیکری
گیلد«بدنبال  3/8میلیارد سال تحقیق و توسعه ،طبیعت میتواند پیشنهاد کند که چه چیز عملی میشود ،چه چیز
مناسب است و چه چیز دوام دارد» .پرداختن به طراحی معماری پایدار در طرحهای بیونیک الزمه شناخت عمیقتری
از اهداف پایداری میباشد .حل مشکالت محیطی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ما را به سوی یک معماری که الهام
گرفته از طبیعت با رویکرد پایداری میباشد ،هدایت میکند .توسعه پایدار جنبشی است برای انجام کارها به صورت
درست و مناسب که باعث ارتقای کیفیت زندگی نسل های آینده و حال میشود توسعه پایدار نوعی راهبرد توسعه
است که تمام دارایی ها و منابع طبیعی و انسانی را برای افزایش ثروت در بلند مدت مدیریت میکند .بسیاری از
حرکتها که ارزشی فراتر از مد زدگی نداشتند و به جای نماندند و هستند حرکتهایی که در ابتدا خوشایند عامه
نبودند و شدید ًا مورد حمله منتقدان قرار گرفتند ولی نهایت ًا نتوانستند پایههای حرکت جدیدی را بنا نهند .از دو دهه
پیش بود که با افزایش قدرت رایانه ها معمارانی چون لین این امکان را یافتند که به طراحی معماری ابعاد جدیدی
بدهند ابزار این معماران سیستم های کامپیوتری جدیدی است که نه تنها طراحی سه بعدی را از ابتدا ممکن میکند
بلکه به موازات آن ،محاسبه مدلهای ریاضی پیچیده ،فرم های غیرهندسی و شبیهسازی فرآیندهای زنده را امکان
پذیر می سازند .لین در این میان یکی از اولین معمارانی است که به رایانه نقش خالق میدهد .این رایانه است که «زیر
نظر هنرمند» آثار جدیدی که بر پایه معادالت تقریبی خلق میشوند .طراحی او با تجزیه یک اثر به زیر مجموعهها
شروع میشود .یکی از مشهورترین آثار این معمار «خانه جنین گونه» اوست .این طرح کوششی است برای برخوردی
تازه با موضوعاتی چون «تنوعگرایی» « ،تولید منفرد» در کنار «تولید انبوه» و «انعطافگرایی» در ساخت .این خانه
ترکیبی است از اعضای مختلف که قواعد هندسی همگی آن ها به کمال تعریف و محدودۀ رشد آن ها مشخص شده
است و این نکته نشان می دهد که تناسب ،زیبایی و عملکرد در مفهوم کالسیک آن بسیار با ارزش است خانه جنین
گونه در مسیر تکامل خود نه تنها متأثر از دادههای اولیه است .بلکه مهم تر از آن خود را با محل بنا .سبکهای رایج
محلی ،شرایط اقلیمی ،مصالح ساختمانی و برداشت محلی از زیبایی وفق میدهد .همانطور که پیشتر هم گفته شد
طرحهای بیونیک ،نوسازی مجموعه ساختمانیها و یا استفاده از طرحهای الهام گرفته از طبیعت میپردازند .با کمی
کنکاش و جستجو در معماری های بیونیک صورت گرفته در ایران و دیگر مناطق خاورمیانه دیده شد که در در این

مناطق از طرحهای بیونیکی برای حل مشکالت بنا و دوری از یکنواخت بودن طرحها و همچنین نوآوری و ایجاد انگیزه
و شوق در کارمندان و همچنین توریستهای مشتاق استفاده شده است.
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