عجیبترین معماری های دنیای مدرن!
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یاسمن مشرف | مترجم
بسیاری از ما با عجایب هفت گانه دنیای باستان
آشنا هستیم .ایــن ســازه ها به دلیل
پرونده
ساختهشدنباتکنیکهایمحدود
و ابزارهای ابتدایی ،شاهکارهای
قابل توجه معماری و مهندسی به شمار می آیند .با این
حال ،برخی از ساختمان های امروزی و مدرن نیز چیزی
کمازآنهاندارندچراکهفناوریهاوطراحیهایبهکاررفته
در ساخت آنها جلوتر از زمان خودشان است .ساختمانهایی
که دیدنشان به احتمال زیاد ،هوش از سرتان میبرد .در پرونده
امروز ،با چند ساختمان دارای معماری مدرن و شگفت انگیز
آشنامیشویدودربارهویژگیهایآنهاخواهیدخواند.

سکونت در تخم مرغ!
نام :ساختمان سایبرتکچر
مکان :بمبئی|هند
طراح :جیمز الو
ساختمان تخممرغی شکل در
بمبئی هندوستان قرار دارد.
معمار این ساختمان اداری
شگفت انــگــیــز ،جیمز الو
انگلیسیتباراست.اینسازه
که هدف از طراحی آن ،یکی
کردنطرح،کارایی،سازگاری
بامحیطزیستوجذابیتعنوان
شده ،دارای  ۱۳طبقه و مساحت
 ۳۲ه ــزار متر مــربــع اس ــت .در این
ساختمان که دارای ظاهری شبیه به یک
سفینه فضایی نیز هست ،از آخرین طراحی های
زیست محیطی ،سیستم های هوشمند و مهندسی جدید استفاده شده است .در طرح تخم مرغی این
سازهازاینایدهالهامگرفتهشدهکهجهانمانندتخممرغیاستکهسببحیاببخشیدنوپرورانیدن
موجوداتزندهمیشودوبهآنهاتکاملوروحمیبخشد .مانندبیشترساختمانهایاکولوژیک،سقف
این ساختمان نیز به شبکه های خورشیدی و ژنراتورهایی با قابلیت استفاده از انرژی باد و یک پایگاه
بازیافت آب مجهز است .این ساختمان ،نسبت به اندازه خود فضای بسیار کمی ( 10تا 20درصد یک
ساختمانمعمولی)رادررویزمیناشغالکردهاست.

زندگی در گوی های به هم متصل!
این غول  ۱۲۰متری که در سال  ۱۹۵۸توسط آنــدره واترکین طراحی شد
نام:ساختمان اتمیوم
با ســازه های کریستالی آهنی خود یکی از نمادهای شهر بروکسل شناخته
مکان :بروکسل| بلژیک
می شود .ساختار این بنا با الهام از ساختمان اتمی فلز آهن و در مقیاس ۱۶۵
طراح :آندره واترکین
میلیارد بار بزرگتر از اندازه واقعی طراحی شده است .دهه  1950در اروپا ،دوره
کشف انرژی های اتمی بود و همین موضوع انگیزه ای شد تا آندره واترکین ،سازه ای شبیه به اتم را طراحی کند .سرانجام در
سال  1958ساخت سازه اتمیوم آغاز شد و کل پروژه ،شش ماه به طول انجامید .ساختمان اتمیوم از  ۹گوی فوالدی ضد
زنگ متصل به هم ،هرکدام با قطر  18متر و  20میله که این گوی ها را به هم متصل می کنند ،تشکیل شده است .در
میان میله های اتصال دهنده ،راه پله هایی وجود دارد که می توان از طریق آن ها میان گوی های کروی رفت و آمد
کرد .تکیه گاه این 9گوی و 20لوله ،سه ستون محکم و استوار است .یکی از 9گوی در مرکز و هشت گوی دیگر
در اطراف آن قرار گرفته اند .برای جابه جایی مسافران از آسانسوری استفاده می شود که  5متر بر ثانیه
سرعت دارد .قرار بود این بنا به مدت شش ماه سرپا بماند اما بیش از 50سال است که اتمیوم به عنوان
نماد معماری نوین بلژیک در جای خود باقی مانده است.

سقف هایی شبیه بادبان های کشتی!

سه نیلوفر در  3حالت!

نام:خانه اپرای سیدنی
مکان :سیدنی| استرالیا
طراح :یورن اوتزن

نام:ساختمان نیلوفرهای آبی
مکان :منطقه وجین | چین
طراح:شرکتیاسترالیایی
این ساختمان که به شکل سه
نیلوفرآبیدرسهحالتمختلف
ساخته شده است ،وسط یک
پارک در منطقه وجین چین
درمیانیکدریاچهمصنوعی
قرارگرفتهاست.ارتفاعاینبنا
 7مترومساحتآن 5.3هکتار
اســت .ایــن بنای عجیب و زیبا
دارای سه ساختمان شبیه نیلوفر
آبیاستکهبهیکدیگرمتصلهستند.
یک تونل زیرآبی ،پارک اطراف ساختمان و
ساحل را به ساختمان متصل می کند .ساختمان
نیلوفرهای آبی برای تامین انرژی خود از 2500ستون زمین گرمایی (لوله های حاوی آب که به عمق
زمین می رود و با استفاده از گرمای آن جا انرژی تولید می کنند) استفاده می کند .این مجموعه که قرار
است محلی برای برگزاری نشست ها و کنفرانس ها باشد طوری ساخته شده است که کمترین مصرف
انرژیراداشتهباشد.ازآنجاییکهدرطرحبیرونیساختمانبهنظرمیرسدبرگهایفلزینیلوفرآبی،
پنجرههایشیشهایرابهآرامیدرآغوشگرفتهاند،اینسازههمیکاثرمعماریوهمیکتندیسبهشمار
میآید.اینساختمانموردتوجهگردشگرانخارجی قرارداردوروزانههزاراننفرازآنبازدیدمیکنند.

ساختمانی تا خورده!
نام :مرکز فرهنگی حیدرعلی اف
مکان :باکو| آذربایجان
طراح :زاها حدید
مجموعه فرهنگی حیدر علی اف ،ساختمانی با زیر بنای بیش از  57هزار متر مربع،
سیالیت و استفاده نکردن
دارای فرمی چشمنواز و به یاد ماندنی است .هندسه مواج،
ّ
از گوشههای تند ،سبب شد ه است به این بنا توجه زیادی شود .در واقع این ساختمان
دارای یک طرح معماری خاص است که در آن خطوط منحنی مالیم ناگهان مثل یک
تکه پارچه در زاویه های تندی تا می خورند .زاها حدید هنرمند مشهور انگلیسی-
عراقی که آثار و طراحیهای او از قوس ،حجم ،حرکت و جریان تاثیر میگیرند ،معمار و
طراح این سازه است .این مرکز فرهنگی یکی از مهم ترین و پربازدیدترین دیدنی های باکو
است و به عنوان نمادی از شهر باکوی مدرن شناخته می شود .معماری متفاوت و ساختارشکن
این سازه در برابر معماری های خشک و بی روح شوروی سابق قرار گرفته است.در خور ذکر است که
زاها حدید جایزه بهترین طرح معماری سال  ۲۰۱۴را از سوی موزه طراحی برای طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اف دریافت کرد.

برج خیارشور!

سنت ماری  ۳۰یا ساختمان سوئیس ری که به صورت غیررسمی ،خیار ترشی یا برج
خیارشور نیز نامیده میشود ،آسمانخراشی در منطقه تجاری شهر لندناست .این
برج در دسامبر  ۲۰۰۳تکمیل و در اواخر می  ،۲۰۰۴بازگشایی شد .نورمن فاستر
معمار این برج به کمک تکنیک معماری پارامتریک توانست ساختمانی را که از نظر
آیرودینامیک در مقابل باد حداقل مقاومت را دارد ،طراحی کند .از خصوصیات بارز
این ساختمان ،مسدود نشدن دید به محیط اطراف است .فاستر با این طراحی اولین
ساختمانپایداررادرشهرلندنطراحیکرد.اینساختماندارایششمحوراستوانهایاست
کهنقشتهویهدارند.ایناستوانههاکهتوسطشیشههایدوجدارهازدیگرفضاهاجداشدهاندمصرف
انرژیساختمانرابهنصفمقدارمصرفبرجهایمشابهرساندهاند.استوانههایذکرشدهدرتابستانهوای
نبااستفادهازسامانهگرمایشخورشیدیغیرفعالبهگرمایشساختمانکمکمیکنند.بخشبیرونیساختماناز
گرمرابهخارجساختمانهدایت ودرزمستا 
۲۴هزارمترمربعشیشهتشکیلشدهوشامل55هزارصفحهشیشهمثلثیشکلوخاکستریرنگیاستکهدرجذبنشدنتابشناخواستهخورشیدنقشدارند.

کج ترین برج دنیا!
نام :برج کپیتال گیت
مکان :ابوظبی|امارات
طراح :ماترین دوفرین
برج کپیتال گیت یا دروازه بزرگ در کشور امــارات ،شهر ابوظبی و در مرکز ملی
نمایشگاههایاینشهرواقعشدهاست.اینبرج 35طبقه،داراییکهتلپنجستاره
با 200اتاقاست.درساختبرجکپیتالگیتکهطراحیآنتوسطماتریندوفرین،از
برترینمعمارانجهانانجامشدهازفوالدضدزنگ،بتنوشیشهاستفادهشدهاست.
ازنکاتقابلتوجهدربارهاینبرجزیبامیتوانبهنمایآنکهدارایانحنایزیاداست،
اشارهکرد.درسال،2010اینبرجکهشیبآنحتیبیشترازبرجپیزایایتالیاست،با18
درجهخمیدگیبهعنوانکجترینبرجساختهشدهتوسطبشردرکتابرکوردهایگینسبه
ثبترسید.درسراسربرجکهشکلآنتداعیکنندهیکموجاست،از 12هزارو 500پنل شیشه
ایمختلف،با 728شکلمتمایزیکهازشکلهایمختلفالماسالگوبرداریشدهاند،استفادهشده
است.برایاینکهساختماندربرابرنیرویجاذبهووزشبادوامواجزلزلهتاببیاورد،ریشهای ۳۰متریبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.

بنایی  10انگشتی!
نام :موزه علم و هنر
مکان :سنگاپور
طراح :موشه سفدی
موزه هنر و علم سنگاپور که اولین موزه علم و هنر جهان شناخته می شود ،در ۱۷فوریه
 ۲۰۱۱بهمساحت 6هزارمترمربعافتتاحشد.موزهعلموهنردرمجاورتخلیجمارینا
بنا شده است و جزو مجموعه تفریحی شنهای خلیج مارینا به شمار می آید .طراحی
دایرهشکل این سازه شامل 10زبانه است که نمادی از 10انگشت انسان هستند و در
قالبسازههاییبرایایجادشکلگلنیلوفرگسترشیافتهاند.طراحیاینموزهبهشکل
یک دست باعث شده است به آن لقب «دست خوشآمدگویی سنگاپور» داده شود .شکل
ظاهری موزه آن را به نمادی از یک پل میان هنر و علم و ترکیب زیبای عملکرد و فناوری تبدیل
کردهاست.ازبخشهایقابلتوجهدراینموزهسقفبشقابشکلآناستکهبهکانالآبروباران
مجهزاست.آببارانیکهتوسطاینکانالدرسقفکاسهمانندسازهگردمیآیدبهشکلآبشاری 35متریبه
برکهمرکزیداخلصحنورودیفرومیریزد.بخشیازآبباراننیزبهسامانهتصفیهوگردشآبمرکزیساختمانواردوبرایسرویسهایبهداشتیوشستو
شواستفادهمیشود.ازدیگرویژگیهایاینسازه،پنجرههایسقفیگستردهدرهربخشبرگماننداستکهنورروزرابهطورکاملواردمحیطبستهموزهمیکنند.

منابعba-bamail.com، earthnworld.com، setavin.com، kojaro.com :

نام :برج سنت ماری آکس
مکان :انگلستان|لندن
طراح :نورمن فاستر و مهندسان آروپ

خانه اپــرای سیدنی که در شهر
ساحلی سیدنی قرار دارد یکی
از متمایزترین بناهای قرن
بیستم از لحاظ هنر معماری
به شمار مـــیرود .طراحی و
ساخت این بنا در سال1957
توسطمعماردانمارکیآغازشد.
اید ه اوتزن این بود که ساختمان،
نمادکاملیازبادبانهایکشتیها،
امــواج اقیانوس و صدفهای دریایی
باشد .کــار ساخت ســازه در نهایت پس از
14سال در سال  ۱۹۷۳به پایان رسید .مجموع
مساحت کل این سازه  ۵۷۹۸هکتار است ،بدین معنی که هشت هواپیمای بویینگ  ۷۴۷در آن جای
میگیرند.ساختماناپرایسیدنیدارایهزاراتاقاستوهرسالحدود 15هزارو 500المپآنتعویض
میشود .بام این سازه از دو هزار و  194قطعه بتنی ساخته شده است که وزن تقریبی هر کدام  ۱۵تن
میباشد.درساختماناپرایسیدنی 6هزارو225مترمربعشیشهبهکاررفتهاستکهبهصورتویژهتوسط
فرانسهبرایاینساختمانتولیدشدهاند.سقفتاالرمتشکلازقوسهاینامنظمیاستکهساختمانرا
بهنمادکاملیازامواجآرامسواحلسیدنیتبدیلکردهاند.

