«دوره دهم»

ضميمه گرايش زيبايي پل

ضمیمه
متني که در ادامه به عنوان ضميمه ی آيين نامه ی مسابقات پل ماکاروني زيبا آورده
شده است به منظور آشنايي بيشتر شرکت کنندگان با مبحث معماری پل ها و پيشنهاد
نکاتي برای شروع است.

پل چیست؟
پل ها يک منظور مشخص دارند :ما را از سمتي به سمت ديگر برسانند.
اما چرا اين سازه های زيبا را محدود کنيم؟ آيا اهميت عملکرد اصلي پل ميتواند بهانه
ای باشد برای محدود کردن آن در چهارچوب سنت ها؟ چرا پل ها را چند منظوره
نسازيم؟آيا ميتوانيم فراتر از وسيله ای برای رسيدن به مقصد به آن ها نگاه کنيم؟ آيا
پل ميتواند به خودی خود يک مقصد باشد؟ مقصدی برای پياده روی و تماشای مناظر،
بازديد از آن به عنوان يک جاذبه ی گردشگری ،محلي برای پيوند فرهنگ دو ناحيه ای
که بين آن پل زده ايم و يا حتي استفاده از پتانسيل پل برای توليد انرژی! تا چه حد
مي توان در طراحي فرم پل بداعت و نو آوری به خرج داد که به هدف اصلي پل لطمه
نزند؟
اين ها نمونه ای از سواالتي است که همواره مهندسان عمران و معماران بزرگ دنيا در
پي دست يافتن به پاسخ آن بوده اند و نشانگر اين است که تفکر همه جانبه و دارا بودن
ديد باز و روحيه ی کنجکاوانه در طراحي اين عنصر شهری حائز اهميت بااليي مي
باشد.
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تعریف مفهوم زیبایی شناسی؛ بدون توجه به کارکرد خاص
رفتار زيبا شناختي عبارت است از قابليت آنکه از اشيا چيزی درک کنيم بيش از آنچه که اشيا
هستند.
اطالعات زيباشناختي :قسمت خاصي از روان ما را مخاطب قرار مي دهند و باعث ميشوند که در ما
نوعي احساس رضايت به وجود آيد.
تعریف و عوامل مهم در زیبایی از دید معماران مختلف.
لئون باتیستا آلبرتی
.1

زيبايي در همخواني قانونمند بين اجزاست طوری که نتوانيم چيزی به آن بيافزاييم يا کم کنيم.

.2

نوعي هماهنگي و همخواني بين اجزا که به وحدتي منجر شود ( .براساس عدد ،نسبت و نظمي
خاص)

.3

وجود فرم هايي که در هماهنگي با فرم کلي قرار دارند (هماهنگي موجود بين اجزا از طرفي و
اجزا با کل از طرف ديگر باعث مي شود که ساختمان چون پيکری واحد و کامل به نظر آيد)
فرانک لوید رایت

.1

فرم ،رنگ ،قانونمندی نظم ،تعادل و وحدت مستمر
تعادل:فرم های ساده بخصوص فرم های متقارن متعادل تر از ديگران اند.
دیوید بیرکهف:

.2

اندازه ی زيباشناختي را حاصل تقسيم نظم بر پيچيدگي مي داند .که البته اين فرمول در
معماری ،به دليل عوامل بسيار متنوع و تاثيرگذار بر معماری ،قابل استفاده نيست و تنها با
استفاده از اين فرمول مي توان گفت که يک شي وقتي بسيار زيباست که کمترين عالمت
ممکن بيشترين نظم ممکن را عرضه کند.
البته زيبايي را نمي توان تنها از طريق نظم و قاعده به دست آورد بلکه زيبايي نتيجه دو صفت

متضاد است :وحدت و تنوع.
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به اين معنا که يک معماری خوب سطوح مختلف را طرف خطاب قرار مي دهد و انواع ارتباطات را
عرضه مي کند  .فضای آن و اجزا ی آن به طرق مختلف و به طور همزمان قابل درک و بررسي اند.
فاکتور های زیبایی از دید لویی کان:
.3

وحدت ،کمال ،تناسب و وضوح
نظام های زیبایی شناختی از دید پیتر اسمیت:

.4

نظام اول :نظامي است براساس تعادل و هماهنگي ،نظم ،تعادل و تناسب

.5

نظام دوم :پيام های پيچيده را نمي توان مستقيما درک کرد .در اين حالت بايد با روش تشکيل
طرح وارهها مقدار اطالعات را کم کرد.
امکان تشکيل طرح واره (الگو) يکي از مهمترين شرايط اوليه برای درک زيبايي است.

عالئم زیباشناختی عالوه بر مفهوم عيني شان دارای مفاهيم نمادين و ذهني اند .البته
اين اطالعات بايد به گونه ای باشد که با وجود محتوای نمادين جايي برای تفسير
شخصي ما باز بگذارد و از بداعت اثر کم نکند.

در انتخاب نوع سازه ی پل همانطور که در آيين نامه اشاره شده است محدوديتي وجود
ندارد و استفاده از سيستم های کابلي ،معلق ،خرپايي ،ترکيبي و  ...آزاد و به دلخواه
شرکت کنندگان است .اما پيشنهاد مي شود بعد از انتخاب سيستم سازه ای مورد نظر
در مورد چهارچوب اصلي آن اطالعاتي جمع آوری شود .در ادامه برای مثال توضيح
مختصری در مورد پل های کابلي آورده شده است:
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پل کابلی و نحوه عملکرد آن
يک پل کابلي نوعي ،يک تير حمال(عرشه پل) پيوسته با يک يا چند برج بنا شده باالی پايههای پل
در وسط دهانهاست .از اين برجها ،کابلها به صورت اريب به سمت پايين (معموالً هر دو طرف)
کشيده شده و تير حمال(عرشه پل) را نگه ميدارد .کابلهای فوالدی بي نهايت قوی و در عين حال
بسيار انعطاف پذير هستند .کابلها بسيار مقرون به صرفه ميباشند چون سبب ساخت سازهای
سبکتر و باريکتر شده که در عين حال قادر به پل زدن بين مصافتهای بيشتری است و تنها تعداد
کمي از آنها برای نگه داشتن کل پل قوی هستند ،با توجه به اين تعريف در ساخت سازه پل
ماکاروني برای ايجاد يک پل کابلي مي توان از مصالح مناسب ( ريسمان و نخ و  )..استفاده کرد
مشروط بر اينکه تحت پوشش مصالح ماکاروني باشد.
در الگوی طراحي پل کابلي مي توانيد از خالقيت خود در نوع چينش و بافت ماکاروني در تيرک ها
و برج های پل جهت زيبا تر شدن آن بهره ببريد.

انواع پل های کابلی
 -1پل های با کابل کشيده  -2پل های با کابل سهمي پل های با کابل سهمي از دو عدد پايه بلند
تشکيل مي شوند که در دو طرف دهانه قرار مي گيرند و دو دسته کابل که با عبور از باالی پايه ها،
در دهانه آويزان است و عرشه پل به وسيله تعدادی آويز قائم از کابل های نامبرده آويخته مي شود
يا مستقيماً بار وارده را تحمل مي نمايد.حال آنکه در پل های با کابل کشيده دهانه پل توسط کابل
های متعددی که به يک پايه بلند نصب شده اند در نقاط متعددی گرفته مي شود.
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نمونه ای از پل های کابلي زيبا در جهان :

پل "بالوآرته" در کشور مکزيک

پل "واسگا دوگاما" در کشور پرتقال
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گذرگاه سرون  2در انگليس

اين ضميمه صرفا به منظور يک متن راهنما و پيشنهادی است و هيچ الزامي در مورد رعايت نکاتاشاره شده وجود ندارد و شرکت کنندگان در استفاده از آن آزادند.

توجه :
چنانچه پيرامون آيين نامه  ،ثبت نام و يا هر مورد ديگر با سوالي مواجه شديد  ,به بخش ارتباط با ما در سايت رفته و از
طريق تلفن های داده شده در سايت  ,آن ها را با مسئولين روابط عمومي مربوط به گروه خود در ميان بگذاريد .
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