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ريزوم و دنياي ارتباطي :
ــرح مي كند كه  ــار مط ــن ب ــوز اولي ــزوم» را دل ــالح «ري اصط
ــه افقي است. ريزوم از ريشه يوناني Rhiza  به  تداعي كننده انديش
ــاقه زير زميني برخي گياهان است كه غده هايي  ــه و س معني ريش
در آنها آشكار مي شود و ريشه هاي آن به صورت خودرو، در بخش 
ــت،  ــه اس زيرين اين گياه مي رويد. اين گياه به گفته دلوز بي ريش
ــت، زندگي بي منطق دارد و اين بي منطقي نوعي  ــاختار اس فاقد س
ابهام است؛ به بياني ديگر ريزوم داراي منطقي است كه به راحتي 
قابل درك نيست همان طور كه تا به حال كسي نتوانسته براي فرم 
ــي كند و اين موضوع  ــرف قاعده يا الگويي خاص معرف دانه هاي ب
ــر دلوز، ريزوم نه  ــت. از نظ ــل بر بي منطقي دانه هاي برف نيس دلي
ــت. ريزوم به  ــاز و نه پايان دارد و همواره در ميانه و بينابين اس آغ
مفهوم ارتباط است. بدين ترتيب بنا بر آراى دلوز به روشني مفهوم 
ــاس اينترنت  ــت. بر اين اس دنياي مجازي اينترنت قابل تعريف اس
ــت، ساختاري  كه مهم ترين و تأثيرگذارترين اختراع قرن اخير اس
ــر و تنها ارتباط  ــه دارد. اينترنت (دنياي مجازي) سراس ريزوم گون

است كه خود مهم ترين جنبه آن است.

نظريه هاي معماري در طول تاريخ 
ريشه در مباني و مفاهيم بنيادين 
عصــر خود داشــته  اســت. اين 
مباني گاه در مقياسى بزرگ، تمام 
شــاخه هاي علــوم را تحت تأثير 
قرار مي دهند و گاه در يك مقياس 
كوچك، از وجــود يك ذره، متأثر مي شــوند. اين 
نوشتار بازخواني از ظهور رويكردي در معماري 
معاصر به نــام معماري حبابي1(بالبــي تكتور يا 
بالبي تكچر) اســت. در اين بازخواني پس از تبيين 
ديدگاه هاي فلسفي فيلســوف معاصر«ژيل دلوز» 
(Gilles Deleuze)، به تئوري هاي معمارانة منتج از 
آن خواهد رسيد و پس از آن با استفاده از بنيادهاي 
ايجادشــده، بروز اين گونه از تفكرات فلسفي را در 

معماري و ساخت معرفي خواهد كرد.

marziehamamimaybodi@hotmail.comاقتباس و ترجمه : مرضيه امامي ميبدي/ كارشناس ارشد معماري  پايدار /  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

 ETFE ،واژگان كليدى : معمارى حبابى، زيل دلوز، ريزوم

پروژه ادن (Eden Project)در انگلستان (2001 ) عظيم ترين بناي ساخته شده با استفاده از مصالح ETFE است. اين بنا گلخانه بزرگي 
با گنبدهاي ژئودزيك است كه قابليت پرورش انواع گونه هاي گياهي بومي اقليم هاي مختلف سراسر جهان را دارا است. اين پروژه اثر 

مأخذ : www.wikimedia.orgنيكالس گريمشاو(Nicholas Grimshaw) است. 
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:(Brian Massumi)تئوري گرگ لين و برايان ماسومي
ــري2 مقاله اي از  ــفه و هنرهاي بص ــر 1995، مجله فلس در اكتب
ــر كرد. اين  ــا عنوان Blob 3 منتش ــرگ لين»(Greg Lynn) ب «گ
ــاي كامپيوتري  ــترش نرم افزاه ــن بيان تئوريك از گس مقاله اولي
ــتفاده از نرم افزار Blob تأكيد  ــخصاً بر اس در معماري بود كه مش
ــت4 لين معتقد بود استفاده از اين نرم افزار در گسترش فرمال  داش
ــادي به معمار مي دهد. در اين  تئوري هاي پيچيده قابليت هاي زي
 Brian) «ــام «برايان گودوين ــتا او كارهاي تئوري پردازى به ن راس
ــي قرار داده بود. تئوري هاي نرم افزاري  Goodwin) را مورد بررس

ــخص و هم ترازي با ايده هاي ژيل دلوز داشت  گودوين ارتباط مش
ــتم هاي طبيعي  ــه بر حضور فراگير و خالص ذات و جوهره سيس ك
مبتني بود. بر اين اساس سيستم هاي طبيعي5 هيچ گاه تنها به يك 
ــل تأثيرات خارجي محدود  ــش مختصر يا يك مدل براي تحلي نق
نمي شوند، بلكه در تمام ابعاد و در هر لحظه فعال است. همچنين 
ــتناد به ديدگاه دلوز، معرفي جهان ارتباطي، پيوندها و تغيير  با اس
ــتم پيدا مي كند. خاصيت  ــكل ديگري در يك سيس و تبديل ها ش
ــت كه قابليت تكرار و تقليد را  ــتم هاي طبيعي تنوع آنها اس سيس

ندارند.
ــازي  ــزار Blobs كه براي مدل س ــوري لين نرم اف ــاس تئ بر اس
ــكل هاي  ــازي (مثل ش ــت انيميشن س ــك در صنع ــكال ارگاني اش
ــتم هاي  ــازي سيس ــن يا شبيه س ــخصيت هاي انيميش ارگانيك ش
ــياالت مثل حركت حباب ها) استفاده مي شود، قابليت  ديناميك س
ــكال ابتدايي مثل كره ها  ــي به حركت و پيوستن اش واقعيت بخش
(حباب ها) را در يك روند محاسباتي پيچيده را دارد. موضوعي كه 
لين در اين مقاله مطرح كرد اين بود كه با استفاده از اين نرم افزار 
در طراحي معماري، علت وجودي طرح مستقيماً از ساختار رياضي 
ــتخراج مي شود. به اين  فضاي مورد نظر و از عملكرد نرم افزارها اس
ــه بايد مد نظر قرار  ــب در روند خلق فضا و فرم معماري آنچ ترتي
ــاس، تعاريف جديدي  ــت. بر اين اس بگيرد توالي مراحل ايجاد اس
ــود چنانچه «كيسلر» (Kiesler) مي گويد  در معماري مطرح مي ش

ــاهده از  ــاهده و مش : "فرم از عملكرد پيروي نمي كند، بلكه از مش
6(kiesler, 1949) ".واقعيت پيروي مي كند

ــومي در كتاب خود با عنوان «تمثيل هاي مجازي»7  برايان ماس
بيان ديگري از اين رويكرد به فرم هاي حبابي و آميب شكل را دارد. 
ــي بود كه كتاب معروف دلوز به نام هزار فالت8 را به  او اولين كس
ــت. در واقع كتاب ماسومي بسط  ــي ترجمه كرده اس زبان انگليس
ــت. در فصلي از اين كتاب  نظريات لين درباره حباب ها و اليه ها اس
ــاختمان ها، بيوگرام و ريخت شناسي  ــناس، س با نام «افق هاي ناش
ــود با فضا، بدن  ــومى راه هاي مختلف درك رابطه خ ــدن»9، ماس ب
ــناخت محرك هاي زنده دروني10 معرفي  و ديد را از طريق ايده ش
مي كند. طبق اين شناخت، در بدن انسان، ماهيچه ها در يك محيط 
بالفصل غير مادي11 قادر خواهند بود كه وضعيت خود را نسبت با 
ساير ماهيچه هاي بدن و  با توجه به موقعيت آنها تشخيص دهند. 
ــتم طبيعي، بازتاب  ارتباط ها در يك بافت ارگانيك يا همان سيس
ــا دنياي ديجيتال،  ــت كه رابطه ريزوم ها را ب ــه هاي دلوز اس انديش
ــاس ماهيت اين  معماري ديجيتال و خلق ايده هاي معماري بر اس

فضاي ارتباطي مشخص مي كند. 
معماري حبابي :  

«بالبي تكتور» (يا معماري حبابي يا لكه اي) جنبشي در معماري 
ــاختمان ها فرم آميب12 شكل، لكه اي، حبابي و  ــت كه در آن س اس
ارگانيك دارند. اصطالح بالبي تكتور با اينكه اولين بار توسط «ويليام 
ــه نيويورك  ــال 2002 در مجل ــفاير» (William Safire) در س س
ــط دهه  ــد ولي عمًال موضوع معماري حبابي در اواس تايمز ارائه ش
1990 مطرح شده است. هر چند اين واژه در مقاله نيويورك تايمز 
ــت، ولي پس از آن براي توصيف  معاني غيرمرتبط ديگري نيز داش
ــت. موضوع  ــكل به كار رفته اس ــاختمان هاي مدور و منحني ش س
ــتفاده  ــال 1995 و در اس ــط گرگ لين در س معماري حبابي توس
ــدت كوتاهي معماران و  ــد. پس از م ــزار گرافيكي ابداع ش از نرم اف
ــتفاده از نرم  افزارهاي متفاوت براي  ــروع به اس طراحان مبلمان ش

تجربه اين شكل از معماري كردند. علي رغم اينكه معماري 

www.cadburyword.co.uk : مأخذ

فروشگاه زنجيره اي سلفريجز (Selfridges department store) بيرمنگام (2003) كه گويي با پولك پوشيده شده است، به وسيلة گروه معماران 
فيوچرسيستم (Future Systems)طراحي و اجرا شده و به وسيلة 15000 ديسك آلومينيومي پوشيده شده است. اين ساختمان از هنگام افتتاح 

آن در سال 2003 به عنوان يكي از 100 فروشگاه زنجيره اي پر بازديدكننده در دنيا معرفي شده است. 
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ــرت  ــالن هاي تئاتر، كنس ــاختمان هاي عمومي مثل موزه ها، س س
ــاخت  ــود. همچنين در س ــتفاده مي ش و مجموعه هاي تجاري اس
ــاي ژئودزيك  ــل گنبده ــي مث ــي و پژوهش ــاختمان هاي علم س
ــي رود. عالوه بر  ــي و يا گلخانه ها به كار م ــتگاه هاي هواشناس ايس
ــك پليمر پايه  ــام ETFE 14 ي ــح جديدي به ن ــح فوق مصال مصال
ــت. اين  ــيار باال اس ــيار بادوام و با قابليت هاي بس فلوئوركربن بس
ــت كه جايگزين شيشه  ــفاف تفلوني اس ــتيك ش پليمر يك پالس
ــاختمان ها شده است.  ــتيك هاي معمولي در بسياري از س و پالس
تاريخچه اين ماده به دهه 70 ميالدي بازمي گردد كه نخستين بار 
ــد. ETFE  از حدود پانزده سال  در صنايع هوانوردي به كار برده ش
پيش مورد توجه معماران قرار گرفت و هم اكنون بناهاي متعددي 

در جهان با آن ساخته مي شود. 

حبابي ظاهري كامًال ارگانيك دارد، بدون استفاده از نرم افزارهاي 
كامپيوتري غيرقابل ايجاد است.

ــي چون  ــى از معماران انگليس ــيگرام Archigram»، گروه «آرش
ــه  ــرون (Ron Herron) در ده ــوك (Peter Cook) و رون ه پيترك
1960 بودند كه به معماري هاي متورم و اشكالي كه به وسيلة  فرم هاي 
ــتيكي به وجود مي  آمد، عالقه داشته و در پروژه هاي معماري،  پالس

ساختارهاي حبابي را براي كار هاي خود طراحي مي كردند.
ــون«CAD» 13براي  ــاران به نرم افزارهاي متعددى چ امروزه معم
ــد و برخالف ظاهر  ــه دارن ــاري حبابي تكي ــاخت معم طراحي و س
ــي معماري حبابي نقش  ــبات رياضي در طراح ارگانيكي آن، محاس
ــتر اين نرم افزارها به كاربر اين اجازه را مي دهد تا  ــيار دارند. بيش بس

ــه بعدي ايجاد كرده و سپس خطوط آن را در جهت هاي  يك طرح اوليه س
ــكل موج دار  ــدد تغيير دهد. معماري حبابي از تغيير اين خطوط به ش متع
ــه بعدي اوليه ايجاد مي شود.  ــدن طرح س و نامنظم و درنهايت با متورم ش
ــاختمان، معمار مي تواند از اين نرم افزار ها براي  در مراحل بعدي طراحي س

مشخص كردن مصالح ساختمان و اجزا داخلي آن استفاده كند.
ــاي CAD  فرم هاي نامتناهي معماري حبابي را هم در معماري  نرم افزاره
ــد و در نتيجه معماران  ــاد مي كن ــم در معماري خارجي، ايج ــي و ه داخل
ــرواز، از آن در جهت خارج كردن معماري از مرزها و محدوديت هاى  بلندپ

پيشين استفاده مي كنند.
مصالح مورد استفاده در معماري حبابي :

ــتفاده مي شود؛  ــه اس ــاختار معماري حبابي عموماً از آهن و شيش  در س
ــكوني، بيشتر براي  ــاختمان هاي مس به رغم كاربرد اين نوع معمارى در س

طراحي سـازه اي مكعب آب  (مركز بازي هاي آبي پكن 2008-2003) براسـاس الگوي پيشنهادي دو دانشمند فيزيك 
پايه ريزي شـده است، مسـئله اصلي اين بود كه اين اشـكال نامنظم چگونه در يك ساختار منظم مانند يك مكعب 
جاي خواهد گرفت و يك سـطح صاف و هموار را به وجود آورد. سـاختار پيشنهادي، از تركيب 8 حباب جداگانه با 
2شـكل متفاوت تشكيل شـده بود؛ به زبان سـاده تر تمامي حباب ها از 2حباب اوليه ساخته شده است كه با 
دوران و چرخش، يك دسته هشت تايي را به وجود مي آورند. اين دوحباب اوليه شامل يك دوازده وجهي 
و يك چهارده وجهي اسـت، اين دوازده وجهي ها از سطوح پنج ضلعي و چهارده وجهي ها از سطوح 
شش ضلعي تشكيل شده است. در مجموع با قرار گرفتن شش تا از دوازده وجهي ها و 2عدد از 
چهارده وجهي ها به يك مدول خواهيم رسيد كه با تكرار آن مي توان به مكعبي با سطوح 

صاف و هندسه اي منظم دست يافت.
در طراحي و سـاخت اين بنا بر اسـاس ايده آن، 4000 پانل ETFE در جداره ها و 
سقف اسـتفاده شده است. ابعاد اين سـاختمان 177*177*31 متر است. 
از جمله نوآوري هاي اين پروژه، پوشـش به كار رفته در سطح خارجي 
و عملكرد سـازه اي آن، مسـئله آتش سـوزي و نحوه برخورد با 
عواقب آن استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در ساختمان 
و چگونگي استفاده از آب باران و بازيافت آب مصرفي 
(بـا توجه به كمبـود آب و بارش بـاران در پكن)، 
است. طراحي و ساخت اين پروژه را گروهي 
متشـكل از معمـاران PTW اسـتراليا، 
شركت آروپ(Arup) از انگلستان، انجمن 
مهندسي ساختمان جمهوري خلق چين 
CSCEC و مهندسان مشاور بين المللي 
چين CCDI در شانگ هاي انجام دادند. 
www.posterous.com : مأخذ

اسـتاديوم آليانـس(Allianz Arena) در مونيخ آلمان 2005 توسـط دو 
معمار سوئيسـي، هـرزوگ و دمـورن(Herzog & de Meuron) طراحى 
شـده است. اين استاديوم به شـكل قايق ساخته شده كه در ساخت 
نماي خارجي آن 2800 پانل از جنس ETFE استفاده شده و در هنگام 
شب به رنگ هاي قرمز، آبي يا سفيد (بسته به تيم ميزبان در آن) در 

مأخذ : www.wordpress.comمي آيد.
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سـاختمان گيت شـيد(Gage Gate Shead) انگليس (2004) توسـط نورمن فاسـتر و 
همكاران طراحي شده است. اين ساختمان با شكلى شبيه كرم ابريشم مركز هنرهاي 
نمايشي و انستيتو موسيقي است و از تعدادي گره هاي كوچك و بزرگ كه به هم متصل 
هستند ساخته شده است. مصالح استفاده شده در اين ساختمان شيشه واستين لس 
استيل است كه باعث مي شود با توجه به فرم آن، اشعه نور آفتاب را در تمام زوايا جمع 

مأخذ : www.wikimedia.orgكرده و آنها را منعكس كند.

نتيجه گيرى 
تبيين نظريه فلسفي در معماري مستلزم حركت در يك مسير مشخص است و نيازمند عبور از مراحل مختلف، يا به عبارتي عبور از فيلترهايي است كه فلسفه را به 

تئوري، تئوري را به طرح، طرح را به ابزار و ابزار را به بنا تبديل مي كند. در روند شكل گيري معماري حبابي مي توان اين روند را  در جدول زير دنبال كرد.

پى نوشت
ــود. اصطالح تكتور وام گرفته از آرشي تكتور است و به  ــكل پخش مي ش ــده اي ندارد و به طور منظم و آميب ش ــت كه فرم از پيش توصيف ش Blobitecture - 1.كلمه blob به معني لكه اس

خاطر داشتن حجم بنا به معماري حبابي معروف است. 
  Journal of Philosophy and Visual Art-2

3 - كلمه بالب به معني لكه، حباب و فرمي از قبل مشخصي ندارد و به طور نا منظم و آميب شكل پخش مي شود. 
4 - هرچند در ساير كارهاي لين كار با نرم افزار متابال نيز ديده مي شود.

natural systems - 5
Form doesn’t fallow function. Form follows vision. Vision follow reality - 6

Parables for the Virtual - 7
One Thousand Plateaus - 8

Strange Horizons, Buildings, Biograms and the Body Topologic - 9
proprioceptive cognition - 10

immediate spatial environment - 11
amoeba - 12

Computer-Aided Design -13
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene -14

 ETFE در مقايسه با شيشه، امتيازات فوق العاده اي دارد كه از آن جمله مي توان به وزن بسيار كم آن اشاره كرد، به گونه اي كه با وزن يك صدم وزن شيشه، عالوه بر عبور نور بيشتر عايق 
بهتري نيز محسوب مي شود و هزينه نصب آن نيز بين 24 تا 70 درصد صرفه اقتصادي دارد. از ديگر ويژگي فوق العاده مهم آن، مي توان به خاصيت ارتجاع پذيري آن اشاره كرد كه مي تواند 

تا چهارصد برابر وزن خود را تحمل كند. اين مصالح نوين به خاطر سطح كربني لغزنده خود، گرد و غبار را پاك مي كند و داراي طول عمر زيادي است و قابليت بازيافت دارد.
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در حيطه ساخت معماري، با توجه به رويكردهاي جهاني به مباحث پايداري انرژي، معماري پايدار و معماري سبز، استفاده از مصالح پليمري ETFE  در اين معماري مي تواند 
ــتفاده از اين مصالح به خاطر وزن كم، مقاومت در برابر بارهاي ديناميكي زلزله،  ــد. ايجاد فرم هاي حبابي با اس جوابگوي طرح هاي هدفمند منطبق بر اصول معماري پايدار باش
شفافيت زياد، مقاومت در برابر آالينده هاي محيطي و خاصيت ضد چسبنگي، عمر مفيد طوالني، امكان بازيافت تعمير پذيري، تنظيم شفافيت بر اساس نياز و جلوه بصري پوسته 
و شكل و فرم آزاد  پاسخ منطقي به نيازهاي اقليمي و ساختماني است و راه حل مناسبي جهت ساخت پوسته هاي اقليمي و هوشمند است. تاكنون پروژه اي در قالب اين معماري 
ــاخت بناهايي  ــت. ولي با توجه به تنوع اقليم در ايران و زلزله خيز بودن آن، مي توان در خدمت يافته هاي اصيل معماري ايران  قرار گرفته و منجر به س ــده اس در ايران تعريف نش

منطبق با نيازهاي اقليمي و فرهنگي ايران شود.


