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البراتوار پژوهشی morphogenesism یک مجموعه پژوهشی و دانش بنیان 
بــا تمرکز بر تولید دانــش در خصوص فرایندهای نویــن طراحی، معماری و 
ســاخت دیجیتال و مفاهیم و کانســپت های رایانش و تلفیق آن با طراحی و 
تولید سیســتم های نوین ساختمانی است. در این راستا تالش شده تا مفاهیم 
و دانشهای نوین مورد توجه قرار گرفته و عرصه هایی نظیر خودســازماندهی، 
هوش مصنوعی، بهینه ســازی، و توجه ویژه به ساختارها و فرآیندهای طبیعت 
در مرکز توجه باشــد. این موضوعات در تلفیــق با امکانات و ابزارهای طراحی 
و ســاخت الگوریتمیک فرصت های جدیــدی را در طراحی و تولید پروژه های 
معماری فراهم کردهاست. در کنار فعالیت ها و پروژه های پژوهشی همواره تالش 
شده تا تولید دانش نظری و فعالیت آموزشی نیز در فهرست برنامهها باشد و از 
این مجرا تبادل دانش و دستاوردهای پژوهشی با دانشجویان و فعاالن صورت 
گیرد. در این راســتا برنامهها و کارگاههای آموزشی مختلف برگزار شده و در 
دیگر سو با انتشار این مطالعات و ارتباط با مخاطبان جهانی، گسترده شدهاست. 
انتشار سری کتاب های آموزشــی و پژوهشی Generative Algorithms به 
زبان انگلیسی یا نوشتارهای فارسی، از نمونه این تالش هاست که همواره سعی 
 morphogenesism شــده تا به محتواي دانش روز دنیا نزدیک باشــد. در
جســتجوی شیوههای نوین طراحی و ساخت با محوریت فرآیندهای رایانش و 

الگوریتمهای طراحی دنبال میشود.

morphogenesism

www.morphogenesism.com
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5 پگ پارادایم   معماری الگوریتمیک

پیشگفتار : پارادایم معماری الگوریتمیک

اكنون سال هاست كه كامپيوتر به عنوان یک ابزار قدرتمند محاسباتي در خدمت انسان هاست   
و در زمينه هــاي مختلف، كارهاي پيچيده و طوالني را به جاي انســان انجــام مي دهد. كامپيوتر در 
حوزه هاي پزشكي، نظامي، جغرافيایي، هوانوردي، مهندسي، سرگرمي، و هر گوشه و كناري از دنياي 
علم و تكنولوژي وارد شده و ابزارها و امكانات متنوع را در اختيارمان قرار داده است به نوعي كه جهان 
امروز از انجام ســاده ترین عمليات بانكي تا كنترل فضاپيماهاي كاوشگر مریخ به این ابزارهاي دوست 
داشتني وابسته است. كامپيوتر مي تواند حجم زیادي از محاسبات و عمليات پيچيده را در زماني اندك 
انجام دهد و به انسان ها در انجام كارهاي سخت و پيچيده كمک نماید تا بدینوسيله آسایش بيشتري 

براي زندگي آنها فراهم كند.
هر چند كاســتن از حجم عمليات كاري و افزایش ســرعت انجام آن دستاورد بزرگي براي   
انسان ها محسوب مي شود اما كامپيوتر موفق شده است تا به مرور فراتر از آن رفته و با انجام عمليات 
منطقي و با مشابه ســازي فرآیندهاي رفتاري و كاري انسان ها در حوزه هاي فراتري از انجام كار زیاد 
و ســریع ظاهر شــود. به عنوان نمونه دنياي سرگرمي امروزه به شــدت به تكنولوژي وابسته است و 
كامپيوتر توانسته مرزهاي تصور و رویاي انسان ها در توليد بازي و تجربه هاي جدید از جهان سرگرمي 
را به شــدت گســترش داده و خيال ها و آرزوهاي دست نيافتني را با واقعيت مجازي، دست یافتني و 
نزدیک جلوه دهد. وقتي تكنولوژي و كامپيوتر بر همه عرصه هاي زندگي انســان اثر مي گذارند، بدون 
شــک معماري، كه با زندگي كردن انسان ها مرتبط اســت، از آن اثر مي پذیرد و تغيير شكل مي یابد. 
مدت هاست كه شاهد حضور نمونه هایي از پروژه هاي معماري هستيم كه با عنوان هاي سبكي دهه هاي 
پيش نمي توانيم آن ها را دسته بندي و شناسایي كنيم. این پروژه ها را كه با عناویني همچون معماري 
پارامتریک و الگوریتميک مي شناسيم از فرآیندهاي جدید در طراحي معماري سرچشمه مي گيرند كه 
به نظر مي رســد نقش كامپيوتر در آنها بسيار پررنگ بوده و فراتر از ابزار خودنمایي مي كند. در واقع 
این فرایندها مفهوم »Computation« به عنوان ســاختار اصلي فعاليت های كامپيوتر را به خدمت 
گرفته اند تا به توليد پروژه هاي معماري بپردازند. آنچه امروز و در پروژه هاي روز معماري دنيا مشاهده 
مي شــود به خدمت گرفتن »Computation« از طریق الگوریتم ها و كدها و برنامه هاست. معماري 
حاصل این روند از آنجا كه در فرآیند توليد خود به آیتم ها و پارامترهاي متنوعي وابسته است به عنوان 
محصول مي تواند پارامترهاي متعدد محيطي، تاریخي، اقليمي، فرهنگي و ... را در خود جاي داده و در 
مسيري الگوریتميک )و با كنترل و هدایت طراح( به آنها پاسخ دهد. در مجموع این فرآیند، تغييرات 
متعددي در نحوه نگرش معماران به طراحي فضا، در پارامترهاي موثر بر طرح، در تكنولوژي ساخت، 
در ابزارها و در كل در روش طراحی اعمال كرده اســت كه باعث شده تا از دوران جدیدي از طراحي 

معماري تحت عنوان طراحي الگوریتمک و معماراي پارامتریک صحبت شود.
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این موضوعات كه در فضاي آكادميک و دانشــگاهي و در فضاي كار حرفه اي در سراسر دنيا   
مطرح شده اند به سرعت در حال تبدیل به یک گفتمان جامع اند و حوزه هاي مختلف دانش معماري 
را پوشــش مي دهند. به دليل اهميت و گســترش جهاني موضوع، ساختار اصلي مطالعات و محتواي 
دانش در حال توليد در این زمينه به جهت معرفي بيشتر به معماران و طراحان فارسی زبان، در هفت 

گفتار با موضوعات زیر مورد بررسي قرار مي گيرد.

1- بروز فرآیندهاي طراحي الگوریتمیک
2- معماری الگوریتمیک و فرآیند ساخت

3- الگوریتم هاي مولد
4- معماري الگوریتمیک، نقد الگوریتمیک
5- معماري الگوریتمیک و مسئله نوآوري
6- چشم انداز: آینده معماري الگوریتمیک

7- چشم انداز جهانی: انقالب صنعتی چهارم

در این نوشتار تالش مي شود تا عمده  مباني و مباحث تئوریک مرتبط با طراحي الگوریتميک   
و معماراي پارامتریک مطرح شــود و مسيرهاي پيش روي این معماري را كه مي تواند منجر به انجام 
پژوهش هاي بعدي شــده و افق هاي آینده این معماري را ترســيم كند، مورد كاوش قرار گيرد. این 
مجموع نوشتار حاصل پژوهش، نگارش و كارگاه های آموزشي نگارنده در سه سال اخير در دانشگاه هاي 
داخلی و خارجی و در اســتودیو پژوهشی morphogenesism بوده است. این استودیو پژوهشی بر 
توليد دانش و پژوهش در خصوص فرآیندهای نوین طراحی، معماری دیجيتال، فرآیندهای طراحی و 
ساخت دیجيتال و مفاهيم و كانسپت های رایانش و تلفيق آن با طراحی معماری و توليد سيستم های 
نوین ســاختمانی در همين عرصه ها تمركز كرده است. تالش شده تا فعاليت های این استودیو نظير 
انتشار ســری كتاب های آموزشی و پژوهشی Generative Algorithms به زبان انگليسی یا همين 

مجموعه، در حد امكان به محتواي دانش روز دنيا نزدیک باشد.

زوبين خبازی

Zubin Khabazi
www.morphogenesism.com
zubin.khabazi@gmail .com نظرات خود را درميان بگذارید:
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گفتار یکم به بررســی زمینه های شــکل گیری معمــاری الگوریتمیک 
میپردازد. این مباحث شامل پیش زمینه های تاریخی و تئوریک، تکامل 
ابزاری و زمینه های تکنولوژیکی و دالیل زیباشــناختی شکل گیری این 

جریان می باشد.

گفتار دوم به موضوع ســاخت معماری الگوریتمیک در مقابل طراحی آن 
میپردازد و موضوع ساخت و سفارشی سازی طرح های معماری را به عنوان 

یکی از پایه های اصلی شکل گیری معماری الگوریتمیک معرفی می نماید.

گفتار سوم توسعه الگوریتم های مولد، هندسه در فضای کامپیوتر و نقش 
آنها در توســعه معماری الگوریتمیک را دنبال می کند و به عملیاتی شدن 

مفاهیم الگوریتمیک در فضای طراحی می پردازد.

گفتار چهارم به موضوع نقد معماری الگوریتمیک می پردازد و درهم آمیزی 
آن با حوزه های تحلیلی ساختمان را کاوش می کند و از این مجرا اهمیت 

رفتار و زندگی فیزیکی ساختمان برای معماری معاصر را طرح می نماید.

گفتار پنجم عرصه های نــوآوری در معماری الگوریتمیک را باز می کند و 
برنامه های طراحــی - پژوهش را به عنوان روش پایه ای تولید خالقیت و 

ایده پردازی در معماری الگوریتمیک معرفی می نماید.

گفتار ششم به جریانات پیش و روی معماری الگوریتمیک می پردازد و به 
آینده نظر دارد. بازگشت دوباره به طبیعت از مجرای دانش زیست شناسی 
و طرح گفتمان خودسازماندهی به جای طراحی از مهمترین مباحث مورد 

توجه هستند.

گفتار هفتم موضوع معماری دیجیتال را در بستر گسترده تری از اتفاقات 
جهانی و جریان جهانی دیجیتالی شــدن, حرکت به ســمت اطالعات و 
ارتباطات و در نهایت انقالب صنعتی چهارم بررسی می کند و از این مجرا, 
جریان جهانی دیجیتال و نسبت معماری با آن را مورد کاوش قرار می دهد.

گ1

گ2

گ3

گ4

گ5

گ6

گ7
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البراتوار پژوهشی morphogenesism یک مجموعه پژوهشی و دانش بنیان 
بــا تمرکز بر تولید دانــش در خصوص فرایندهای نویــن طراحی، معماری و 
ســاخت دیجیتال و مفاهیم و کانســپت های رایانش و تلفیق آن با طراحی و 
تولید سیســتم های نوین ساختمانی است. در این راستا تالش شده تا مفاهیم 
و دانشهای نوین مورد توجه قرار گرفته و عرصه هایی نظیر خودســازماندهی، 
هوش مصنوعی، بهینه ســازی، و توجه ویژه به ساختارها و فرآیندهای طبیعت 
در مرکز توجه باشــد. این موضوعات در تلفیــق با امکانات و ابزارهای طراحی 
و ســاخت الگوریتمیک فرصت های جدیــدی را در طراحی و تولید پروژه های 
معماری فراهم کردهاست. در کنار فعالیت ها و پروژه های پژوهشی همواره تالش 
شده تا تولید دانش نظری و فعالیت آموزشی نیز در فهرست برنامهها باشد و از 
این مجرا تبادل دانش و دستاوردهای پژوهشی با دانشجویان و فعاالن صورت 
گیرد. در این راســتا برنامهها و کارگاههای آموزشی مختلف برگزار شده و در 
دیگر سو با انتشار این مطالعات و ارتباط با مخاطبان جهانی، گسترده شدهاست. 
انتشار سری کتاب های آموزشــی و پژوهشی Generative Algorithms به 
زبان انگلیسی یا نوشتارهای فارسی، از نمونه این تالش هاست که همواره سعی 
 morphogenesism شــده تا به محتواي دانش روز دنیا نزدیک باشــد. در
جســتجوی شیوههای نوین طراحی و ساخت با محوریت فرآیندهای رایانش و 

الگوریتمهای طراحی دنبال میشود.
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