
اســتودیو پژوهشــی morphogenesism یک مجموعه پژوهشــی و دانش 
بنیان با تمرکز بــر تولید دانش در خصوص فرایندهای نوین 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 سازی، و توجه ویژه به ساختارها و فرآیندهای طبیعت در 
مرکز توجه باشد. این موضوعات در تلفیق با امکانات و ابزارهای طراحی و ساخت 
الگوریتمیــک فرصت های جدیدی را در طراحی و تولیــد 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 برنامههای استودیو باشد و 
از این مجرا تبادل دانش و دستاوردهای پژوهشی با دانشجویان و فعاالن صورت 
گیرد. در این راســتا برنامهها و کارگاههای آموزشــی مختلف برگزار شده و در 
دیگر سو با انتشار این مطالعات و ارتباط با مخاطبان جهانی، گسترده شدهاست. 
انتشار سری کتاب های آموزشی و پژوهشــی Generative Algorithms به 
زبان انگلیسی یا نوشتارهای فارسی، از نمونه این تالش هاست که همواره سعی 
 morphogenesism شــده تا به محتواي دانــش روز دنیا نزدیک باشــد. در
جســتجوی شیوههای نوین طراحی و ساخت با محوریت فرآیندهای رایانش و 

الگوریتمهای طراحی دنبال میشود.
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کتاب حاضر به شناسایی مسائل مرتبط با فرآیندهای طراحی دیجیتال می پردازد   
ادامــه کتــاب  ایــن کتــاب در  قــرار می دهــد.  مــورد کاوش  را  آنهــا  از منظــر روش شناســی  و 
»پارادایم معماری الگوریتمیک« منتشر شده و در تکمیل بیان کیفیت ها و دالیل پدیده ها 
در آن کتاب، به ارائه روش شــکل گیری آن ها می پردازد. کتاب از ســه فصل تشــکیل شــده 

که هر یک به فراخور داده های مورد نیاز این مطالعه شکل گرفته اند.
فصل اول به زمینه های شکل گیری این مطالعه می پردازد و با معرفی عرصه های   
شناخت معماری دیجیتال ، نحوه تمرکز این کتاب بر حوزه فرآیند و روش شناسی را معرفی 
بــه صــورت گفتارهایــی  و  الیــه مختلــف  پنــج  در  می کنــد. روش شناســی طراحــی دیجیتــال 
جداگانه در فصل دوم معرفی می شوند. تمام گفتارها دارای بخشهای مشابهی هستند که 
بتوانند موضوع را با ارائه نمونه های مختلف تئوری، پژوهشی و عملی، و به صورت مقایسه ای 
پوشــش دهنــد. هــر یــک از ایــن موضوعــات بــه یکــی از مباحــث روز معمــاری دیجیتال نزدیک 
شــده و در عین حال کلیه موضوعات ارائه شــده در هر گفتار به یکدیگر وابســته اند. تمام 
پروژه هــای مــورد گفتگــو در ایــن کتــاب بــه طــور رســمی و بــا تائیــد حــق انتشــار از مولفیــن 
و شــرکتهای مربوطــه ارائــه شــده اند. در هــر گفتــار یــک گفتگــوی کارشناســی بــا افــرادی 
کــه بــا آن پــروژه ارتبــاط داشــته اند و یــا بــه نوعــی تفکــر مشــابهی را دنبــال می کرده انــد صــورت 
گرفته است. در انتهای هر گفتار، پویش، به آینده تحوالت عرصه مورد توجه آن گفتار در 
معمــاری اشــاره می کنــد. گفتــار ســوم کتــاب بــه جمــع بنــدی داده های ارائه شــده می پردازد و 
تفاوت رویکردهای طراحی مطرح شده در این کتاب و روشهای مرسوم طراحی را مورد 

بحث قرار می دهد.
پژوهش یکی از کلیدی ترین راه های پیشرفت برای حوزه های طراحی و ساخت   
محیط مصنوع در جهان معاصر اســت. امیدوارم مطالعه مســائل و موضوعات پژوهشــی روز 
طراحی و معماری در این کتاب، زمینه ساز فعالیت های طراحی و پژوهش های کاربردی 

برای طراحان امروز ایران باشد.

زوبین خبازی

 پیش درآمد
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اســتودیو پژوهشــی morphogenesism یک مجموعه پژوهشــی و دانش 
بنیان با تمرکز بــر تولید دانش در خصوص فرایندهای نوین 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 سازی، و توجه ویژه به ساختارها و فرآیندهای طبیعت در 
مرکز توجه باشد. این موضوعات در تلفیق با امکانات و ابزارهای طراحی و ساخت 
الگوریتمیــک فرصت های جدیدی را در طراحی و تولیــد 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 برنامههای استودیو باشد و 
از این مجرا تبادل دانش و دستاوردهای پژوهشی با دانشجویان و فعاالن صورت 
گیرد. در این راســتا برنامهها و کارگاههای آموزشــی مختلف برگزار شده و در 
دیگر سو با انتشار این مطالعات و ارتباط با مخاطبان جهانی، گسترده شدهاست. 
انتشار سری کتاب های آموزشی و پژوهشــی Generative Algorithms به 
زبان انگلیسی یا نوشتارهای فارسی، از نمونه این تالش هاست که همواره سعی 
 morphogenesism شــده تا به محتواي دانــش روز دنیا نزدیک باشــد. در
جســتجوی شیوههای نوین طراحی و ساخت با محوریت فرآیندهای رایانش و 

الگوریتمهای طراحی دنبال میشود.
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