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پيشگفتار

طراحي و ساخت ديجيتال يکي از مهمترين موضوعات تأثيرگذار بر معماري معاصر 
جهان است و اين امر به گواه پروژه ها، پژوهش ها، نقدها و نظرها و پيشرفت هاي به 
دست آمده در آن، قابل تصديق مي باشد. ظرفيت و پتانسيل نهفته در اين فرآيندها 
اين حوزه  به فعاليت در  از سراسر دنيا  تا معماران و طراحان  باعث شده  ابزارها  و 

بپردازند و توسعه ابزاري، تکنيکي و متدولوژيک آن را به وجود بياورند.

در ايران نيز مدت زمان قابل توجهی است که مباحث پيرامون معماری ديجيتال در 
جريان است و افرادي که در اين زمينه فعاليت مي کنند، اميدوارند که با به کاربردن 
دانش جديد، به گسترش مرزها و محدوده هاي معماري ايراني نيز بپردازند. از آنجايي 
که کارهاي عملي، راحت تر از نوشته هاي تئوري، توليد و منتشر مي شوند، پر کردن 
اين فاصله براي خواننده فارسي زبان اهميت زيادي دارد. از همين روي من در سال 
۱۳9۱ کتاب »پارادايم معماري الگوريتميک« را براي معرفي »مباني« اين جريان 
و در سال ۱۳9۳ کتاب »فرايندهاي طراحي ديجيتال« را براي »توصيف روش ها و 

متدولوژي طراحي« در اين حوزه منتشر کردم. 

موضوع  بر  تمرکز  با  و  طراحي  جريان  اين  معرفي  روند  ادامه  در  نيز  حاضر  کتاب 
ساخت ديجيتال تدوين شده است. از آنجايي که هدف اين مجموعه کتاب ها بررسي 
انتقال  از  و  بوده  آن  اوليه  اصول  محتوا جزو  بودن  کوتاه  است،  موضوعات  اجمالي 
توجه  با  بخصوص  است.  شده  پرهيز  زياد،  تصاوير  و  آنالين  دسترس  در  محتوای 
به کاهش عالقه مخاطبان به مطالعه رسانه های مکتوب، اين خالصه سازی اهميت 
بيشتری يافته است. اينکه بتوان گزارشی از وضع موجود ارائه کرد و ادامه مطالعه 
و جستجو را به عالقه خواننده واگذار نمود، امری است که در اين مجموعه کتاب ها 
ديده می شود. در ضمن مطالبی نيز با موضوعات تکراری از کتاب های قبلی ذکر شده 

که حذف آن از اين کتاب، به لحاظ ساختار موضوعی امکان پذير نبود. 

در اينجا بر خود واجب می دانم که از خانم نازنين بهبودی خواه و خانم مونا زمانی 
برای ويرايش متن کتاب تشکر کنم. تمام افرادی که در پژوهش و اجرای پروژه های 
کتابکده  انتشارات  شده اند.  معرفی  پروژه  همان  درکنار  داشته اند  نقش  کتاب  اين 
کسری همچنان حامی ادبيات مکتوب معماری است که جای تقدير دارد. اميدوارم 
ديجيتال  موضوع ساخت  واژه هاي  کليد  و  اوليه  مباني  انتقال  در  بتواند  کتاب  اين 
مفيد باشد و راه هايی را برای پژوهش ها و مطالعات بيشتر در مقابل عالقمندان و 
دانشجويان قرار دهد. مثل هميشه، شنيدن نقدها و نظرهاي خوانندگان مي تواند در 

ادامه راه من مفيد باشد.
با تشکر 
زوبين خبازي
morphogenesism.com
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