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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات کتابکده کسری محفوظ است. هرگونه تصویربرداری و 
تکثیر اعم از نسخة کاغذی و دیجیتال و... از تمام یا بخشی از کتاب ممنوع و موجب پیگرد قانونی است.



ایــن کتاب به معرفی چند روش تولید فرم از طریق طراحــی زایا می پردازد که هرکدام 
بعدها می تواند به عنوان یک روش مشــخص، با یک تفکر الگوریتمیک، به کمک کامپیوتر، 
برنامه نویســی شده و تعداد بی شماری خروجی برای انتخاب بهتر در اختیار طراحان قرار دهد. 
مرحله ی یافتن ایده ی اصلی، طرح مایه و یا »مولد اولیه« یک اثر معماری، مرحله ای ناشناخته  
است. واژه ی مولد اولیه در سال 1984 برای نخستین بار به ادبیات طراحی پژوهی وارد گردید. 
تحقیقات اولیه آشکار ساخت که معماران برای طراحی، از همان ابتدا خود را وابسته به یک 
ایده می نمایند. در این کتاب، برای طی مســیر طراحی تا رسیدن به طرح نهایی، فرایندی سه 
مرحله ای، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تحلیل بر مجموعه ی داده ها برای موارد گوناگونی 
مانند زمینه، برنامه، مصالح، ساختار و اجرا متمرکز بوده است، در مرحله بعد فرم زایی، دیجیتال 
)کامپیوتری( یا فیزیکی )ماکت( صورت می گیرد. مطالعات نشان داده است که در اغلب موارد 
تنها از یک مولد اولیه استفاده نمی شود، بلکه طراحان برای دست یابی به راه حل نهایی از چندین 
مولــد اولیه بهره می گیرند بنابراین در مرحله آخر، تولید هدفمند نمونه های اولیه ی انتزاعی بر 
اســاس اصول فضایی ازجمله تراکم حجم و الگوبرداری الگوریتمی سازمان دهی می شود. در 
واقع طراحی زایا یا طراحی مولد یک فرایند یافتن فرم است که می تواند با اهدافی شروع شده 
و سپس تعداد بی شماریاز راه حل ها را برای یافتن بهترین گزینه به منظور حل مسئله ی طراحی 

ارائه دهد. 
به بیان ساده،  پس از آنکه نمونه های اولیه انتزاعی بر اساس اصول فضایی یک مرحله، 
دستخوش فاز تکرار گردید، ساختارهای حجمی اولیه، خارج از مقیاس، حاصل می شود. سپس 
به ایده های اولیه ساختمانی تغییر شکل می یابند، ازجمله نقشه های طبقات، مقاطع و نماها و نیز 
مدل های دیجیتال و ماکت، و همه ی موارد مربوط به آنها )تصاویر هوایی، تجسم ها و...(. این 
فرایند می تواند طراحان را قادر سازد تا فراتر از توانایی انسان  برای ایجاد یک طراحی، گزینه های 

جدیدی را تولید کنند، تا به یک طراحی بهینه برسند.
از آنجا که در حوزه آموزش معماری همواره با این موضوع مواجه بودیم که دانشــجویان 
معماری در حوزه تولید فرم مرجعی مشخص نداشته اند، این کتاب با هدف آشنایی با مجموعه ای 
از روش های دسته بندی شده در تولید فرم بر پایه ساختارهای فکری مشخص، ترجمه گردیده 
است. با امید به اینکه مطالعات و ترجمه هایی ازاین دست، در حوزه ی طراحی، جهت بهبود سطح 

کیفی تفکر دانشجویان و ارتقا سطح علمی معماری، مؤثر باشد.
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خلق فرم یکی از پرســش های بنیادین در تمرین و آموزش 
معماری را مطرح می سازد. آثار معماری اغلب اوقات با بحث هایی 
درباره ی درستی رویکرد طراحی همراه بوده است که رابطه ی بین 
فرم و عملکرد، سیستم های ساختمانی و زیبایی شناختی، زمینه و 
ساختار، نیازهای کاربر و هزینه های ساخت را در تمام ساختارهای 

احتمالی زیر سؤال می برد. 
در ســال های اخیر، ابزارهای محاسباتی روش های فرم یابی 
خالقانــه ای را معرفی کرده اند که در طراحی و محصول معماری 
انقالبــی به وجود آورده اســت. این روش هــا اغلب تحت عنوان 
»طراحی زایا«، »طراحی پارامتریک« یا »طراحی الگوریتمی« بیان 
می شوند که فقط چند نمونه از آن هاست. این روش ها با بر هم زدن 
روابط قابل پیش بینی بین فرم و ارائه، به ســود مجموعه هایی که 
به صورت محاسباتی تولید می شوند، مسیر طراحی جدیدی را به 
معماران پیشنهاد می کنند، بنابراین امکان توسعه ی گونه های نوینی 
را نیز فراهم می آورند. این روش ها به جای »فرم ســازی« بر روی 

 (Kolarevic 2003) .فرم یابی« تأکید می کنند«
منتقدان چنین رویکردهای طراحی مدعی اند که این روش ها، 
ارتباط محصول معماری را با زمینــه و کاربرانش قطع می کند و 
منجر به کاهش کیفیت فضایی و یکپارچگی ساختمان در محیط 

شهری می شود.
به عالوه، برخی معتقدند که رویکرد کاماًل کامپیوتری باعث 
توقف روش های ترســیمی و ماکت ســازی -که زمانی از مبانی 
اساســی آموزش معماری بودند- می شود و منجر به بروز خطر از 

دست رفتن کیفیت، تأثیرات و ویژگی های مصالح می گردد.
لیکن روش های گوناگــون فرم یابی مدت ها پیش از انقالب 



مقدمـه / 9 

دیجیتال در معماری وجود داشتند. در ابتدای قرن بیستم، بسیاری 
از طراحان، مهندسان و معماران نظریه گرا، مانند فردریک کیسلر و 
فرای اتو1، از روش هایی در طراحی استفاده می کردند که بسیار شبیه 
به رویه محاسباتی امروزی بودند. به نظر می رسد روش های طراحی 
محاسباتی امروزی، آنقدرها که به نظر می آید، جدید نیستند و اجرای 
هر یک از آنها بدون استفاده از ابزارهای محاسباتی غیرممکن است. 
پس آیا این روش طراحی یا ابزار اســت که باید هدف منتقدین به 
اصطالح معماری دیجیتال قرار گیرد؟ در ادامه تالش می کنیم این 

کشمکش همیشگی را به صورت شفاف تری بیان کنیم. 
به هرجهت چرا فرد باید در وهله اول به دنبال روشــی برای 
طراحی معماری باشد؟ آیا معماران نمی توانند صرفاً به الهام شخصی 
یا حس زیبایی شناســی خود تکیه کنند؟ در طول تکامل طراحی 
معماری مسلماً همیشــه مکتب های فکری ای وجود داشته اند که 
مشــوق فرایند طراحی مبتنی بر الهام یا محــرک اولیه بودند. اما 
سایرین به تبعیت از روش طراحی خاصی پرداخته اند، که به جای 
کشف و شهود، مبتنی بر قواعد است و اکنون بسیاری معتقدند که 
روش های طراحی ازین منظر ضروری اند که معماران، طراحی فوق 
پیچیده ی امروزی را ساده کنند و یا به منظور جلوگیری از افراط و 
ســبک گرایی به یک زبان رسمی روی آورند. سایرین تأکید بر آن 
دارند که ظهور ابزار ســاخت و طراحی محاسباتی نقش معمار را 
تغییر می دهد، ضمن آنکه روش های طراحی را ضروری می سازد. 
به منظور درک بهتر این موضوع الزم اســت مرور مختصری از 
فلسفه های گوناگون فرم یابی که در قرن گذشته بر طراحی معماری 

حاکم بودند و هنوز هم بسیار مورد استفاده اند، به عمل آوریم. 

فرایندهای طراحی برگرفته از طبیعت
با نگاه به گذشته و دوران پیش از کامپیوتر، یعنی اواخر قرن 
نوزدهم، متفکران و معماران پیشرو، معماری تاریخ گرای عصر خود 
را به بهانه غیراخالقی بودن و ناکارامدی مورد پرســش قرار دادند، 

1- Fredrick Kiesler and 
Frei Otto
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چرا که نمی توانست انعکاس تحول فنی و ساختار اجتماعی زمانه 
باشــد؛ آن معماری مطابق با روح زمانه نبود. پیشگامان، شروع به 
ترغیب اصول طراحی بین المللی کردند که جایگزینی برای سلیقه 
فردی و بازتولید صرف سبک های تاریخی محسوب می شد. آن ها 
در تالش بــرای انجام این کار، توجه خود را از طبیعت و علم، به 
سوی نمونه های قبل معطوف کردند. کتاب زیست شناس آلمانی 
ارنست هکل1 به نام شــکل های هنری از طبیعت2 )1904( تأثیر 
ژرفی بر بســیاری از معماران و طراحان گذاشته بود. آثاری مانند 
چراغ عروس دریایی هندریک پترو برلگ3، ورودی های ایســتگاه 
متــرو پاریس اثر هکتور گیمار4 )تصویر 01( و بســیاری دیگر در 
جنبش های هنر نو5 و هنر تزیینی6 تا حد زیادی الهام گرفته از آن 
هستند. بیشتر این معماری به اصطالح الهام گرفته شده از طبیعت، 
به طور مداوم از دهــه 1920 تا دهه های 60 و 70 ظهور یافت، از 
جمله نمونه هایی مانند خانه دالدک اثر رودولف اشتاینر7 )1916(، 
خانه ی بی انتها اثر فردریک کیسلر8 )1950( و معماری طبیعت محور 
ترمینال فرودگاهی تی. دبلیو. ای اثر ارو سارینن9 )1962(. معماری 
ملهم از طبیعت هنوز هم به شــدت رواج دارد، می توان به آثاری 
مانند شــهر هنر و علم ســانتیاگو کاالتراوا10 در والنسیا )1998( و 
بنای تحقیقاتی شبکه مانند ICD/ITKE متعلق به آخیم منگز11 در 
اشتوتگارد )2012( اشــاره کرد. اگرچه در هر یک از این پروژه ها 
ابزارهای متفاوتی به کار گرفته شــده ولی همه ی آنها به تقلید از 
فرایندهای هوشمند ارگانیسم های زنده اجرا شده اند، یعنی به جای 
اســتفاده به عنوان الهام برای فرم و ظاهــر، آن ها را به معماری 

تبدیل می کنند. 

فرایندهای طراحی برگرفته از هندسه 
تناســبات و قواعد هندســی هدایتگر معماران مهم دیگری 
بوده است. لوئی ســالیوان12 یکی از مشهورترین معماران جنبش 
مدرن، از روش هایی مانند مربع سازی و مثلث بندی برای طراحی 

1- Erenest Haeckel
2- Kunstformen der Natur
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4- Hector Guimard
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9- TWA Terminal, Eero 
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10- City of Arts and 
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11- ICD/ITKE Research 
Pavilion, Achim Mengese
12-Louis Sullivan




