بازشناسی مکانیسم سیستمهای الگوریتمیک در فرآیند تولید فرم معماری
چکیده
ظهور نظریات و روشهای رایانشی نوین برگرفته از سیستمهای زیستشناختی ،در طی چند دهۀ اخیر ،تعمیق در
اصول و قواعد فرآیند تولید فرم را امکانپذیر کرده است .فرآیند الگوبرداری و الگوسازی ،امروزه فراتر از حوزه شکلی
بوده و مجموع دانشی که در نحوۀ شکلگیری اجزاء زیستی وجود دارد به حوزه ارزشمند برای تولید الگو تبدیلشدهاست.
چنین الگوبرداری نوینی از طبیعت ،در مسیری تحت عنوان طراحی الگوریتمیک یعنی خدمت گرفتن رایانش بهعنوان
ساختار اصلی فعالیتهای رایانه ،از طریق الگوریتمها و کدها و برنامهها ،معادل آنچه در طبیعت بهعنوان ژنوم شناخته
شده است میسر میگردد .در این پژوهش ،هدف عمده بر روی ارائه چارچوبی مشخص و روشی نظاممند از نقش
سیستمهای زایشی در تولید فرآیندی فرم معماری میباشد .برای این منظور با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به
استناد تحقیقات کتابخانهای ،به مطالعه ،دستهبندی و توصیف ویژگیها و مکانیسم سیستمهای زایشی و مقایسه
توانمندی هریک از آنها در تولید فرم پرداخته شده است .نتیجه اینکه سیستمهای زایشی با الهام از اصول
زیستشناختی شکلگیری پدیدهها ،در مسیر الگوریتمیک ،نقش عمدهای در تولید فرآیندی فرم معماری ،میتواند
داشته باشد.
اهداف پژوهش:
 .1شناخت مکانیسم سیستمهای الگوریتمیک در فرایند تولید فرم معماری.
 .2بررسی تولید فرایندی فرم معماری.
سؤاالت پژوهش:
 .1برای تولید فرم در معماری چه فرایندی وجود دارد؟
 .2کدام مکانیسم سیستمهای الگوریتمیک در فرایند تولید معماری نقش دارد؟
واژگانکلیدی :فرآیند تولید فرم ،سیستمهای زایشی ،رایانش ،الگوریتم.

مقدمه
در قرن اخیر ،نظریهها و روشهای رایانشی بسیاری همچون ماشین سلولی خود کار و السیستمها که از فرآیند
شکلگیری پدیدههای زیستی الهام گرفته شدهاند ،مطرح گردیده است .این درحالیست که تاکنون روشهای حاکم بر
خلق فرم معماری بیشتر شکلی و ظاهری بوده ،اگر هم تعمیقی صورت پذیرفته است ،تنها به شکل یک نظریه باقی
مانده است و پا به حیطه فراتر ننهاده است .شاید بتوان دلیل آن را انتخاب سطحی موضوعات پیچیده و غیرقابل احاطه
بهلحاظ ضعف در زمینههای علمی و یا نبود امکانات فنی برای اجرا دانست (تراز .)1391 ،حال با توجه به تحوالت فنی
و علمی چند دهۀ اخیر حوزههای علمی ،مشارکت خود را با معماری افزایش دادهاند .زیستشناسی یکی از این حوزههای
مطرح ،میباشد .با درک محدوده علمی و حرکت انتقالی از حوزه دانش زیستشناختی به معماری میتوان راه را برای
درک الیههای عمیقی همچون نحوه شکلگیری و رشد و توسعه آنها بهجای تقلید در سطوح اولیه فرمی و مکانیکی
ارگانیسمها گشود (کابلی و خندان ..)30 :1394 ،کریستوفر الکساندر1میگوید بدون درک از الگوها ،انسان در مواجهه
با دامنۀ وسیعی از شرایط مختلف ،در بهکارگیری امکانات موفق نمیباشد (قارونی .)24 :1394 ،از طرفی مطالعه و
برنامهنویسی این الگوها در ابزار دیجیتال باعث شده تا بتوان الگوهای مشابه آنچه در طبیعت رخ میدهد را در حوزههای
فرمی تولید کرده و به مراحل طراحی وارد نمود .اکنون شاید بتوان پیچیدهترین موضوعات طبیعی را بهصورت
الگوریتمهایی خالصه کنند و پیچیدگی فضایی را به پیچیدگی محاسباتی تبدیل نمایند (خبازی )16 :1395 ،و
الگوبرداری از فرآیندهای زیستشناختی میتواند از طریق کد و برنامهنویسی در مسیر رایانش قرار گرفته و تولید فرم
نماید .بهطورکلی ترکیب دانشهای زیستشناختی با معماری الگوریتمیک به تولید موضوعات جدید علمی و طراحی
میانجامد و مسیر پژوهش ،عرصههای خالقیت و نوآوری را برای تولید فرم میگشاید .این عرصهها و موضوعات جدید
در مجاری الگوریتمیک وارد میشوند و امکانات تولید فزایندهای مییابند (همان .)127 :بااینحال ،استفاده از این دانش
در پارادایم معماری معاصر و نگاه علمی  -زیستشناسی به طبیعت راه طوالنی برای پژوهش پیش روی طراحان گشوده
است و تبیین ویژگیهای این معماری آن هم در میانه راه و درحالیکه متون منتشر شده تئوری در مورد آن اندک
است کار آسانی نیست .زیرا این جریان در حال تغییر و رشد مداوم است .بهطوریکه هر روز میتوان برخی از ویژگیهای
جدید را برای این جریان معماری ،مورد مطالعه و نگارش قرار داد.
سیستمهای رایانشی در حدود نیم قرن است که بر حوزۀ معماری و فرآیند تولید فرم تأثیرگذار بوده است .چنین
سیستمهایی ابتدا با تئوریهای بینظیر شبکههای عصبی مصنوعی ( ،)1943ماشینهای سلولی خودکار (دهه ،)1940
الگوریتم ژنتیک (دهه  ،)Holland, 1992( )196السیستمها (  )1968آغاز گردید .اگرچه نخستین قدم دردهه
 1940برداشته شد ،این نظریهها بهطور عمده در دهه 1960و  1970همراه با پیشرفت فنآوری بسط و گسترش یافت.
در دهۀ آخر قرن بیستم ،همین نظریات بخش اعظمی از پژوهش بر روی تکنیکها و ابزارهای زایش فرم 2را پایهگذاری
کرد که براساس نظریههایی همچون ماشینهای سلولی خود کار ،الگوریتم ژنتیک و السیستم بنا شده بودند .این
روشها توسط طراحان و دانشمندانی همچون جان فریزر ( ،) Frazer, 1995( )1995ماکوتو واتانابه ( ،)1995مایکل
روزنمن و جان گرو ( ،)Rosenman and Gero, 1999( )1996و مارتین همبرگ ،اونامه اوریلی و پیتر تستا
( )2001ترویج داده شدند.

در دو دهۀ اول قرن بیست و یکم نسل جدیدی از معماران پیشگام همچون مایکل هنسل ،آخیم منگس و مایکل
واینزتاک ) )Hensel, 2014( (2008-2019از انجمن معماری لندن با پایهگذاری گروه تکنولوژیها و اصول طراحی
در حال ظهور ،در حال ترویج رویکردی نوین در حوزۀ معماری هستند که یک رابطۀ متقابل میان مفاهیمی نوین
زیستشناختی همچون ظهور 3و خود سازماندهی 4و آخرین فنآوریهای طراحی ،ساخت و تولید را تعریف مینمایند
که در کنار پژوهشگران دیگری همچون نری اوکسمن (اکولوژی مواد) ( )Oxman, 2012( ،)Oxman, 2019جنی
سابین و پیتر لوید جونز (کارگاه آزمایشگاه) ) Sabin, 2018( ،اندرو کودلس (سیستم مواد) (،)Kudless, 2017
تام وایزکام (در حال ظهور) ( )Wiscombe, 2017و کریسباس ( )Bosse, 2019در حال شکلدادن به مرزهای
یک پارادایم جدید در معماری هستند .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی ،پس از مطالعه و
جمعآوری مستندات الزم از منابع کتابخانهای گوناگون شامل مقاالت ،پایاننامهها ،کتب و مجالت علمی پژوهشی
دانشگاههای معتبر خارجی و داخلی ،ابتدا با دستهبندی سیستمهای زایشی به شش قسمت ،شامل الگوریتمیک،
پارامتریک ،سیستمهای لیندن مایر (السیستمها) ،ماشینهای خودکار سلولی ،فراکتال و گرامرهای شکلی ،به توصیف
تحلیلی ویژگیها و مکانیسم و نحوۀ عملکرد انواع سیستمهای زایشی و همچنین روابط حاکم میان اجزاء آنها به شکل
جداول و نمودارها و تصاویر ،پرداخته شده ،سپس مقایسۀ جامعی میان انواع سیستمها صورت میپذیرد .این امر با
هدف ارائه چارچوبی مشخص و روشی نظاممند از نقش سیستمهای رایانشی ملهم از اصول زیستشناختی در فرآیند تولید
فرم معماری ،میباشد.
نتیجهگیری
طراحی زایشی بهعنوان یک ابزار زایا ،بر مبنای قواعد حاکم بر سیستمهای پیچیدۀ طبیعت ،ازجمله تکامل،
خودسازماندهی و رشد ،شکلگیری ترکیبات پیچیدۀ صوری و مفهومی معماری را از طریق اجرای مجموعه سادهای از
عملیات و پارامترها امکانپذیر مینماید .به این شکل که از طریق نگارش ایدۀ طراح بهصورت یک الگوریتم میتوان
یک کد برای هر ایدهای تولید کرد .با بهکارگیری مجموعهای از قوانین یا همان الگوریتم به شکل کد میتوان تولید
فرم معماری را در یک فرآیند خود سازمانده میسر نمود .بهعبارتی سیستم زایشی یک سیستم تولید میباشد که
مشخصاً خود محصول طراحی را تعیین نمیکند ،در عوض مشخصۀ سطح باالتری را معیین مینماید که «ساخت»
محصول یا روش طراحی را رمزگذاری کرده و با اینکار شکلگیری فرم را مقدم بر خود فرم میشمارند که این امر
حاکی از یک تغییر اساسی از سمت مدلسازی یک شیء از پیش طراحیشده بهسوی مدلسازی منطق حاکم بر
طراحی است .بدینگونه فضای طراحی برای اکتشاف گزینهها و متفییرهای طراحی گشوده میگردد و امکان انتقال
برخی از وظایف و هوشمندیهای موجود در طراحی را با کدگذاری از انسان بهخود ،نوید میدهند.
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