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Abstract 
Form is among the most widely used and primary concepts in architecture 

that has gone through a revolution through time. It is used in every 

architecture design method and every style, yet its characteristics are not 

well understood. Despite many studies in architecture design method of 

generating form, it fails to consider the concept and meaning of form that 

raises questions in the meaning of the architecture itself .Therefore, this 

paper aims to gain the meaning of form in morphogenetic architecture design 

within the framework of its theory to answer the question of the meaning of 

form and its origins are. By using the qualitative research method, the 

attention was focused on the concept of form in morphogenetic architecture 

and what was said to be its origins (natural sciences). What this method 

shared was that in digital morphogenesis architecture the concept of form 

gets its meaning from natural sciences specially biology despite the fact that 

the concept of form in biology has its roots in Aristotle’s philosophy. Taken 

together, these findings suggest that the origin of Form in morphogenetic 

architecture is of Aristotle’s notion hylomorphism origins and there is a 

direct relation between these two that surprisingly is ignored in architecture 

studies.  
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 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
اند. یکی از این  زیرا با تغییر زمان دچار دگرگونی شده ؛اند از دیرباز مفاهیم اساسی معماری در حال نقد و بررسی

گذار است و یکی از مشکالت تأثیر فرم در هر نگرش و روِش طراحی معماری فرم است. ،اساسی در معماریمفاهیم 
 باط مستقیم با ندانستِن در ارت ،نبودن مفهوم اصلی آن مشخص اینکهسوای ؛ و نبود تعریفی واحد است تعدد معنی ،آن

های تولید فرم یا تفسیر  روشطراحی معماری، به در  ویژه اگرچه بسیاری از مطالعات، به است. سرچشمۀ آن
را محدود  خود مفهوم فرم، بخش مهمی از درک معماریاما بدون شک نپرداختن به  ،اند شده پرداخته های انجام پروژه

در طراحی را مفهوم این  تالش است تادر  ،با هدف دستیابی به مفهوم فرم این پژوهش ،این اساس بر کند. و ناقص می
معنی فرم در طراحی که ی این پرسش باشد گو پاسخو سعی دارد  دکنبررسی با رجوع به مبانی نظری آن  ،مورفوژنتیک
نوع آن که  استلحاظ ماهیت پژوهش، کیفی  این تحقیق به این مفهوم از کجاست؟چیست و ریشۀ  مورفوژنتیک

تری  صحیح و درک افزایی دانشآن در  های سان یافته بدینتفسیری است.  ،لحاظ قصد از پژوهش بهتطبیقی و -تاریخی
این پژوهش نشان  است.و منطق پژوهش استقرایی  نتایج آن خالص ،ینابنابر ؛آید ار میبه ک موضوع مورد مطالعهاز 
برخالف  اما ؛شناسی است در زیست مورفوجنسیسهای  برگرفته از برداشت ،فوژنتیکرطراحی مو مورف دهد که می

 ودارد در نظریۀ ارسطو  وم ریشهاین مفه ،دانند شناسی می فرم طراحی را در زیست سرچشمۀتصورات موجود که 
 .دارد و ارتباط مستقیمی بین این دو وجودارسطو برداشت شده است هیلومورف  از ،شود فرمی که در آن استفاده می

 

 .داروینارسطو، ، فرم، طراحی معماری، نسیس()مورفوج مورفوژنتیک :یدیلک های واژه
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  مقدمه. 1
واژۀ آشنای مباحث  «فرم» .های علمی متفاوتی سیر کرده است لۀ فرم در دوران مختلف در حوزهوقم

این  معماری.مانند حکمی است بر چیستی ه ،رساند معماری است و مفهومی را که به ذهن می
 مفاهیِم  ،از دوران پیشاافالطونی و ویتروویوس تا زمان حال ادامه داشته است. در گذر زمان مسئله

نهادهتأثیربرمعماریدگرگونیوایناندشده و علوم وابسته به آن پیشرفت کرده بیانبا آن  در نسبت
معماریاست،شناختآنبهشناختمعماریکمکبنیادینفرمیکیازمفاهیمازآنجاکهاست.
به،چیزهاازبنیانیکشودواینپرسشکهشناختهرامریباپرسشازآنآغازمیاچر؛کندمی

انجامد.درکبهتروتولیدمبانینظریدرآنامرمیو،شناختذاتوچیستیآن
معانیباناهمسانیامروزهروبمعماریفرمهازبانسبتیکههستیمدیگرروداردعلوم. سدۀدر 

این  ه وای تغییر کرد و علوم رایانه فناوریپیشرفت  سبب های معماری به پروژه ۀنحوۀ ارائ ،جدید
د که طراحی پارامتریک و مول  شگردهایی همچون . استاثرگذار تولید فرم بناها  شیوۀبر  ها دگرگونی

ممکن و با را پیچیده  های توانسته تا ساخت و طراحی چیدمانشود،  نه انجام مییابه کمک را
اینموضوعدر.کندتر  آسانرا طراحی، گسترش و ایجاد طرح  فرآیندهایی از  کردن بخش شینیما

میمورفوژنتیک طراحیدیدهروشنیبه.های طراحی است  یکی از روش مورفوژنتیکمعماری  شود
  پردازد. رایانه و علوم زیستی به طراحی بناهای معماری می به کمککه 

های  برداشتچراکه ؛ بیش از هر زمان دیگری ضروری استپرسش از مفهوم فرم  ،رو از این
 تعاریف ،گذاشته و از سوی دیگر تأثیرخود معماری  از مفهوم فرم معماری، بر معنای گوناگونی

به بیان  ؛مبانی نظری معماری شده است آشفتگیساز  د، سببشو گوناگونی که برای آن بیان می
چراکه در هر گرایش و  ؛را مشاهده کرد ریختگی رهمدتوان  می ،در تعریف کنونی فرم معماری ،دیگر

و  ها دگرگونیاین  سبب به است. بیان شدهبرای فرم  جداو  ویژهسبکی از معماری تعریفی 
را  گذشته د کارآمدِی توان نمی به مفهوم فرم در معماری دستیابی های مرسوِم  ، شیوهها نابسامانی

در هر سبک و گرایشی آن  خاستگاه و درک پرسش از مفهوم فرم معماری ،سان بدینداشته باشد و 
  د.نمای می بایسته

در طراحی  آناز چیستی  مفهوم فرم و پرسشبه ریشۀ  دستیابیبه دنبال  این پژوهش ،رو بدین
واکاوی و فهم چیستی ریشۀ مفهوم  ،روست هب با آن روپژوهش که اصلی  پرسشاست.  مورفوژنتیک

لوم زیستی برگرفته از ع مورفوژنتیکاز آنجا که طراحی  در این شیوه از طراحی است. )مورف(فرم 
با سایر علوم  )طراحی مورفوژنتیک( آن نسبتالزم است تا  پرسشیی به این گو پاسخبرای  ،است

 دست آید.ه ب )مورف(د تا ریشۀ اصلی فرم شومفهوم فرم مشخص بررسی و 
تفسیری  ،قصد از دیدتطبیقی و -تاریخی از گونۀ کیفی و نوع ،از دید ماهیت پژوهشاین  
یافتن منظور  بهست. اسایر علوم  کاوش درنیازمند  مورفوژنتیکطراحی بررسی مفهوم فرم در . است

پدید اولیه  سازی مفهومو  شدواکاوی  مورفوژنتیکمعماری  نخست ،پژوهش  پرسشبرای پاسخ 
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د شآغاز  ای از مفاهیم مقدماتی وعهممج یافرضی خاص  بدون پیش پژوهش، گاماین  در .آمد
با مفاهیم فرم معماری و نظریۀ  ها آننابع و مراجع مشخص و پیوند م سپس. (315: 1398، )محمدپور

شواهد موجود در این ن پرداخته شده بود، مشخص شد. آتکامل داروین که در گام نخست به 
 هیلومورفیزمو  را ندارد معماری مورفوجنسیس فرم داروینی توانایی بیان کاملنشان داد که بخش، 

برای به پاسخ  دستیابیمنظور  بهشد تا  سبب جدید پیونداین  .تر است به این مفهوم نزدیک ارسطویی
که بعدی در گام  .دشودر معماری بررسی  نسیسجمورفوارسطو با  دیدگاه نسبت ،پژوهش پرسش

فرم  نسبتو  ها ها و ناهمسانی همسانی ،آمده دستهالگوهای ب ۀمقایس با ،دهی شواهد است سازمان
 .(1)نمودار  دشآشکار  پژوهشگیری  نتیجه ،مشخص و در پایانو فلسفی معماری 

 

 مورفوژنتیک ارسطویی و فرِم  فرِم  نسبت بارۀکه پژوهشی دردهد  شده نشان می های انجام بررسی
طراحی  پیوند گوناگونهای  زمینه ،توان در نظر گرفت می عنوان پیشینه چه بهآن انجام نشده است.

اشاره  نظریۀ داروینارتباط معماری و  زمینۀبه توان  می ،نمونه برای؛ تاس زیستی دیجیتال و علوم
 نسبتاز آن و  های برداشت فرم در طبیعت و راههای تولید  به روشها  که در این نوع پژوهش کرد

 در زمینۀ های دیگر پژوهششده است.  و استفاده از آن در معماری اشاره گوناگونفرم با عوامل 
ها و روند  ها به تکنیک کمک رایانه و مورفولوژی است که در آن بهتولید فرم  دیجیتالهای  روش

 . (1)جدول طراحی توجه شده است 
 های پیشین بررسی پژوهش. 1جدول 

کید اثر نویسندگان و سال انتشار  زمینه تأ
Pedreschi, remo (2008) “Form, Force and Structure A Brief 

History” 
 فرم در تعامل با روش طراحی
 فرم در تعامل با متریال و سازه

رم 
ط ف

رتبا
ا

  و 
مل

عوا
ایر 

س
 

Hensel, Michael & Menges, 
Achim (2008) 

“Membrane Spaces” روش طراحی 
 های خارجی عامل فرم و پوسته و نیروی

Klaus, Bollinger & 
Gronhmann, Manfred & 
Tessmann, oliver (2008) 

“Form, Force, Performance Multi-
Parametric Structural Design” 

 تعامل فرم و سازه
 تعامل بین فرم، نیرو و ساختار

Hensel, Michael (2004) “Finding Exotic Form: An Evolution of 
Form Finding as a Design Method” 

 یابی و ارتباط با سازه و نما های فرم تکنیک

 روند پژوهش .1نمودار

 سازی اولیهمفهوم

 تحلیل مقدماتی و بسط مفاهیم اولیه 

پاالیش و ایجاد مدل تبیینی بین مفاهیم بدست 

 آمده
 یابی مفهوم فرم معماریریشه

معماری 

 مورفوژنتیک
سایر 

 علوم

نظریۀ 

 تکامل
 علوم زیستی

 فلسفه
نظریۀ 

 ارسطو

گام  

 اول

گام  

 دوم
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Giostra, Simone (2018) “Energy/Form/Rule: Experiments in 
Energy Form-Finding” 

 ارتباط فرم و انرژی

Amoruso, guiseppe (2018) “Geometry, Shape, and Typological 
Adaptation of Lighthouses Within the 
Italian Environment” 

 ارتباط فرم و عوامل محیطی

تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل  (1398) ی و همکارانحجت عیس
 میان فرم و سازه در معماری امروز ایران

 تعامل فرم و سازه

ف یشرو  یکرامتغزال ، نیحس ییرضا
 (1397) یدهباش نیمز

رابطه فرم و عملکرد در  یل روانشناختیفراتحل
 تیاز منظر خالق یمعمار یند طراحیفرآ

 روش طراحی
 عامل فرم و عملکرد

Hensel, Michael (2008) “Performance-Oriented Design: 
Precursors and Potentials” 

های  روش دیجیتال و تاکید بر مدول
 محیطی

Hensel, Michael & Menges, 
Achim (2008) 

“Inclusive Performance: Efficiency 
Versus Effectiveness Towards a 
Morpho-Ecological Approach for 
Design” 

روش طراحی مورفوجنسیس و ارتباطش 
 با متریال به عنوان نیروی تولید کننده

تی
یس

م ز
علو

 + 
ی(

راح
)ط

تال
جی

ش دی
رو

 

Menges, Achim (2008) “Manufacturing Performance” روش طراحی دیجیتال 

Österlund, Toni (2010) “Methods for morphogenesis and 
ecology in architecture - 
Designing the Bothnian Bay cultural 
center” 

 روش طبیعی برای تولید فرم

Trummer, peter (2008) “Engineering ecologies” شناسی برای طراحی تاکید بر زیست 

Weinstock, Michael (2008) “Metabolism and Morphology” ارتباط بین طراحی و علوم زیستی 

Weinstock, Michael (2004) “Morphogenesis and the Mathematics 
of Emergence” 

فرایند تولید فرم دیجیتالی و برداشت از 
 طبیعت

 و  دیبادارا ابوالفضل،  ،خیبریگنجی 
 ( 1393شاهچراغی )آزاده 

گرا در عصر تبعیت فرم از داده: معماری زمینه
 دیجیتال

 ها روش دیجیتال و تاکید تاثیر داده

زادی  حیدریاحسان موحدزاده ملیحه، 
 (1396مهاجری سروش ) و

زایی )مورفوژنسیس( بر  نقش رهیافت ریخت
 گرفته از طبیعتمعماری الگوریتمیک الهام 

 ارتباط بین طراحی و علوم زیستی

 روش طراحی و برداشت از طبیعت های معماریطبیعت، منبع الهام سازه (1388) شهیدی، محمد شریف

 

معماری با  طراحی نسبتشرح و  ،آید دست میه ب ها پژوهشبندی این  آنچه از جمع
در جایی است که  ها پژوهشکمبود این است.  پیونداز این  آمده دست بههای  و روش شناسی زیست
و واژۀ  کند بیان می طبیعیاتکتاب در در معماری به مفهومی که ارسطو  جنسیسموروفو

دچار را  ژنتیکمفهوم فرم در طراحی موفو ،پیونداین  گرفتن نادیدهو  تر است نزدیکهیلومورفیزم 
    سردرگمی خاصی کرده است.

 

 طراحی مورفوژنتیک. 2
ی فرآیندخوبی در معماری نمایان است. معماری برپایۀ رایانه،  به زمان حالدر  فناوریپیشرفت 

( فرم معماری و استفاده از هندسۀ غیر transformationو دگرگونی ) (origination) خاستگاهبرای 
، انهرایمعماری به کمک طراحی های  در روش .(Kolarevic, 2000 ←) اقلیدسی در معماری است
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طور مشخص  معماری به جنسیسمورفو فرم دارد. ساخت فرآینددر  ای برجستهمورفوجنسیس نقش 
های موجود در طبیعت و استفاده فرآینداز طبیعت برداشت شده است. معماران بسیاری با نگاه به 

 توان به مایکل هنسل می ،نمونه برای؛ اند معماری پرداخته گوناگونهای  طرح ساختها به  از آن
(Michael Hensel)  چراکه با موجودات زنده  ؛شناسی علم زندگی است زیست باور دارداشاره کرد. او

 فرآیندسروکار دارد و برای طراحی معماری باید آن را با دقت مطالعه کرد. او همچنین 
شناسان و  ( رشد موجودات زنده را با کمک زیستSelf-organisation processدهِی ) خودسازمان

با همکاری دیگران در کتاب   هنسل. بررسی کردبرای استفاده در طراحی معماری  نهرایان امهندس
طراحی  نسبتهای زیستی و ریاضی به  مدل استفاده ازبا  و( 2013) 1هاینوظهوروطراحیفناوری

-Hensel, 2006a: 18-25 & 2006b: 12) استو این علوم پرداخته  رایانهو ساخت معماری به کمک 

معماری و  ها و تعاریف موجود در از فعالیت ای نمونه ،آمده است 2 شمارۀ جدول آنچه در(. 17
 .شناسی است زیست

  

و  ها و تعاریف موجود در معماری فعالیت نظران دربارۀ ای از صاحب دیدگاه پاره .2جدول 

 .شناسی زیست

نظر صاحب  دیدگاه اثر 

Michael Hensel 
(2006a) 

“(Synthetic) Life Architectures: 
Ramifications and Potentials 
of a Literal Biological Paradigm 
for Architectural Design” 

فرایندهای پیدایش در طبیعت از سطح مولکولی تا متابولیسم 
 تواند یه طراحی معماری کمک کند و باید از آنها درس گرفت.  می

Michael Hensel 
(2006b) 

“Computing Self-Organisation: 
Environmentally Sensitive 
Growth Modelling” 

خودسازماندهی در طبیعت برای ایجاد عملکردی خاص، 
پرفورمنسی و -تواند پارادایمی در معماری چند می

 موروفوجنسیس ایجاد کند.
Hensel, Michael 
& Menges, 
Achim & 
Weinstock & 
Michael (2013) 

“Emergent technologies and 
design: towards a biological 
paradigm for architecture” 

که از  طلبدهای جدیدی را برای طراحی میاستراتژیمعماری، 
های مواد و متابولیسم های زنده، از ویژگیتکاملی سیستم ۀتوسع

 .شودآنها و از پاسخ انطباقی آنها به تغییرات محیط حاصل می

Leach, Neil 
(2009a) 

“Digital morphogenesis” شود برگرفته از  پرفورمنسی که در فرایند طراحی به آن پرداخته می
 مورفوجنسیس است.

Leach, Neil 
(2009b) 

“Digital Towers” شود که  همه چیز در طبیعت بر اساس قانون و کدی ایجاد می
 توان از آنها در طراحی استفاده کرد. می

Cogdell, 
Christina (2018) 

“Morphogenesis and 
evolutionary computation” 

توان در  های محاسبات کامپیوتری و علوم زیستی را می تکنیک
 طراحی معماری استفاده کرد.

Spiller, Neil 
(2009) 

“Parallel biological futures” شناسی مرزهای معماری را به عمق  مطالعات جدید در زیست
 برد. و زیست فرو می شناسی گیاه
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یستی مورفوژنتیک. 2-1  ز
 ساختهبه معنای آغاز و تولید  «genesis» و)مورف( فرمبه معنای  «morphe» از دو واژۀ نسیسمورفوج

شکل  گسترشبیولوژیکی است که سبب  یفرآیند و شناسی برگرفته از زیست این واژهشده است. 
به معنای تولید فرم است  ،گیرد میهای بیولوژیکی را دربرفرآینداز و دامنۀ وسیعی  شود میارگانیسم 

پردازد.  دهی بافت و شکل در حیوانات و گیاهان می زیستی به تولید سازمان گسترشو در زمینۀ 
درکی از  دارایو  پردازد میاز جنینی تا بزرگسالی  گوناگونهای  بافتمورفوجنسیس به موضوع 

فرم در سطوح  مسئلۀهمچنین به  ست.ها یافتن بافت و اندام و فرم یرفتن و نگهدار بازسازی، ازبین
و  عضو و کل موجود زنده تا تبدیل به تک ،سلول و چندسلول و بافت از ساختار تک گوناگون

. در علوم زیستی مورفولوژی با شکل توجه داردشود  ها می قاعدگی هایی که سبب تغییرات بی جهش
 ,Bard, 2008; Icmeli) سروکار دارد ویژههای  انواع سلول جایگاهها و  ها و ارگانیزم ها، اندام بافت

2014). 
ِم در کند که به اندام یا ارگانیس ره میبه حرکت بافتی و سلولی اشا جنسیسمورفو ،اینبر   افزون
یابد. همچنین  ادامه میدهد. این تغییرات مورفی تا دوران بزرگسالی  بعدی می  فرم سه ،حال رشد

یعنی  ؛سازنند میهای پنهانی باشد که فرم را  سازوکارتواند به معنی تغییرات ساختاری یا  می
کند. مورفولوژی به  مطالعۀ تغییرات فرم بیولوژیکی است که آن موجود را پیچیده می ،مورفوجنسیس

شوند و چگونه  ها چگونه تولید می های بیولوژیکی و ساختار آن پردازد که فرم می یادیبن پرسشاین 
به فرم بیولوژیکی و رشد آناتومیکی را  منسوبیابند. در واقع چگونگِی همۀ امور  توسعه و رشد می

های  در رشته جنسیسمورفو. است نسبتکه با نظریۀ تکامل داروین در  دهد مورد پرسش قرار می
و این استفادۀ چندگانه به درک  کاربرد داشتهشناسی و معماری  شناسی، زمین زیست چون گوناگونی

 انجامد می ،متفاوتی از آنچه در اصل معنا و واژه هست
 (Brad, Jonathan Bard and Jonathan 1992: 1; Slack, 2012: 8 .)در زیست به تولید  مورفوجنسیس

 جایگاهدهی بافت و  مورفی است که سازمان ،یابد پردازد. آنچه اهمیت می فرم و ساختار آن می
 است. گردیسیدکند و به معنای حرکت و  سلول را کنترل می)مکان( 

 

یۀ تکامل داروین .2-2  نظر
در اثر دگرگونی در ها  ی است که طی آن ارگانیسمفرآیند ،طبیعی گزینشبا  )فرگشت(نظریۀ تکامل 

 ،که به ارگانیسم هایی دگرگونید؛ نکن صفات جسمی یا رفتاری وراثتی با گذشت زمان تغییر می
کند.  ماندن و تولید مثل کمک می به زنده پایاندهد و در  امکاِن سازگاری بهتر با محیط خود را می

ها  معتقد به تکامل گونه ۀنظری باید این امر را مورد توجه قرار داد که نظریۀ تکامل داروین، اولین
ها و  با استفاده از بقایای موجودات در فسیل (Come de Buffon)نبوده است و قبل از وی بوفون 
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های  تحول گونه (Jean Baptiste Lamarck)و سپس المارک  (Erasmus Darwin) اراسموس داروین
 زیستی را بیان کرده بودند.

در مقاالت و کتب مختلف و به  پژوهشسال بررسی و  را بعد از بیست هداروین این نظری
. او در کتابش با ارائۀ شواهد کرددر چند ویرایش بیان و  2هاخاستگاهگونهای ویژه در کتاب  شیوه

خود قرار   جدا از هم در فرم کنونیمجزا و  توانند دهد که موجودات نمی ان میگیاهی و جانوری نش
در یافتن فرم شده باشند. دلیل دوام ایجاد اولیههای  از فرم تدریجیا دگرگونِی گیرند و باید بب ها

،گزینشطبیعتطبیعی(natural selection)  درپی پیهای  ی است که در آن نسلفرآینداست و این 
بیشتری برای بقا و تولید  توانمندیبا محیط  شوند تا با سازگاری سری صفات موروثی می دارای یک
ماند و  زنده می ،تر است یعنی ژنی که قوی ؛های بعدی منتقل کنند و آن را به نسل باشند مثل داشته

 شده با شرایط جدید، با سرعِت  داده های وفق فرم ،رود. بدین ترتیب از بین می ،تر است آن که ضعیف
 وعنیا  . داروین، تغییر(Darwin, 2009, 20-21%)کنند  ها غلبه پیدا می بسیار آهسته بر دیگر فرم تولیدِ 

(Variety) کردِن اصالحاتی است که  اش به معنی اعمال داند. تغییر در مفهوم فنی را برابر فرم می
رثی است. همچنین در چند نسل متوالی ا به شرایط فیزیکِی زندگی ارتباط دارد که معموال   مستقیما  

و یا با های دیگرند  ما بسیار شبیه فرمها هستند، ا های گونه هایی که به اندازۀ کافی دارای ویژگی فرم
که آنها زمانی طوالنی ؛ چرادنشو نظر گرفته می مهم در ،اند در نسبتآن  تفاوتی متوسط با

دان دو فرم را  زمانی که طبیعیها در این است که  اند. اهمیت این فرم های خود را حفظ کرده ویژگی
 ؛انگارد ، در واقع یکی را نوع دیگری میدهد نسبت میبه هم های میانی(  )فرمروابط میانی  به کمک

 سان ها به یکی از فرم زمانی که. داند میگونه و دیگری را نوع  ،تر است گونه که آن را که فراوان بدین
، مقایسه بایا بر اساس روابط میانی است که یافت شده است و یا  ؛شود گزینش مینوِع دیگری 

 :Ibid)طی وجود داشته یا در جای دیگری موجود است نتیجه رسیده است که یا راببه این تماشاگر 

به کار فرمی جدید در طراحی مورفوژنتیک  ساختهای میانی برای  این استفاده از فرم. (10-11%
یی ایجاد نشده است و اگر به چشم که هیچ ساختار و فرمی برای زیبا کند می. داروین بیان رود می

جنسیتی و ادامۀ نسل است. زیبایی از نگاه  گزینش برای ،آید ای زیبا به حساب می بیننده گونه
(. Ibid: 37-38%مورد عالقه ندارد ) ءشی نسبتی با داروین امری مستقل و وابسته به ذهن است و

 :Ibidاند ) ناشی شده نخستینهای  های موجود از فرم کند که تمامی فرم داروین اذعان می پایاندر 

 .شود میاستفاده  نیز فرم در طراحی مورفوژنتیک ساخت این روند (.93%
 

 ژنتیک و فرموطراحی مورف .2-3
دهد تا فرم  می فرممرور تغییر  به شیءشود که در آن  ی گفته میفرآیندمعماری به  در «مورفینگ»

در معماری،  جدیدی به خود بگیرد که در ظاهر، شخصیت، شرایط و عملکرد متفاوت است.
ی در ترکیب با فابریکیشین خودکار فرآیندای مولد، پارامتریک و  رایانه پایۀمورفینگ فنی است که بر 
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کاری و  معماری را دستهای پیچیدۀ  را ایجاد کرده است که بتوان چیدمان تواناییو تولید انبوه، این 
کردن(  )اتوماتیک و خودکارِ  گوناگونهای  تنظیمات تدریجی و ایجاد نسخه مسیراز  نهرایا .کردتولید 
دوران اخیر استفاده  تر کرده است. این رویکردها در گفتمان معمارِی  این امر را آسان ،طراحی فرآیند

 اند گرفتهنام  کامپیوتری( جنسیسمورفونسیس دیجیتالی و یا جمورفو) «کمورفوژنتیطراحی »اند که  هشد
(Terzidis, 2003: 57). ای خاص در زمان است  لحظه بارۀمورفینگ دربارۀ دگرگونی نیست، بلکه در

ست. تداومی انتقالی و ایستایِی پویا پوشانی دارند. این امر شامل هم فرمکه گذشته و آینده در یک 
عملیاتی  دارایهایی فرآیندهندسی و توپولوژیکال است. چنین  انتقاِل در معماری، مورفینگ 

گذارند. در مرحلۀ پویای آن، تالش  می تأثیرهستند که بر هندسۀ یک فرم ضمن حفظ توپولوژی آن 
مرتبط و غیرمستقیم است. در مرحلۀ ایستای خود، نامتمایز، نابرای اتصال پیوندهای غیر متصل، 

 ,Roudavski) است از حالت ابتدایی و نخستین فرمالته و حال و تجسمی مورفینگ پیوند بین گذش

 .کرده استفرم بیان  ساختاین همان روندی است که داروین برای  ؛(1تصویر) (346 :2009
پردازد و  شدۀ معماری می الگویی و از قبل تعریف کهن های فرممورفولوژی به چیدمان همچنین 

کند. در حرکت از مورفولوژی به  شده حرکت میتولید سیس به سمت درکی از فرممورفوجن
کند.  یافته ایجاد شده است، ظهور می که از مادۀ شکل ءیک شی همچون فرممورفوجنیسیس، 

 مطرح ،کند صورت پویا حرکت می ای بین ابژه و محیط خاصش که به هعنوان مبادل به همچنین

 Component design, by Vincenzo Reale, Mara Moral Correa, and Christina Cogdell -1تصویر 

(https://manifold.umn.edu) 
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را در  ها فرمکه )معماری یا کاربر( است  نسبتشود. مورفولوژی در محتوای معماری با انسان در  می
شده تشخیص  دهد و در بنای ساخته ها را مفید تشخیص می آنکند،  بیند و نظاره می طبیعت می

رویکردی است برای طراحی تا سلطۀ از باال به پایین تولید فرم را جایگزین جنسیس مورفودهد.  می
 فرآیندالبته  ؛(Voyatzaki, 2018: 20-24 & Leach, 2009a: 34) یابی کند از پایین به باالی فرم فرآیند

و  فرمدگرگونی در  ،. تناسخستمجزاشناسی  در زیست (Metamorphosis) مورفینگ با تناسخ
بین  نسبتساخت بشر و ایجاد  ی دستفرآینداما مورفینگ،  ؛بسیاری از موارد عملکرد است

سازی الحاقی ریاضیات  کند و شبیه چیزهای نامربوط است. مورفینگ از قوانین مصنوع پیروی می
و  نخستین ءیکی شی :وجود دارد ءاز یک فرم به فرم دیگر، از نگاه بیننده دو شی دگرگونیاست. در 

وجود دارد که از یک حالت به حالت دیگر  ءیک شی تنهاتئوری  دیدشده، اما از  ساختهیگری شی د
خصوصیات والدین از حالتی به حالت دیگر تبدیل شده است و که را  ءاست. این شی دگرگون شده
 ءو هندسۀ شی ءگویند که ترکیبی از توپولوژی یک شی )فرم هیبریدی( «هیبریدی ءشی»، خود را دارد
نظریۀ داروین مستقیمی با  پیوندو تولید فرم  دگرگونیاین نوع  .(Terzidis, 2003: 57-58) دیگر است

فرم  ساختاستفاده از مصالح برای فرم و  ،اهمیت دارددر معماری آنچه اما  و تکامل زیستی دارد.
  .است
 

 ژنتیک با مصالح وفرم در طراحی مورف نسبت .2-4
ابزاری برای ارائه،  همچونتنها  های دیجیتالی است که نه گروهی از روش مورفوژنتیکمعماری 

های فرآیندبه امید بیان  هایش است و غالبا   عنوان ابزاری مولد برای استخراج فرم و دگرگونی بلکه به
منطِق تولید و خالق داخلی را تعریف  ،، طراحبر این پایهشود.  ای در فرِم ساختنی استفاده می زمینه

. این وضعیت به آورد پدید میگیری  شکل فرآیندرا برای  گوناگونیامکانات  ،کند که در ادامه می
با مفاهیمی دیگر  تدریج بهدیجیتالی  جنسیسومورفاما  ،تعریف آن در بیولوژی بسیار نزدیک است

تواند چندین  یعنی می ؛است نسبت پیدا کردهال پرفورمنس مترییابی و  همچون خودسازمانی و فرم
پوستۀ  ،بر نیروهای خارجی بناتواند  می ،نمونه برای ؛ایجاد و برطرف کند آشکار نیاز را در یک امرِ 
های دیگری همچون سازۀ بنا را به عهده بگیرد. این  فرم موجود بتواند کاربریتا بنا را ایجاد کند، 

مهیا شده  ،به خود بگیرند ای ویژهد فرم توانن مواد خاص که می و تولید مصالحامکان با همراهی 
از  پایانی بی شمارراهی برای تولید  مورفوجنسیسدر با کمک مصالح دیجیتال  فرآینداست. 

فرم متمرکز ظاهری و تطبیقی  های ویژگیمعماری بر  کند. مورفولوژِی  فرم باز می ساختهای  گزینه
 ,İçmeli) کند و دیگر محدود به ظاهر بنا نیست مییابی تغییر  دادن به فرم توجه از فرمدر آن است که 

2014; Kolarevic, 2000 & 2005). نظریۀ تکامل  از برگرفته درست است که طراحی مورفوژنتیک
 جهت گوناگون جدید و معماری بر استفاده از مواد و مصالح  پافشاری با کم کم اما ،داروین است
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در نظریۀ ارسطو پیگیری توان  را می آنخاستگاه  و تر شده است آن به هیلومورف ارسطویی نزدیک
 کرد.

 

یۀ . 2-5  ارسطونظر
عنوان اصولی  را به هایش آل افالطون ایدهارسطو فیلسوف دوران یونان باستان و شاگرد افالطون بود. 

و کار داریم هماهنگی دارند ها سرو قوانین با اشیایی که با آن. این دکربیان هدایتگر و الگوهایی ذاتی 
اما ارسطو با این  ؛یابد ل گسترش میث  همه چیز در طبیعت از یک مرحله به مرحله دیگر مطابق با م  

ل جدایی میان دو عالِم  ث  باور  مخالفت کرد. او ،دکنن افراد درک میو عالم موجودات طبیعی که  م 
ل)های  که ایده داشت ث  و واقعیت  ایجادیای قابل درک توسط حواس را افالطون ماهیت و ذات اش (م 
 ،که امری فیزیکی است ،برای معماری باوراین  .کنند میخود را در دنیای پیرامونی نمایان  نهایِی 
آن نامید که  (essence)  «ذات»را  ها( ال )ایدهارسطو واقعیت وجودی افالطون  مورد توجه است. بسیار

 Notional) یا ذات مفهومی (Intelligible essence) و گاه آنها را ذات معقول قرار دادمترادف فرم را 
essence) درک شود  )فیزیکی( که در دنیای پدیدار استواقعی  ذاتهنگامی ارسطو  از دید .خواند می

 .(Sahakian, 1968: 66-67) آن تجربه شکل بگیرد بر پایۀو 
 «هوله»شود. بخش اول این واژه  گفته می «هیلومورفیزم»در فلسفه به ترکیب فرم و مادۀ ارسطو 

 3به معنای فرم یا ایدوس (morphe) «مورف»معنای ماده و بخش دوم به  (hule, hyle) «هیولی»یا 
را در کتاب  )هیلومورفیزم(های فرم و ماده  است. ارسطو مقوله (Macintosh, 2012رجوع شود به: )

وجود  تعریف کرده و قصد دارد به شرح چگونگی بهبرای بیان تغییرات در دنیای طبیعی  طبیعیات
 اش نیز مورد استفاده های فلسفه آمدن جوهرها بپردازد. اما این سیستم هیلومورفی در سایر بخش

عنصر  ،ترین تحلیل این مفهوم، فرم از نظر ارسطو و در ابتدایی .(Ainsworth, 2020) است قرار گرفته
و )هوله( اتحادی بین ماده  ،آمده است که در هنرها و طبیعتدهندۀ چیزهاست. در طبیعیات  تشکیل

تواند به فرم خود درآید. در واقع  به این دلیل که می ؛وجود دارد. ماده بالقوه وجود دارد)ایدوس( فرم 
چیزی وجود دارد که در فرم خود باشد. شکل یا پیکربندی ملموس نوعی جنبۀ قابل  هنگامی

عنوان اصل محرک هستی به  ست. این مفهوم فرم ارسطویی بهمشاهده و تجلی مادۀ واقعی ا
 هجدهم و نوزدهم سدۀفلسفه و علم منتقل شده است و گرچه تا حد زیادی  امتافیزیک قرون وسط

است  قرار گرفتهاستفاده  مورد شناسی دوران معاصر فیزیک و زیست علم، اما در کردانکار  آن را
(Hamm, 1954: 175). 

کننده و هم ای است که هم عامل ایجاد گونه در نگاه ارسطو به (Natural genesis) پیدایش طبیعی
از قبل  پیدایش فرِم  به معنی ،این پدیدآمدن .اند موجودات فیزیکی ،هر دو ،شده نتیجۀ حاصل

پس در طبیعت هر چیزی برابر با ماده به اضافۀ فرم است.  است؛ ای از قبل موجود موجود در ماده
آیند که برگرفته از علم و هنر و تفکر  به حساب می (making) ارسطو ساخت دیدها از  سایر پیدایش
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د و عملکردی شو وسط نیروهای ذاتی شیء تعیین میکند، به شدت ت است. فرم در طبیعت رشد می
ارسطو هنر از طبیعت  ۀگردد. به عقید شود و تحمیل می می در هنرها ساخته فرم و کارآمد است.

موجود در طبیعت حاصل همراهی  ءمانند شی ،کند و از آنجا که محصولی فیزیکی دارد تقلید می
 .(;Hamm, 1954: 176-177  360 :1384صفری،  قوام)فرم و ماده با هم است 

 ،این بدان معنی بود که ماده و شکلدانست.  میضروری  4درک تغییرارسطو فرم و ماده را برای 
ها را انتقال ماده از حالتی به فرمی خاص یا  ارسطو آن وبرای درک تغییر بودند  بنیادیاز مفاهیم 

تبدیل آجر به خانه است.  ،آورد مثالی که ارسطو می ،جوهری در بحث تغییر معین توصیف کرد.
به حالت نبودن  ها از حالت خانه اند. آن سازد، آجرها در تغییر شرکت کرده ای را می کسی خانه وقتی
 پیدایش جوهری فقط تغییر شکل در وضعیت «فرم» واژۀآید که  به نظر میاند.  بودن تغییر کرده خانه
 ،کافی نیست بودن فرمها شکل مناسب برای دارا ارگانیسماما باید در نظر داشت که برای  ؛است

 باید عملکرد هم داشته باشد ،بر شکل افزونچیز، تعریف یا ذات آن چیز است و   بلکه فرم یک
(Ainsworth, 2020 ). 

 رۀدرباارسطو  ۀ. ایدشود بیان  میدر چهار علت اصلی  ،یک چیز و عملکرد آن بین فرِم  نسبت
از چه . 1: داد ، پاسخپرسشچهار  باید بهطبیعی  ءاین چهار علت این است که برای بیان یک شی

شود یا  چگونه تعریف می .2؟ (شود نچه شی از آن ایجاد میآ :)علت مادی است چیزی تشکیل شده
است  کسی آن را ایجاد کرده چه. 3 ؟(تعریف جوهر و جنس آن ،الگو فرم یا کهن: علت صوری) چیست

هدف و دلیلی که  :)علت غاییاست  ایجاد شدهبرای چه چیزی  .4؟ (منبع تغییر یا پایداری: )علت فاعلی
 .(Aristotle & Barnes, 1984: 736 ) ؟(ساخته شده است

که آنچه  در نظر داشتالبته باید این را  ؛کند ماده نیز ارسطو از فرم استفاده می در مورد امور بی
ارسطو  باشد. 5جوهر باید دارایبودن  ازلی است و برای ازلی ،پیدایش ندارد و بنابراین ،ماده است بی

. او همچنین روح داند ها را فقط دارای فرم می آنگیرد و  نظر نمی مادۀ زمینی دربرای اشیای آسمانی 
سماوی دنیای زمینی و  میان ارسطو .دانستبرای بدن و تفکر خالص را بدون ماده و دارای فرم را 

زمینی بودند. برای چیزهای  ۀاما بدون ماد ؛برای او اجسام سماوی فرم داشتند ،گذاشتتفاوت 
زمانی احساس رخ  باور داشت آورد وجسم در نظر  همچونروح و ماده را  همچوناو فرم را  ،زنده
 .(Manning, 2013: 173-174) ماده درک شود نظرگرفتِن عضو حسی بدون در بادهد که فرم  می

قانون یا یافتن  در پیمیان فرم و ماده بود. او  نسبت ،رو بود به ن روآکه ارسطو با  یا مسئله
د. کنی طبیعی بود تا ماده بتواند فرم مشخصی به خود بگیرد و یا فرم را بتواند در ماده ایجاد فرآیند

که عالم چرا ؛ترجیح دارد ،برسدواقعیت به یک چیز هنگامی که در دنیای فیزیکی  ۀدر واقع اید
 کوناگونهای  ها یا طرح فرم ،)متریال(زیباست که در آن دنیای مادی و فعال  یفرآیند پویا و ،طبیعت

 :Sahakian, 1968) استکردن(  )کاملپیوسته در حال تعالی عالم طبیعت  ،رو د و از ایننگیر به خود می
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همان روندی است که معمار در طراحی  ،این امر که ماده بتواند با فرمی در دنیا واقعی شود .(67
 مورفوژنتیک به دنبال آن است.
 ۀتوان مقول می ،داشتن این موضوعداند. با درنظر با ذات اشیا یکی می ارسطو در متافیزیک فرم را

 های زیر تقسیم کرد: فرم را به بخش-ماده
 ؛درگیر ماده نیستنددارای ذات یا فرمی هستند که ها(  )و فرم آنفرم خالص: ترکیبات طبیعی  .1
نی ماده بخشی از جوهر یا فرم عی ؛ندا ماده ۀدارای فرم یا ذاتی هستند که دربرگیرند ،ترکیبات .2

 ؛ترکیب است
ها خود ذات و  اما فرم ؛گیرد میبرترکیبات دارای فرم یا ذاتی هستند که ماده را در ،مانند قبلی .3

 ؛فرمی ندارند
ها نیز خود دارای  گیرد و فرم برمیذاتی هستند که ماده را درفرم یا ترکیبات دارای  ،مانند دو و سه .4

 .(Ainsworth, 2020) فرم هستند
 ،اگر طرحی نداشته باشدو  خالی از فرم است ،که ماده است سوگوید که ماده از آن  ارسطو می

خام توانایی شدن و تبدیل به چیزی را دارد و تا  ۀیعنی ماد ؛فرمی قرار دارد بی در حالت آشفتگِی 
خود گرفته   دهد که فرمی به وجودی قرار دارد و این امر زمانی رخ می در حالت بی ،فعال نشود

فرم است که  باتنها  ،تواند در حالت خام خود باقی بماند باشد. در واقع اگر فرض شود که ماده می
 «انتلخی» ،کند علیت بیابد و اصلی که هر فرمی را شکوفا میتواند از این مرحله عبور کند و ف می

(Entelechy) برد. از آنجا که  ر میغایت و کمال به کا ،نام دارد که ارسطو آن را به معنای هدف درونی
یافتن ماده  فرم وجود ندارد. فرِم درون ماده امکان فعلیت بی ۀپس ماد ،دارای انتلخی است ای هر ماده

 ،بنابراین ؛گاه واقعی شده و به کمال رسیده است آن ،در ماده بالفعل شود قابلیتاست. هرگاه این 
انتلخی خود را  از طریقموجود درون پدیدارها هستند که )ذات( های جهان همان جوهر فرآیند

تا است )جوهر یا عملکردی(  یبرای به فعلیت رسیدن نیازمند فرم ماده به بیانی دیگر، ؛کنند محقق می
 :Sahakian, 1968)  دهد انتلخی انجام می به کمکواقعی تبدیل شود و این کار را  یچیزبتواند به 

67-68). 
هر  :سان است دینارسطو ب ۀتوان نتیجه گرفت که هیلومورفیزم در فلسف می، بر آنچه بیان شد بنا
پیدایش چیزها مستلزم ماده و فرم به طور ت نیازمند دو اصل است: فرم و ماده. ی در طبیعموجود

 ایجاد شده است و فرم غیر طبیعی با . فرم طبیعی با توجه به نیروهای ذاتی و رشدزمان است هم
و  ،فرم و آشفته تنهایی بالقوه است و بی ماده به وجود آمده است.ه نیروهای خارجی و ساخت ب

دهندۀ  پس فرم عنصر تشکیل ؛دشوو فرم دارای طرح  انتلخی با شود که می )موجود(هنگامی بالفعل 
)که در دنیای توان چیزی را بدون ماده داشت  چیزها، تعریف، ذات و عملکرد یک چیز است. می

لزم ستداشتن م وجودپس  ؛نظر گرفت توان چیزی را بدون فرم در نمیاما  ،طبیعی وجود خارجی ندارد(
 داشتن است.  فرم
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یۀ داروین و ارسطونسبت آن با و  مورفوژنتیکفرم  .2-6  نظر
ده است که طراحی مورفوژنتیک برگرفته از علوم زیستی شبیان  موجودهای  در بسیاری از پژوهش

های  . فرم هیبریدی و مورفینگ در معماری با فرماستاست که در نسبت با نظریۀ تکوین داروین 
هایی که در  فرم والد را دارد و فرم ویژگیشده کند. در معماری فرِم تولید ی میداروین برابرمیانِی 

دیده در نظریۀ تکامل  امر اینکه  ؛شوند گیرند، دیده نمی قرار می نخستین و پایانیدو فرم  ۀمیان
د موجو تری در طبیعت در بازۀ زمانی طوالنی پایههای  ، با این تفاوت که ماندگارِی فرمشود می

های جدید در رقابت با  . از نظر داروین فرمشوند شکار نمیآبرای ناظر  در معماری اما ؛هستند
 جدید های فرم والدِ  و شوند می ایجاد عملکرد بهبود و شرایط بر تر و برای غلبه های قدیمی فرم
عنوان  به شدهتولید جدید های فرم چون ؛است متفاوت معماری در تازه های فرم شوند. ایجادشدن می

گاه معمار، از فرم یابند نمیادامه  نوگونۀ  دیگری تولید  نوی، فرم (نخستین)های قدیمی  و ناخودآ
اما  ؛های قدیمی نیستند شده در تضاد و رقابت با فرمهای ایجاد ، فرم. افزون بر اینکند می

های  روش بهبود برایو تکرارپذیر  ،داروین همچون نظریۀ ،ولید در طراحی معماریهای تفرآیند
 ند.ا تولید فرم
که از نظر داروین ؛ چراتوان گفت که طراحی مورفوژنتیک ریشه در نظریۀ داروین دارد نمی

 ءارسطو زیبایِی یک شی از نگاهاما  ؛مگر برای بقای نسل ،زیبایی دخالتی در ایجاد فرم ندارد
نی و روند تکامل وی و فرم است. درست است که تفاوتی اساسی بین فرم داروی مستلزم داشتن

پذیری آن تأثیربین درونی یا بیرونی بودن فرم و یا  ،آن اختالفکه  ؛هیلومورف ارسطویی وجود دارد
کید بر این مورد که فرم أشده و با ت انجام  ، اما با توجه به بررسیستبرای بقااز عوامل بیرونی 

ای  که در معماری هر ماده؛ چرااستمعماری همراهی ماده را با خود دارد، خاستگاه آن هیلومورف 
. از طرفی داروین تر است را دارد و این به نگاه درونی بودن فرم ارسطو نزدیک یتوان انجام کار خاص

توان ریشۀ اصلی مورِف  نمی ،سببو بدین  کند را بیان نمی نخستینهای  گاه خاستگاه فرم هیچ
 .آید ارسطویی به کار می. اینجاست که هیلومورف کردمعماری را دقیق تعیین 

یا معین  ویژهیعنی ماده از حالتی به فرمی  ؛شود تغییری ایجاد می ،در پیدایش باور داردارسطو 
بر نظر  آید و در طبیعت و هنرها بنا شود. در این تغییر، فرم، ذات یا تعریف به حساب می تبدیل می

داخلی وجود داشته باشد تا با رشد یا ساخت بتواند فرم را ایجاد و به  یاارسطو باید نیرویی خارجی 
عالوه بر مواردی که بیان شد، ارسطو  ،کمک ماده به پیدایش چیزی بینجامد. در مقولۀ دگرگونی

کافی نیست و باید ماده توانایی قبول فرم را داشته باشد. در اینجا  )شکل(که تنها تغییِر ظاهر  گوید می
که با همراهی ماده، تغییِر ممکن رخ  دارد ویژه، عملکردی ءبر ذاِت یک شی افزونطو، فرم برای ارس

بر پایۀ نیاز عملکردی است و هنگامی  ،شود دهد. در علوم زیستی نیز تغییری که ایجاد می می
در شود که با توجه به نیروهای درونی توانایی آن تغییر را دارد. همین امر  عضوی یا بافتی ایجاد می

همچون توپولوژی،  گوناگونیشود. در این معماری پارامترهای  طراحی مورفوژنتیک نیز دیده می
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آیند.  میشمار که نیروهای خارجی به  وجود دارندات محیطی و نیازهای کاربر تأثیرهندسه، 
 شده و نیاز عملکردی و نوع ماده است، همگیهای ایجاد ونی که برگرفته از فرمهمچنین نیروهای در

. همچنین در طراحی مورفوژنتیک با انتخاِب یک فرم اولیه و با کارسازندبر پیدایش امر معماری 
هیبریدی یا همان محصول  ءشود که شی همراهی نیروهای درونی و خارجی، فرمی ثانویه ایجاد می

بر هماهنگی  افزون ،شود نهایی معماری است. این تغییر در معماری که سبب پیدایش محصول می
 یکسان است. ،کند با تعریفی که ارسطو از تغییر بیان می ،با نظر داروین

در علل چهارگانه و برای چگونگی و چیستی آن، علت صوری را  ءارسطو برای بیان یک شی
یعنی  ؛شود با عملکرد و جنس آن بیان می نسبتآن شی است و در  جوهرکند که فرم یا  عنوان می

. در بدانیم جنس مادۀ آن راباید شی باید فرم آن و برای چگونگی بروز این فرم،  برای دانستِن یک
بر اینکه  افزون. اهمیت داردهای طراحی مورفوژنتیک نیز چگونگی ایجاد و تولید فرم فرآیند

کند تا به  این امکان را فراهم می ،مصالح های ویژگی کمکشده از فرم، با  عملکردهای درخواست
ایجاد  ،نمونۀ سادۀ آن .دارند گوناگونیهای  که توانایی ه شودهایی پرداخت م فر چگونگی ایجاد

نیز سازۀ آن هستند و حتی بدنۀ داخلی بنا را  هم کنند پوستۀ بنا را ایجاد می همهایی است که  فرم
همان هماهنگی علت  ،کنند. این روند یکدست و همسان تولید می دهند و یک شیءِ  تشکیل می

است که تغییر را نیز در خود  )در اینجا محصول معماری(صوری ارسطو و چگونگی و چیستی شی 
 دارد.
 

  نتیجه. 3
که آن را  ای باشد دنیایی است که دارای ماده است و برای موجود بودن باید ماده فیزیکیدنیای 

شدن باید فرم برای ظهور و موجود ی فیزیکی،در دنیااز نگاه ارسطو مشخص شد که واقعی کند. 
دقت برای پیدایش امور از این دو  ارسطو به امری بالقوه است.و مادۀ بدون فرم ماده داشته باشد 
تنهایی یا ماده  توان به داشتن فرم به چیزی نمی 6برای ایجادِ اینکه  بر افزون، کند مقوله استفاده می

 مادۀپرفورمنس زمان  هم ،کید بر فرمتأنیز با وجود  مورفوژنتیکدر طراحی  تنهایی اکتفا کرد. به
ش بر ماده اعمال در ساخت فرمی وجود دارد کهطراح  یعنی در ذهِن  ؛شود ساخت در نظر گرفته می

اده الزم است و هم مهم  ،در دنیای فیزیکی)بنا( برای پیدایش امر معماری  ،به بیان دیگر ؛کند می
 معماری با پیدایش ارسطویی همخوانی دارد. ساخت که این تعریِف  ،فرم

ثر أمت، دارای عملکرد و ءشی فرمی است به معنای ذات و تعریِف جنسیس مورفوپس مورف در 
یدایش را بیان چگونگی پکند و  تغییر می رشد و ساخت همراه با کهنیروهای خارجی و درونی از 
یکدیگر امکان  شود و این دو بدون کمِک  میدر دنیای واقعی موجود مورف به کمک ماده  دارد. می

 جمع برابر با ژنتیکمورف در طراحی موروفو ،پس در نهایت ؛شدن به امر معماری را ندارند تبدیل
  خود آن را شرح داده است. ماده است و این همان هیلومورفیزمی است که ارسطو در فلسفۀ وفرم 
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اما  ،است )نظریۀ تکامل داروین(ی زیست علوماز برگرفته  مورفوژنتیکشود طراحی  با اینکه بیان می
با د که ریشۀ اصلی آن در فلسفه است و واژۀ مورف آن کروان عنوان ت می ،شدبیان  با توجه به آنچه

به فرم  تنهارا  مورفوژنتیکتوان مورِف واژۀ طراحی  نمیمفهوم هیلومورفیزم ارسطو همخوانی دارد و 
 با فرم مفهوم مادههمراهی پنهان است،  مورفوژنتیکطراحِی واژۀ مورِف  در بلکه آنچه ،نسبت داد

معماری ناممکن  رود و فرم از بین می پیدایشامکان  ،دکرکه اگر یکی از آن دو را حذف است 
  .شود می

با طور مستقیم  بهریشه در هیلومورفیزم ارسطو دارد و  مورفوژنتیکدر طراحی )مورف(  پس فرم
های فرم  های آینده، ضمن بررسی ریشه در پژوهش شود می دنهاپیش ،رو از این ؛است نسبتدر  ماده

هایی  پژوهش به همین منظورو  آن با ماده نیز پرداخته شود نسبتبه معماری،  های سایر نگرش در
صورت گیرد تا بتوان با ایجاد تعاریف یابی و تولید فرم  های فرم جدید بر روش  مواد تأثیرمبنی بر 

ها دست یافت تا در دو  از آنتری  تر و صحیح به شناخت دقیق ،معماری بنیادیندقیق از واژگان 
  برای زمان معاصر خلق کرد. تری وردهای مناسبدستا ،حوزۀ طراحی و مبانی نظری

 

  نوشت پی
1. Emergent technologies and design: towards a biological paradigm for architecture. 
2. The origin of species. 

3« .Eidos »ای یونانی است. برگرفته از نظریۀ فرم افالطون و واژه 
. تغییر بر چهار نوع است: تغییر بر حسب چه چیزی، برحسب کیفیت، برحسب کمیت و برحس مکان؛ بنابراین، 4

کند، باید توانایی هر دو تغییر را داشته  ای که تغییر می ضد آن است و لذا مادهتغییر انتقال از حالت موجود به حالت 
به دو دسته تغییر اشاره شده است: تغییر  طبیعیات(. در Aristotle & Barnes, 1984, 3629-3654 ←باشد )

یا از  آورد می ( یا جوهرها ویژگی را به دستparticularsها ) تصادفی و تغییر جوهری؛ در تغییر تصادفی، جزئی
 (. Aristotle & Barnes, 1984, 3-25←شود ) هند و در تغییر جوهری، جوهِر آن چیز متفاوت می د دست می

کند: جوهر سرمدی و فناپذیر که هر دو زیردستۀ جوهرهای  . ارسطو در متافیزیک به سه نوع جوهر اشاره می5
اند؛  ریاضی است. جوهرهای محسوس موضوع طبیعتاند و جوهر نامتحرک که شامل فرم و موضوعات  محسوس

-Aristotle & Barnes, 1984, 3629←چون با حرکت سروکار دارند و جوهر نامتحرک موضوع علمی است )
3654.) 

اند؛ اما به علت استفادۀ  . به این نکته دقت شود که پیدایش، ایجاد و تولید در فلسفه و از دیدگاه ارسطو متفاوت6
، از این چند واژه به معنای  ها، در مقالۀ حاضر در بخش نتیجه ها در دیگر رشته یگدیگِر این واژه مکرر و مترادف

 شود. پیدایش ارسطویی استفاده می
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