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 ریزی معمارینقش هوش در برنامه

 
 

 2دکتر جعفر طاهری، *,1 فرناز گنابادی

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد -1

 ی معماری، شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی مشهداستادیار دانشکده -2

 

 

  خالصه

 

به عنوان عاملی در پردازد. هوش کاوی و حل مساله میریزی، مسالهنامهاین مقاله به بررسی نقش هوش در فرآیند بر

 بر .است موثر ی معمارهای حل مساله، در تواناییشده از محیط نقش داردآوریدر کیفیت پردازش اطالعات جمعذهن که 
ی معماری در م حل یک مسالهپردازد که متاثر از هوش، هنگابه تحلیل و بررسی فرآیندهایی میی حاضر، مقاله اساس، این

ی مهم است، مرحلهبه کار گرفته شده "ی معماریحل مساله"گیرد. چارچوبی که برای تعریف می صورتذهن طراح 

 معرفیاین است که ضمن  هدف باشد.میز مساله در مقیاسی کالن ارز با رمزگشایی کردن است که هممعماریریزی برنامه
پس از توصیف و  نهایتاً مایش چگونگی استفاده از آن در حل مسائل معماری تدوین شود.مفهوم هوش، الگویی برای ن

تجربیات مستمر ، این نتیجه حاصل خواهد شد که ی مرتبطهاتوسط دیاگرام توضیح و نمایش نقش هوش در حل مساله

 در باال بردن هوش مربوط به حل و تجزیه و تحلیل مسائل مشابه موثر خواهد بود. ،طراحی
 

 معماری، یادگیری ریزیهوش، معماری، برنامهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

ای خصیصه تیزهوشی همواره  گرفته است.به دلیل ماهیت مبهم آن مورد مطالعات بسیاری قرار "هوش"مفهوم 

 شده است.مثبت، عاملی برای اعتماد به نفس و ضمانتی برای درک امور دشوار قلمداد می

شود تا هوش ها خواسته می، تعداد تعاریف واقعی هوش به تعداد دانشمندانی است که از آن[1]رنبرگاست یگفتهبه 

به طور کلی "ن این حوزه قرارگرفته باشد؛ کارشناسارا تعریف کنند، اما  تعاریفی نیز هست که به طور نسبی مورد تایید 

 "گوییم.دهد، به چنین عملیاتی هوش میای انجام میزمانی که یک انسان، به هنگام پردازش اطالعات، عملیات پیچیده

بخشی به شخص، در حل نبه عنوان قوه ی محرکه ی اندیشه ی انسان، باعث توا "هوش"با توجه به این تعریف، [2]

 شود که وی با آن سر و کار دارد.مسائلی می

ی به مثابه ای طراحشود. در چنین زمینهای متشکل از مسائل بسیار تعریف میامروزه معماری به عنوان مسئله"

توان چنین نتیجه گرفت که معمار به عنوان شخصی که مسائل معماری را بنابراین نظر، می .[3]"گشایی خالق استمسئله

                                                 
1 Corresponding author: فرناز گنابادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد 
Email: farnaz.gonabadi@stu.um.ac.ir 
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بر نقش هوش قاله، این ماست. بر این اساس،  ذهنی فعال و هوشگیری از سازوکارهای بهرهکند نیازمند بررسی و حل می

 د.ها تاکید دارآموختن از آن ند، وشوبه عنوان عاملی برای درک و حل مسائل مختلف که در معماری مطرح می

مفهوم هوش، الگویی برای نمایش چگونگی استفاده از آن در حل مسائل معماری  معرفی هدف این است که ضمن

تدوین شود. با توجه به گستردگی این بحث باید چارچوبی برای موضوع در نظر گرفت؛ از این رو این مقاله تنها نقش هوش 

 .دهدپروژه را مد نظر قرار می1 "ریزیبرنامه"عماری، یعنی ی ممساله هر کلیدر تحلیل 

ذهنی که در بررسی و حل مسائل اتفاق های فرآیند تشریحبا نمایش دادن و  توان گفت کهدر اهمیت این پژوهش می

ه ایسن که وی پسس از احاطسه بس. چنانی طراحی برسدتواند به مراحلی از خودآگاهی و کنترل در زمینهافتد، شخص میمی
آینده تا کارگیری موثر این مراحل در خواهد توانست به افکار خویش نظم بیشتری داده، با شناخت و به و ساختارها عملیات

 تر عمل کند. حدی موفق

ی دالیسل ی معماری، با ارائسهضمن اثبات اثرگذاری هوش بر اندیشهاین پژوهش، این است که اهمیت  ترینو اما مهم

 توانسدای میورزد. چنسین نتیجسهتاکید میی معماری ، بر اهمیت پشتکار برای موفقیت در حوزهت بودن آنبرای قابل تقوی
 د.بخش و تشویقگر برای فعاالن مبتدی معماری، به خصوص دانشجویان باشعاملی روحیه

 "حافظه"پردازد و می پردازان این حوزهبیین معنا و مفهوم هوش، از دیدگاه دانشمندان و نظریهاین مقاله نخست به ت

وان مباحث مرتبط با هوش معرفی خواهند شد. سپس به منظور تشریح چگونگی انجام فرآیندهای ذهنسی به عن "ادراک"و 
 شوند استفاده خواهد شد.ارائه می "هوش مصنوعی"هایی که در علم از مفاهیم و دیاگرام

ر قالس  مراحلسی کسه بسرای ی معماری، دیک مساله آن، مراحل اندیشیدن یک معمار به هنگام بررسی و حلپس از 

 دهند، ارائسه خواهنسد شسد.هایی که فرآیندهای ذهنی را نمایش میشود، در ترکی  با دیاگرامپیموده می پروژه ریزیبرنامه

کیفیست یجسه هوش و در نتبا تاکید بر قابل پرورش بودن هوش، چگونگی تاثیر تمرین و تجربه، بر  ،در انتهای مقاله اً،نهایت
  بیان خواهد شد.ی معمار اندیشه

 

 
 

 شناسی و تبیین معنای هوشواژه  .2

 

 ، وای منطقی در مورد موضوعاته شیوهتوانایی یادگیری، درک و تفکر ب" های لغت به صورتنامهدر فرهنگ 2هوش
دارد که طبق نظر سیریل برت اظهار می[5]گیلفورد .[4]استتعریف شده ،"ای مطلوبچه ذکر شد به گونهم آنتوانایی انجا

(1555 )etnIiillItnI  از لغتetnIiillIttlI استفاده  قبل از میالد( 101-)خطی  رومیمشتق شده که توسط سیسرو

کرده قشری از یک کشور یا جامعه که تحصیل :گونه تعریف شده استاین ی آکسفوردنامهلغتاین مفهوم در است. شده
انتقال  ،برت  ، هماسپیرمن  همچنین ادعا می کند که هم وی .[4]مندندسیاست، ادبیات و... عالقه هستند و به فرهنگ،

شناسی نیز ربط داده بود. را به زیست آندانند که ( می1955مفهوم هوش به روانشناسی را دستآورد هربرت اسپنسر )

ط( تعریف حالی که زندگی را به عنوان مجموعه تطابقات بی وقفه روابط داخلی )انسان( با روابط خارجی )محیاسپنسر در 

می کرد، باور داشت که این تطابق در جانوران توسط غریزه و در آدمیان به وسیله هوش اتفاق می افتد. وی هوش را به 
 .[5]تعریف کرده است "قدرت ارتباط دادن تعداد زیادی از ادراکات مختلف  "صورت 

                                                 
1 Architectural programming 
2 etnIiillItnI 
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هوش از معدود خصایلی است که پیش از این که تعریف دقیقی از مفهوم آن ارائه شود، آزمسون هسایی جهست انسدازه 

  گیری آن طراحی شده است.
ها تضاد و تقابل وجود دارد؛ بلکسه توان ادعا کرد که بین آنباشند، اما نمیشده از هوش متکثر میچند تعاریف ارائههر

های مختلف هوش، به عنوان یک عامل موثر در بهبود عملکردهای ذهنسی هر یک ناظر به عملکردها و جنبهتوان گفت می

 :ترین نظریه پردازان این حوزه استخالصه ای از آرای برخی از شاخص  1است. جدول

 

 منبع:نگارندگان-پردازانتعاریف هوش از دیدگاه نظریه-1جدول 

 تعریف هوش زپردانظریه

 توانایی فرد در انتقال آموخته ها از یک محیط به محیط دیگر فرگوسن

 توانایی شناختی فطری فرد ) پردازش اطالعات( سریل برت

 صرفه جویی در مصرف انرژی ذهنی برای حل یک مسأله = توانایی استفاده از مغز به صورت کارآمد ریچارد هایر

 شناختی پیشرفته مورد استفاده یک فرد برای انجام تکالیف روزمرهمجموعه مهارت های  آلفرد بینه

 توانایی کلی فرد در درک و غلبه بر دنیای بیرون وکسلر

 عاملی که بر تمامی فعالیت ها و عملکرد های ذهنی احاطه دارد و آنها را یکپارچه می کند. چارلز اسپرمن

ذهنی که با هم همبستگی مثبت دارند : درک کالمی، درک توانایی  7مجموعه عوامل گروهی شامل  لویی ترستون

 ای، سرعت ادراک، استدالل استقرایی، فصاحت کالمیفضایی، توانایی کمی سازی، توانایی حافظه

هوش سیال: توانایی ب( هوش متبلور: آنچه که فرد می داند و فراگرفتهالف( قسمتی شامل: 2مولفه ای  هورن -کاتل

بعدها به این نظریه توانایی های تجسم،  ها و شرایط جدید بر پایه هوش متبلور. کنار آمدن با موقعیت

 سرعت پردازش، حافظه کوتاه مدت و بازیابی دراز مدت نیز افزوده شد.

 

می توان نتیجه گرفت هسوش عساملی در ذهسن اسست کسه در کیفیست پسردازش اطالعسات از جمع بندی این نظریات 
هسا و مسسائل برخواسسته از ی عملکرد موفق آن، فرد در مواجه بسا موقعیترد که در نتیجهشده از محیط نقش داآوریجمع

 ی راهکارهای کارآمدی خواهد بود.محیط قادر به ارائه

همانند هر فعالیت ذهنی دیگر محل قرارگیری هسوش در غشسای مغسز اسست و تسآثیر کیفیست شناسی، از منظر عص 

عص  دیگسر در اتصساالتی بسه نسام  100000-10امالً مشهود است. یک عص  با کآن فرآیند های فیزیولوژیک در کمیت 
سیناپس ارتباط پیدا می کنند. سیگنال ها از یک عص  به عص  دیگر توسط یک واکنش پیچیده الکتروشیمیایی منتشر 

ها را در بلند مدت می شوند که فعالیت مغز را در کوتاه مدت کنترل می کنند، و همچنین تغییر موقعیت و ارتباطات عص  

امکان پذیر می سازد. تصور می شود این سازو کارها پایسه هسای یسادگیری و پسردازش اطالعسات در ذهسن را تشسکیل مسی 
 .[1]دهند

زیست شناختی پیوسستگی  -پیاژه نیز معتقد است که بین هوش، انطباق با محیط و شکل گیری ساختار های عصبی

یژگسی هسای محیطسی را درسست باعث می شود کسه فسرد و ،که همان انطباق است ،کارکرد هوش ویوجود دارد. در نظریه 

.[1]رفتارهای مقتضی به نحو مطلوب با محیط تعامل برقرار کند ذاخ، با ات کرده شناسایی و درک
ریزی ارتباط هوش با روند برنامهدر ادامه، باط با محیط، پس از درک مفهوم هوش و نقش مهم آن در حل مسائل و ارت

 شود.تبیین می ،معماری، براساس تعاریف
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 معماری ارتباط هوش با  .3

انسد تعریسف جسامعی پردازان در باب چیستی معماری ارائه کردهالمعارف معماری، با استناد به تعاریفی که نظریهدایره

های زیبایی، هندسسی، ید علم و هنری تعریف شود که طراحی ساختمان را توام با کیفیتمعماری با"کند: برای آن ارائه می

ریزی سساده، و انسواع مختلسف ی سالم، برنامهعاطفی، نیروی معنوی و روحانی، رضایتمندی اندیشمندانه و پیچیدگی، سازه

شآیند و دلپسذیر و تزئینسات، آراسستگی و آمیزی خوهای هنری از قبیل دوام و ماندگاری، مواد و مصالح مطبوع، رنگویژگی
های پیشین، بسه انگیز و همبستگی و پیوند با سنتهای خاطرهقبول و بسیاری تداعیپویایی، تناسبات خوب و مقیاس قابل

 .[7]"باشدهمراه داشته

مقصسود از  .[3] ای متشکل از مسائل بسسیار تعریسف کسردبه عنوان مسئلهمعماری را  توانبا توجه به این تعریف، می
 .[3] "خواهیم ایجاد کنیمتفاوت و تعارض بین یک موقعیت موجود و موقعیت دیگری که ما می، "مساله

های سساختمانی و طراحی فضاها، بناهسا، مجموعسهداند. به تعبیر وی: ای پیچیده میهمچنین لنگ، معماری را مساله

ها قدر وسیع است که درک آنها و نیازهای زیباشناختی انسان آنی سنگینی است؛ زیرا طیف فعالیتمناطق شهری وظیفه

 .[9]باشدمیها مشکل گیری محیط پاسخگو به آنو درک چگونگی شکل
توان چنین نتیجسه گرفست ی معنا و مفهوم هوش ارائه شد میبندی این نظرات و همچنین آرائی که در زمینهجمع از

 ای برای عملکرد بهتر ذهن از اهمیت وافری برخوردار است.ی محرکهبه عنوان قوهمعماری، هوش که برای حل مسائل 

ی حل مسئله برآید، استدالل روشن داشته باشد، بسه فردی است که بتواند به خوبی از عهده"بنابر تعریف، هوشمند، 
گروهی از روانشناسان از جمله رابرت گالسر، . همچنین [5] "طور منطقی فکر کند، هدفمند باشد و به طور فراگیر بیندیشد

ها ی استدالل افراد، و بررسی عملکرد آنتوان با مشاهده و بررسی نحوههربرت سیمون، و رابرت استرنبرگ، معتقدند که می

 .[1]های هوشی را توجیه کرددر حل مسائل مختلف،تفاوت
میزان کارآمدی وی در حل مسائل معماری باشد  "هوشمندتر"اصطالح  توان نتیجه گرفت هر چه فرد بهاز این رو می

 بیشتر خواهد بود.

 پسردازد. امسا پسیش  از آنعملکرد مطلوب معمسار می بربه اثبات فرض اولیه در مورد تاثیر هوش  این مقاله، در ادامه،

 شود.مقدماتی در باب چگونگی تحلیل فرآیندهای هوشی در ذهن ارائه می
 

 افزاری برای ذهن معماربه مثابه نرمهوش  .4

ذهن از بعضی جهات شبیه به ماشینی می باشد که بر اساس دانشی که به زبان خاص داخلی بیان  ،طبق نظر فالسفه"

به طراحی سیستم هایی می پردازند که هوش مصنوعی بر این اساس متخصصین  ".[1]گردیده است، عمل می کند

ه فرآیند پردازش اطالعات ذهن انسان را در ایده آل ترین حالت شبیه سازی می کنند. به منظور توضیح و درک بهتر آنچ

در چنین رویکردی نقش هوش در فرد، به مثابه  های این علم استفاده کرد.در ذهن می گذرد، می توان از تعاریف و دیاگرام

 باشد.افزاری مهم، برای یک کامپیوتر مینقش نرم

درک می کند و از  "حسگرها"است. عامل هر چیزی است که محیط را از طریق  "عامل"اولین مفهوم مورد بررسی 

هسای بسرای موضسوع ارزیهمبا استناد به این تعریف می توان  .[1]در آن محیط اقدامی انجام می دهد "گرهااقدام"یق طر

ی وی در نظر گرفست. حسسگرها حسواس پنجگانسهعامل طراحی معماری  امعمار رمورد بحث بیان کرد؛ به این صورت که 

نسد و در نهایست هسای بعسدی قسرار بگیرمسورد پردازش تساکننسد دریافت می ادراکاز طریق فرآیند  هستند که اطالعات را
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حاصل فرآیندهای درونسی او را  های مختلفاز راه که باشندمی( ..چه شفاهی، چه گرافیکی و.)بیان وی دست و اقدامگرها

 کنند.آشکار می

-های قرمز رنگ قرار دارند و آنها را با نام قواعسد وضسعیتدر ساختار فلوچارتهای این تحقیق، مواردی که در محدوده

  (1)شکل .اخت، به مثابه ابزارهای هوش هستندخواهیم شن اقدام

 
 [6]منبع:-ی عامل با محیطرابطه-1شکل 

توجهی کردن به برخی ما از طریق توجه کردن به بعضی امور و بی. ادراک موثر در این فرآیندها ماهیت انتخابی دارد

اثیر حاالت ذهنی، تجسارب تخواهیم را ادراک کنیم انتخاب نماییم. که ادراک تحتگیریم که تنها آنچه میدیگر تصمیم می
از محسیط، بسا سسایرین  . بنابراین درک معمار[2]داردهای دیگر ادراک کننده قرارقبلی، دانش، انگیزش و بسیاری از ویژگی

 متفاوت است.

کند که اگسر کند یک رشته اقدامات تولید میکه دریافت می گیرد براساس ادراکاتیعاملی که در یک محیط قرار می

معیار " معنای ، به"مقیاس کارآیی"این مفهوم را  .[1]استگوییم عامل خوب عمل کردهگاه میاین رشته دلخواه باشد آن

هسای کسارآیی فراوانسی بسرای تسوان مقیاسی طراحسی معمساری می. در مقولسه[1]شناسسیممی "موفقیت رفتسار یسک عامسل
کندعالوه بر حل کردن نیازهای کاربر، حی میانتظار داشته باشیم فضایی که طرا وی عامل)معمار( تعریف کرد. برای مثال از

 .ترین باشد و غیرهصرفهترین پاسخ باشد، از نظر اقتصادی به هنگام اجرا به بهترین رابطه را با اقلیم برقرار کند، خالقانه
 

 های معماری و تاثیر هوش بر آنفرآیندهای ذهنی در حل مساله .5

رمزگردانی مسئله عبارت است "کند. ی حل مسائل استفاده میبه عنوان پایه ای به نام رمزگردانیاسترنبرگ از مولفه
کننسد، چسون از درک دقیق و کامل صورت مسئله. افراد باهوش، معموال برای رمزگردانی مسئله وقست بیشستری صسرف می

 .[1]سایر مراحل را سریعتر انجام بدهند باید صورت مسئله را خوب بفهمند کهدانندبرای اینمی

در  معادل فهسم دقیسق صسورت مسسئله،ریزی، طراحی و ساخت بدانیم، اگر فرآیند معماری را شامل سه بخش برنامه

 .(2)شکل خواهد بود "معماری ریزیبرنامه"ی مقوله مقیاس کالن که کل پروژه را مد نظر قرار دهد،
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 [11]:منبع-معماری ریزیمراحل برنامه-2شکل 

یند طراحسی معمساری احل فرا، مرحله توضیح فرآیند مسأله، از مر ریزیترین بیان می توان گفت که برنامهبه ساده  "

ارز رمزگردانسی چارچوب، که هسمبر همین اساس این مقاله تاثیر هوش و فرآیندهای ذهنی را تنها در این  .[10] "می باشد

 . کندبررسی می باشدمساله می
پروژه استخراج کنسد.  2بستگی دارد که معمار بتواند از واقعیات 1هاییدادهیت و کمیت موفقیت در مرحله اول به کیف

چنسین  .و کدام یک زائد و گمراه کننسده و مسستلزم حذفنسد مفید، واقعیاتدرک کند کدام دسته از وی باید  بدین منظور،

هسای مفیسد، یعنسی تولیسد بندی و فیلتسر دادهداد(، معادل طبقه. در این مرحله پاسخ)برون[1]از هوش است تابعی توانایی 

که بسرای موفسق شسدن طسرح  مختلف،4عاتموضو بندی این اطالعات،در ادامه، از شناسایی و طبقهباشد که می 3اطالعات
 .[10]خواهند شد هستند، نتیجه های خاصنیازمند پاسخ

 توصیفی از مراحل ذکر شده هستند: 4و3اشکال 

 

 
 منبع نگارندگان-ها به اطالعات مفید و کاربردیفرآیند تبدیل داده- 3 شکل

 

 

                                                 
1  
2  
3  
4  
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 منبع:نگارندگان-بندی اطالعات به موضوعاتطبقه-4شکل 

 

شان برای پروژه، برای هر یک بندی این موضوعات بر اساس درجه اهمیتعالوه بر اولویتی بعد معمار باید در مرحله
. تعریف دقیق و منطقی هدف بسسیار اهمیست دارد. در حقیقست یکسی از عوامسل سسریع [10]در نظر بگیرد 1هدفی هااز آن

خ صحیح، که از مشخصات شخص باهوش است، توجه به در نظر گرفتن هدفی سست کسه بسا آنچسه مسسئله اسرسیدن به پ

 دهد:را نمایش می رای موضوعاتروند در نظر گرفتن اهداف ب 5. شکل (1)ارجاع به جدولباشد خواهد تطابق داشتهمی

 
 منبع: نگارندگان-در نظر گرفتن اهداف برای موضوعات-5شکل 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Goal 
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گویند. می 1برای رسیدن به هر هدف، باید راهکاری در نظر گرفته شود. این راهکارها را ضروریات عملکردی در ادامه

که محیط، ی اینضرورت عملکردی بیانی است دربارهانتظار از پروژه است، کیفیت موردکه هدف بیانی در مورد در حالی
 . [10]لخواه، باید به چه نحوی عمل کندبرای خلق کیفیت د

ردی توسط وی برای پروژه ضروریات عملکدهد که چه فرآیندهایی در ذهن معمار باعث تولید نشان می 1شکل 

 خواهد شد:

 

 
 منبع:نگارندگان-تولید ضروریات عملکردی برای اهداف-6شکل 

 

ی تولید ، مرحلهبینیم( میآنالیز( را پررنگتر از تحلیل)سنتزآغاز بخش بعدی فرآیند طراحی که در آن نقش ترکی  )

آلی کسه در میسان عناصسر تحست کانسپت بیانی است از روابط ایده": ضروریات عملکردی ستهایی از یا کانسپت 2کانسپت

ها معرفی آید. این عناصر را می توان به عنوان: فرم)بعد و جهت(، مصالح، بافت، رنگ و همجواریکنترل معمار به وجود می

مفید، عملکردی،  های:مهم،شامل بخش ههای مختلف یک پروژای است که روابط مناس  بین بخشیک کانسپت ایده کرد.
را در برگیرد یا برای بخسش کند. یک کانسپت ممکن است کل مسئلهشناسی  و شایان توجه را تعریف میمتکی به زیبایی

 .[10]"آلی را به تصویر بکشدحل ایدهای از پروژه راهجزئی
شوند و طراح در حالی که باید همچنان هدف را در ذهن داشته باشد ضروریات عملکردی وارد ذهن می مرحلهدر این 

 . بسیار مهم خواهد شد از این قسمت به بعد نحوه بازنمایی ذهنی اطالعاتپردازد. می هایییا کانسپت به تولید کانسپت

. بازنمسایی [1]این است که اطالعات را چگونه در ذهن خود تجسم و تعریف کنسیممنظور از بازنمایی ذهنی اطالعات 

یگسر اتفساق ذهنی اطالعات ممکن است در قال  تصویر، مجموعه ای از مفاهیم و اندیشسه هسا، یسا بسسیاری صسورت هسای د

بازنمایی  بیفتد.برخی مواقع برای حل بهتر و آسانتر مسأله عالوه بر بازنمایی ذهنی باید از بازنمایی بیرونی نیز استفاده کنیم.

                                                 
1  
2  
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یساد  1"اسککیس"ناپذیر است و همان فعالیتی است که از آن به عنوان خلسقی معماری اجتناببیرونی اطالعات در حوزه

ی بیرونسی بسرای افسزایش محسدوده بسه عنسوان یسک حافظسه ی، چه طراحی روی کاغسذ و...()چه حجمها اسکیس شود.می

ال نقد را بسرروی آنهسا ممکسن مسی امکان ثبت تصاویر ذهنی و اعم و همچنین[11] کنندهای ذهنی انسان عمل میتوانایی

سازد.

 بگیرد.قابلیت ارائه و سودمندی آن تصمیم شود تا معمار در مورد هر کانسپت پس از ایجاد با اهداف سنجیده می
 دهد:فرآیند تولید کانسپت را توضیح می 7شکل 

 

 

 منبع:نگارندگان-خلق کانسپت-7شکل 

 

 افزایش هوش معمارنقش تجربه در   .6

سرعت و کیفیت پردازش در مراحلی که بررسی شد در معماران مختلف با یکدیگر متفاوت است. چنین تفاوتی همان 
ای هاست؛ اما آیا میزان هوش در این حوزه، موضوعی ثابت و دائمی برای تمامی عمر حرفهطور که بیان شد معلول هوش آن

 .رسد چنین باشدبه نظر نمیفرد است؟ 

ها از اعمال آفرینشی مانند طراحی معماری بر مقدار زیادی دانش از پیش آموخته شده متکی هستند. چه این دانش"
نقش [3] "ی شخصشناخته شده به وسیله "صوصیخ"شناخته شده در علم باشند، چه از نوع دانش  "عمومی"نوع دانش 

  هاست.داری این دانشحافظه نگه

 

                                                 
1  
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ریزی طسرح معمساری، بسا سسوال و شد، هر مرحله از برنامههای تحقیق نمایش دادهطور که در ساختار فلوچارتهمان

ضسمن در ها همان فرآیندهای اندیشیدن هستند که رفت. این پرسش و پاسخکرد پیش میهایی که طراح از خود میجواب
  اقدام فرایندهای هوش قرار دارند.-تاثیر قواعد وضعیت، تحتانجام

داخسل   ،هساآینسد و در فلوچارتریزی معماری به کسار میمتفاوتی که در برنامه "اقدام-وضعیتقواعد "، طراح مبتدی

دهد که این باعسث از خارج ادراک کرده و مورد استفاده قرار می ، مانند سایر اطالعات ،را بودندشدهکادرهای قرمز قرار داده

و سسایر اطالعسات  از قبل ایسن قواعسد طراح باتجربه با در صورتی کهشود. میوی افزایش زمان و کاهش کیفیت اندیشیدن 
است. پس تمام این فرآیندها را بسا سسرعت، دقست و کیفیست ی بلندمدت خویش منتقل کردهرا به حافظه ها مربوط به آن

ی خاصسی کسه در آن بیشسترین به خصوص در زمینهباالتر )آوردی معادل هوش بیشتری انجام خواهد داد که چنین دست

  (، خواهد بود.استکس  شدهربه تج
شده از محیط به حافظه را انتقال اطالعات درک دهد، چگونگیرا نشان می "الگوی خبرپردازی یادگیری"که  9شکل 

 کند:بیان می

 

 
 [2]منبع:-الگوی خبرپردازی یادگیری-8شکل 

 

، به ی ویتجربهگیرد، هر اگر هر پروژه را متناس  با محیط جدیدی در نظر بگیریم که معمار)عامل( در آن قرار می

ی فعال او منتقل خواهد شد شود و در صورتی که مورد توجه و شناسایی قرار بگیرد به حافظهش منتقل میی حسیحافظه
، هاتجربهدر اثر تکرار این فرآیندها و مرور ذهنی، این . قرار خواهد گرفتمعنایی سطسازماندهی و بمورد و در ذهن وی 

چه آموخته شده و در حافظه نقش بسته بر و در نهایت آن خواهند یافتمدت انتقال به حافظه درازقواعد و مفاهیم کارآمد 

 اهند بود.ی وی در آینده موثر خوهای حل مسالههوش معمار و در نتیجه بر توانایی

 

 گیرینتیجه  .7

که در کیفیت پسردازش اطالعسات عاملی در ذهن، ، به عنوان ریزی معماریدر برنامه به بررسی نقش هوشاین مقاله 

ها و مسائل برخواسته از محیط ی عملکرد موفق آن، فرد در مواجه با موقعیتدر نتیجه و شده از محیط نقش داردآوریجمع

  کارهای کارآمدی خواهد بود، پرداخت.ی راههقادر به ارائ
ای متشکل از مسائل بسیار در نظر بگیریم، هوش معمار چگونه بسه وی عنوان شد که اگر معماری را مساله سوالاین 

 ی کالن کمک خواهد کرد.در حل کارآمد این مساله
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ه افراد باهوش وقت بیشستری را از مطالعات پیشین در مورد حل مساله متاثر از هوش آدمی، این نکته به دست آمد ک

ی کنند. با در نظر گرفتن معماری، به عنوان فرآیندی که متشکل از سه مرحلسهصرف توضیح مساله و رمزگشایی از آن می
ی توضیح مساله در نظر گرفته شد. از این رو، چارچوب ریزی به درستی مرحلهباشد، برنامهریزی، طراحی و ساخت میبرنامه

 .موردنظر و بررسی قرار گرفت.ریزی ی برنامهحوزهدر وش، تنها توضیح نقش ه

هایی که فعالیت ذهن را به هنگام آنالیز یک مساله یزی، فلوچارتربه منظور توضیح چگونگی تاثیر هوش بر برنامه 

مزگشایی از ریزی)=راند، در ترکی  با مراحل مختلف برنامهدهند و توسط متخصصان هوش مصنوعی ارائه شدهنمایش می
 دهد:ای از تمام مراحل را نشان میبندیجمع 5شکل  ی معماری( به تصویر کشیده شدند.مساله

 
منبع:نگارندگان-ریزی معمارینقش هوش در برنامه -9شکل  

ی حلهبه عنوان مر ریزی،توان این نکته را دریافت که استفاده از برنامههای ارائه شده میاز بررسی دیاگرام انتها،در 

تر شدن زمان رسیدن به پاسخ ی صحیح از هوش و در نتیجه کوتاهتواند در استفادهی طراحی، میرمزگشایی از یک مساله

است که شاید در آغاز کار تفاوت  مساله ی این پژوهش، اثبات اینترین نتیجهمهمعالوه بر آن  گشا باشد.مساله بسیار راه

ی که دارای هوش معمولی است زیاد باشد، ولی با گذشت زمان، هوش معمار در زمینهتیزهوش و معمار دیگری  بین معمار
را نیز اثبات های معمار نقش پشتکار در ارتقاء مهارت توان؛ بنابراین میهای او از تجربیاتش خواهد شدختهطراحی، تابع آمو

 ن معماری بسیار حائز اهمیت است.آموزش دانشجویا به هنگامها ی آندستیابی به چنین نتایجی و ارائهکرد. 
 

 مراجع  .12
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