
لطلبة قسم العمارة) الكونسبت(المفاھیم في العمارة

عماد محمد أزھر

مدرس

قسم الھندسة المعماریة/ كلیة الھندسة / جامعة الموصل

الخالصة

وان اكثر ، ب العمارةعملیة لیست معتادة ألكثر طال) الكونسبت(ان عملیة تشكیل األفكار 
.او فكرة جوھریة) الكونسبت(المشاریع المعماریة تصمم بدون االستفادة من مفھوم 

)Conceot ( ،
. ومجاالتھا المھنیة واألكادیمیة

او فھم ، وكیفیة اختیار الفكرة المناسبة للمشروع، كمشكلة االتصال ومشكلة التعود. تشكیل األفكار
)Concepts Hirarchies (

)Notion( ،
كذلك ). Conceptual Senario(والسیناریو المفھومي ، )Concept(المفھوم ، )Idea(الفكرة 

)Types of Concept (
.لتصبح مولد للشكل المعماري ویصبح فیھا العمل المعماري أكثر تشكیال وتألقا

وتحلیل األفكار التي استخدمت وأنواعھا ومفرداتھا ضمن جدول تحلیل خاص لمكونات ومفردات 
 .

وقد جرت مقابالت شخصیة مع . الموصلجامعة / م العمارة منتخبة لطلبة المرحلة الرابعة في قس
ة

.اإلبداع ف المھنة المعماریة

Concepts Architecture

For Architectural Students

Imad M. M. Azhar Al-Bakari Lecture



University of Mosul – College of Engineering

Abstract

Formation of concept in Architecture Design is something unusual
to many student and most projects been designed with no knowledge of
how to use concepts properly.

This research introduce meaning and form of concepts in
Architecture. Range and scope in Academic and professional work. Also
problems, which face student such as Communication, Adaptation, and
the correct type, show types of concept. Research also shows types of
concept and concepts hierarchies.

Applied part of this research will deal with some student' projects.
Who adapt concepts. And to analyze forms and types of their concepts
through different tables. Inter views have been made with students of
fourth year to discover how students had been arrived to final solution.
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Concepts in Architecture

:تعرف المفھوم
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-:خمسة انواع من المفاھیم یمكن استعمالھا لتوجیھ تشكیل المفھوم وھيكھنال
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)As اوLike ( . /

) Geode(اقترح انھ یجب ان تكو، لالستعارة
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.والبیت ھو حلم) صف األعمدة في الرواق ھو جوقة موسیقیة(، )عن دعوة 

)Essences(ثالثا الجوھر

، الجوھر ھو ترشیح وتركیز السمات من منابع اكثر تعقدا نحو االختصار
. جوھریة لالشیاء التي یتم تحلیلخخا، اخل السمات االكثر اھمیة وذاتیةالتبصر د

 .
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ان اعمال المعمار جون بورتمان االكثر شھرة ھي فنادق لھا فضائات داخلیة استعراضي 
تعدد ، ، ،  لم لوسطي ا ا الفضاء  ان 

 ،
ان . ) ھیو(للمعمار 

 ،
.ري مركزي یتمركز في منطق مفتوحة في جمیع الجھات الذي یعطیھ صفة مركزیةفضاء جوھ

Direct Response & Prodlem Solving: رابعا االستجابة المباشرة وحل المشكلة

وھي تعني الوقوف على أي نوع من المشاكل یجب التركیز علیھا في المشروع یعني حل 
وتكون االس، المشاكل الرئیسیة في المشروع

) D.C)Gyo Obataمتحف الفراغ في واشنطن ، ھذا
.أي نوع من المشاكل یجب التركیز علیھا في مشروع كبیر

ال ). االتصال(الجزء االول من المشكلة ھي مشكلة كیفیة 
حیث یتعلم المصممون تطویر حوار ، ھي لیس في توضیح افكارنا لالخرین بل توضیحھا النفسنا

 ،
 ،

 .
اما االجزء الثاني من المشكلة ھي . یكون ھنالك امكانیة الستمرار انتقاد المقترح والفكرة واثباتھما

)) ( ( ،
(. ر معتادة من قبل المعماريسیمائھا غی

حیث نجد لدى الطلبة المبتدئین عدم امكانیة التقریر اذا كانت الفكرة ). او امستوى المناسب للفكرة
.وفي مایلي تلخیص لمشاكل وضع الكونسبت عند الطلبة. او المفھوم خادع او المع

 ،
.
الفكرة التي تم تطویرھا كاستجابة للمطلب ھو عبارة . الحركة والتوجیھ لعدد كبیر جدا من الزوار

 .

.ضعف العدد المتوقع

:Idealsخامسا الحقائق 



، من خالل الخصائص السابقة للمفاھیم
 .

 ، ،
.المعماري غیر مناسب سیصبح من الضروري اعادة العملیة واالختیار الصحیح للمفھوماختیار
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لحقائق_  . _ ا

 ،
، صماء باتجاه الریاح الباردة

د طور ، )( ) (فق
.مباني تعلیمیة، مبنى اتحاد لطلبة، المكتباتباالساس الي مشروع یقوم بتصمیمھ ك

.تجھیز الخدمات المرضیة لزبائنھم

:طالب العمارة وتشكیل المفھوم

:المشاكل التي تواجھ طالب االعمارة في تشكیل المفھوم

. المفھوم لیس عملیة معتادة الكثر الناسان تشكیل 
 ،

.للمشكلة في قابلیة تشكیل المفھوم

تصال ). األتصال(من المشكلة ھي مشكلة كیفیةالجزء األول

 .

طریقة التعبیر بأستخدام األكسیجات یجب أن تبدأ بوقت مبكر لكي . ء من طریقھوضع سكیج كجز
   .

تعود)(التجربة(ھي )عدم ال
.غیر معتادة من قبل المعماري سیمائھا 

)(من المشكلة ھي مشكلة أما الجزء الثالث
.

تلخیص لمشاكل وضع الكونسبت عند الطلبة

-:صال وتشملمشكلة االت_ ١

مشكلة االتصال مع الذات.
مشكلة التصال مع االخرین.



مشكلة االتصال الكرافیكي.
:مشكلة التعود والتجربة_ ٢

الفكرة غیر المعتادة.
فكرة خادعة او المعة.

:مشكلة تعریف الطبقة او المستوى المناسب للفكرة وتشمل_ ٣

طبقة اعلى.
طبقة اقل.
كارعدم فھم العالقات بین االف.
عدم فھم العالقة بین المالحظات واالفكار

-:المشكلة الرئیسیة في ما یلي_ ٤

اختیار فرضیات مخطوئة.
عدم امكانیة التعبیر عن الفرضیة ودعمھا بعد اختیار الشكل.


.ى وطبیعة وظیفتھالى فصل واضح بین شكل المبن
اھمال الكونسبت االساسي المولدة للشكل في اثناء عملیة تطویر المشروع بدل دعمھا.
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. الستمارت خاصة بكل مشروع

التحلیل وھي
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 .



.او الطبقات في حل المشكلة التصمیمیة
ادر االفكار-٢ . وی: مص

-:انقسمت مصادر االفكار الى المفردات االتیة
الطراز المعماري -٤الموقع -٣طراز البنایة الشائع -٢برنامج المبنى-١

.تكنولوجیا البناء-٦الدراسات البیئیة والسایكولوجیة -٥

:في تشكیل المفھوم وھيأنواع األفكار المستخدمة-٣

االستجابة المباشرة -٤الجوھر -٣االستعارة -٢الحاكات او المماثلة -١
الحقائق-٥

:انواع المترادفات الذي تم استخدامھا لتوضیح وشرح البحث عن الكونسبت وھي-٤

-٣مباحث او مقاالت / الموضوعات -٢االفكار المعماریة -١
.الترجمة الحرفیة-٥المخطط واالسطیج -٤ر الفكا

.استنتاجات المشاكل التي یواجھھا طالب العمارة في وضع الكونسبت-٥

:االستنتاجات

-:ور االتیةلطالب العمارة في تشكیل الكونسبت الي مشروع تتمثل باالم

.اختیار فرضیا مخطوئة-١
.عدم تاكید الفرضي ودعمھا والتي تبدوا وكانھا فرضت بعد اختیار الشكل-٢
٣-

.مما یؤدي الى فصل واضح بین الشكل والوظیفة، على المبنى
.للشكل في اثناء عملیة تطویر المشروع بدل دعمھاإھمال الكونسبت االساسي المولدة -٤
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