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الملخص  

مع العدید من المفاهیم، وعلى وفق كل من الرؤى الفكریة والتوجهات تتعامل العمارة بجانبیها النظري والتطبیقي 

لتبرز اهمیة دراسة المفهوم في العمارة من حیث .ورة عامة، وللمصمم المعماري، بصورة خاصةالمختلفة للعمارة، بص

.الجوانب النظریة والتطبیقیة

عدم وجود تصور واضح حول طبیعة ومستویات المفاهیم التي تتعامل معها العمارة "على جاءت مشكلة البحث لتنص 

بطرح التصور االكثر وضوحا حول المفهوم في العمارة  وبما "البحث ، وجاء هدف"ها النظري والتطبیقيینباعلى صعید ج

قام البحث باجراء عدة ، "یمكن من تحدید طبیعة ومستویات المفاهیم على صعید الجوانب النظریة والتطبیقیة للعمارة

یف اللغویة خطوات منهجیة تمثلت اولها ببناء اطارا نظریا للمفهوم في العمارة، بصورة عامة، من خالل التعار 

مظاهر : واالصطالحیة والتطرق للدراسات المعماریة المتخصصة، لیشتمل ذلك االطار على اربعة مفردات رئیسة هي

المفهوم ومستویاته وخصائصه فضال عن مفردة اسالیب الكشف عن المفاهیم، ومن ثم بناء فرضیة البحث واختبارها، اذ 

لمفاهیم التي تتعامل معها العمارة على صعید جانبیها النظري افترض البحث تباین مظاهر ومستویات وخصائص ا

بحوث معماریة تناولت احد ) 10(، حیث تضمن المستوى االول والتطبیقي، لیتم بعدها اختیار مستویین من العینات

رضیة  عبر مشاریع معماریة معاصرة عالمیة ومحلیة، الختبار تلك الف) 10(المفاهیم في العمارة وتضمن المستوى الثاني 

  .، وصوال الى تحلیل النتائج وتحدید االستنتاجاتتحلیل مقارن لها

المتمثل (تتعامل معها العمارة بجانبیها النظري تنوع مظاهر ومستویات وخصائص المفاهیم التي إلىبحثتوصل ال

جانب على مظاهر ومستویات ، مع تباین في تركیز كل )المتمثل بالممارسات المعماریة(تطبیقيوال) بالبحوث المعماریة

وخصائص محددة لتلك المفاهیم، اذ توفر البحوث والدراسات صیاغة مفاهیمیة واضحة ومحددة قد تعطي تصورا لمفهوم 

معین وارتباطاته بالمفاهیم االخرى، وقد توفر هذه الدراسات مؤشرات للتعرف على المفاهیم في الواقع المعماري، واحیانا 

س لتلك المفاهیم، في حین تستثمر الممارسة المعماریة المفاهیم بمستویات مختلفة، فقد تعتمد بعض تصل الى توفیر مقایی

المفاهیم الفرعیة دون غیرها في تحقیق المفهوم الرئیسي، وبما یحقق الهدف العام من المشروع سواء كان الهدف وظیفي او 

  .المتلقيو هدف تحقیق االتصال مابین المصمم كمرسل 
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Abstract

Architecture on both sides, theoretical and practical, deals with many concepts, 
according to the intellectual visions and different trends of architecture , in general, and of 
architectural designer, in particular. To highlight the importance of studying the concept in 
the architecture in terms of theoretical and practical aspects.

The research problem came to point out” the lack of clear sight of the nature and 
levels of concepts that architecture deals with on both sides, theoretical and practical” Thus, 
the main goal of this research is to” make a clear understanding of concepts in architecture, 
which identifies the nature and levels of concepts in architecture theoretically and
practically”. The research methodology included the following steps: First, identifying a 
theoretical framework to the concepts in architecture in general, through the definition of the 
linguistic and conventional, and address of the specialist architectural studies, to include this 
framework, the four items the president are: manifestations of the concept and the level and 
characteristics as well as a single detection methods for concepts ,and then build the research 
hypothesis and testing, as I suppose Search contrast manifestations and the levels and 
characteristics of the concepts that deal with architecture in terms of its sides the theoretical 
and applied, to be then choose two levels of the samples, and included the first level (10) 
architectural research dealt with one concept in architecture and ensure the second level (10 ) 
contemporary architectural projects local and international, to test that hypothesis through 
comparative analysis, down to analyze the results and determine the conclusions.

The research found the diversity of manifestation and the levels and characteristics of 
the concepts that architecture deals with in both sides theoretical (of architectural research) 
and practical (of architectural practice), with variation in the concentration of each sides of 
the manifestations and the levels and specific characteristics of these concepts. science the 
studies and researches provide a clear conceptual form that may give an idea to understand a 
specific concept and its relation to the other concepts, this studies may provides indications to 
identify concepts in architectural practice, and sometimes provides measurements to these 
concepts, while architectural practice utilizes concepts in different levels, it may adopt some 
subsidiary concept without the other in achieving the main concept, with achieve the overall 
objective of the project, even it was functional or communication between the designer as 
sender and receiver.
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  المقدمة-1

ینشيء كل علم من العلوم بناءًا نظریًا یسهم في تسییر البحث، فالعلماء ال یستطیعون العمل بكفایة وفاعلیة مع 

من األولىتخطیطًا ما، لینظم البیانات في میادینهم، لذا فان المرحلة إلىیحتاجون إذكمیات كبیرة من الحقائق المتنوعة، 

من ابتكار تلك الخطط التصوریة األقدموقد نجحت العلوم . ة مفاهیمیة لتصنیف حقائقهنظریأطراً أي علم تتكون من بناء 

علماء النبات نظمًا لتصنیف النباتات، وقد جاهدت العلوم وانشأالجیولوجیون نظما لتصنیف الصخور، فانشأ... المنظمة

نظم أفضلمن وضع رسها، والتي تمكناكتشاف الخصائص الجوهریة للمادة التي تدأوحداثة لتحدید األكثرالسلوكیة 

  )94، ص 1986فان دالین،(  .التصنیف فاعلیة

لیشتغل بذلك كل علم بمفاهیم محددة تتركز فیها المعرفة التي تجمعها العلوم، فتعطي المفاهیم المعنى لكلمات اللغة، 

ممارسة والمعرفة، وبفضل هذه التي تهم من وجهة نظر الاألشیاءتلك - في الفكر ومن خالل صفات محددة-تنتقيإذ

المحددة مما یجعل من الممكن تحدید المعاني المضبوطة للكلمات واالشتغال بها باألشیاءالوظیفة تربط المفاهیم الكلمات 

)488، ص 1985روزنتال ویودین،. (في عملیة التفكیر

  

  العمارة والمفاهیم-2

أفكارهامن المفاهیم النظریة وبمستویات متباینة، بما یؤطر تتعامل العمارة بجانبیها النظري والتطبیقي مع العدید 

أوفعلى صعید الجانب النظري للعمارة، تركز كل حقبة . وتوجهاتها المتنوعة، شانها في ذلك شأن مختلف العلوم والفنون

مفاهیم –على سبیل المثال ال الحصر –اعتمدت عمارة الحداثة إذحركة معماریة على مفاهیم معینة دون غیرها، 

البساطة، والوضوحیة، والنقاء، وغیرها من المفاهیم، في حین اعتمدت عمارة ما بعد الحداثة مفاهیم التعقید والتناقض، 

  .والتواصل، واالغناء، والغموض، وغیرها من المفاهیم المشابهة

–)Venturi(عى فنتوري، برز التباین في تعامل المنظرین المعماریین مع تلك المفاهیم، ففي حین دأخرىمن جهة 

الهجینة على الخالصة، تفضیل العناصر" عمارة التعقید والتناقض في ستینات القرن العشرین من خالل إلى–مثال 

واعتماد االحتواء ال االستبعاد، والحیویة الالنظامیة ضد الوحدة ... والمحرفة على الصریحة، والغامضة على الواضحة

نهایات )Jencks(نكس یدعت الطروحات النظریة لج) 30، ص 1987فنتوري، ".(وضوحهالواضحة، وغنى المعنى على

كل شيء في الطبیعة والحضارة إن"إلىمن خالل اعتماد نظریة التعقید التي تشیر التعقید في العمارةإلىالقرن العشرین

الداخلیة، تاالنتقاء الطبیعي والدینامیكیاالثقافة یندفع باتجاه الحافة المبدعة بسبب الضغوطات والحاجات التطوریة و أو

الفوضى التامة غیر مفیدة أوبذلك نظریة التعقید إلى التواجد على الحافة بین النظام والفوضى، إذ إن النظام التام فتدعوا

الفوضى الذي لعدم إمكانیتها على التطور والتقدم، على العكس، من النظام المندفع بعیدا عن االتزان نحو ما بین النظام و 

  ) Jencks,1997,p. 40-41,85".(یكون غني باإلمكانیات

وواضحة ومحددة ةرؤیة شاملالعلمیة بتعاملها الخاص مع المفاهیم وبما یحقق –كما تتمیز البحوث المعماریة 

م بكل من معماري یتناول التعقید في البیئة الحضریة، تم تحدید ارتباط المفهو / ، ففي بحث علمياألساسیةلجوانبها 

" إذالتناقض والغموض وعلى مستوى المكان الحضري من خالل االختالفات القابلة للمالحظة، والمقیاس وسرعة الحركة، 

بالحركة والصوت والروائح وحركة الهواء ودرجة الحرارة والملمس، فضال وٕاحساساالختالفات المادیة إلىتشیر االختالفات 

االنتقاالت القابلة للمالحظة إلىفي حین یشیر المقیاس وسرعة الحركة ). المؤقتة(نیة عن االختالفات االجتماعیة والزما

ومستوى األفقیةلیتم على وفق ذلك تحدید مقاییس التعقید في البیئة الحضریة المرتبطة بمستوى المخططات . األماكنبین 

  )83، 79-78، ص2003سناء ساطع والدجیلي، (." الكتل والعناصر
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فتبرز مفاهیم محددة معتمدة في النتاجات المعماریة، وبما یعكس رؤیة وتصورات عید الجانب التطبیقي،على صأما

ظهر تباین في تركیزه على بعض المفاهیم دون غیرها وبما یحقق عمارة التعقید ةالمتعددالمصمم، ففي تصامیم فنتوري 

بنایة ")1شكل رقم (1967-1960/فیادلالمسنین في فیالإلسكانیعتبر مشروع دار الكلد إذ، إلیهاوالتناقض التي دعى 

ت الداخلیة محددة بوضوح بالمتاهات ءا، والفضامنها عن الخلفیةاألمامیةمترابطة في شكلها العام مع اختالف الواجهة 

تي تكاد بسبب تغیر مقیاس هذه العناصر المألوفخرج عما هو تأثیرهاإنإالواستخدمت العناصر التقلیدیة ...المعقدة

في حین یعتبر مشروع منزل تشسنت هیل في )300، ص1987فنتوري، ( ."تكون عادیة ومبتذلة وبما یعبر عن التوتر

عنى بالتعقیدات والتناقضات، انه معقد وبسیط معا، مفتوح ومغلق معا، كبیر وصغیر مبنى یُ ")2شكل رقم (1962/بنسلفانیا

أليالمألوفة، نظامه یضم العناصر أخرد المستویات وردیئة على مستوى بعضا من عناصره جیدة على احإنمعا، كما 

األجزاءمنزل بشكل عام والعناصر الظرفیة الخاصة بكل منزل دون غیره، انه یحقق الوحدة الصعبة لعدد متوسط من 

حتواء والتسلیم بضرورة لیعتمد على التقبل واال...كثیرةآمقلیلة كانت متحركة ألجزاءالمختلفة بدال من الوحدة السهلة 

    )306، ص1987فنتوري، (." التنویع في التجربة البصریة

جامعة إلىاإلضافةالمعماري بیتر ایزنمان، ففي مشروع أعمالالتعقید، تبرز إلىتدعو أخرىة ر وكعما

ض یسمح للطبقات فضاء منظوري متناقإلیجادتبنى ایزنمان طرقا متعددة مختلفة ")3شكل رقم (1996- 1989/نساتيیس

نظاما مضادا للخط المتقطع وتالعب بفضاء االستدیو، لیتحرك هذا فانشأوخلف المبنى القدیم، أمامتمیل أنالمتعرجة 

  )Jencks,1997,p.171." (على الفضاء والكتلةالخط دورانیا ویتراكب ویتدرج
  

وانب النظریة والتطبیقیة للعمارة، من جهة، مع یتضح من مجمل ما تقدم، تعدد المفاهیم النظریة التي تتعامل معها الج

اختلفت طبیعة فعلى صعید المفهوم الواحد في العمارة،. أخرىتباین في مستویات وطبیعة تلك المفاهیم، من جهة 

ومستویات ظهوره وتواجده في كل من جانبي العمارة النظري والتطبیقي، على وفق كل من الرؤى الفكریة والتوجهات 

مما یستدعي مجاال للبحث، وبذلك ستكون مشكلة .للعمارة بصورة عامة، وللمصمم المعماري بصورة خاصةالمختلفة 

:البحث

  

  مشكلة البحث-3

/ العمارة على صعید جوانبها النظریةالتي تتعامل معها طبیعة ومستویات المفاهیم حول عدم وجود تصور واضح 

  .العملیة/ العلمیة البحثیة والتطبیقیة

  

  هدف البحث-4

على صعید المفاهیم ومستویات طبیعة طرح التصور االكثر وضوحا حول المفهوم في العمارة  وبما یمكن من تحدید 

  .للعمارةالجوانب النظریة والتطبیقیة

  

  منهج البحث-5

  :اآلتیةعتمد البحث كل من الخطوات ا

إلىواصطالحیا، والتطرق م في العمارة بشكل عام من خالل تعریف المفهوم لغویاو نظریا للمفهإطاراتحدید - 

.م في العمارةو التي تناولت المفه) العالمیة والمحلیة(الطروحات والدراسات المعماریة 
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عبر ةتطبیقیة لغرض اختبار الفرضیعینة البحث واختیار عینة نظریة و ةتصمیم البحث والذي یتضمن بناء فرضی- 

.امتحلیل مقارن له

.ي العمارة على صعید جانبیها النظري والتطبیقياستنتاج طبیعة المفاهیم ومستویاتها ف- 

  

  تعریف المفهوم بصورة عامة-6

أوالحقائق العامة، فهو فعل أواألشیاءلغویا على انه فكرة تنضوي تحتها مجموعة من )Concept(یعرف المفهوم

  )Oxford, 1967, p.83. (یكونآنمخطط یمتلك رؤیة واضحة لما یجب أوصیاغة فكرة 

انعكاس العالم في العقل، یمكن به معرفة ماهیة الظواهر أشكالعرف المفهوم اصطالحیا على انه شكل من في حین ی

لتمثل المفاهیم بذلك انعكاسا ) 488، ص 1985روزنتال ویودین، . (والعملیات، وتصمیم جوانبها وصفاتها الجوهریة

كعناصر مترابطة تعكس تركیب الواقع وتطوره الإللجوهر الحضاري، وتتضمن عناصر مختلفة ومتنوعة ال یمكن رؤیتها 

ومصطلحات هي في بألفاظویعبر عن تلك المفاهیم . ، وتؤثر یقینیا على البنیة المعرفیة وفي السیاق الفكريإدراكهوتطور 

  )1،3، ص إسماعیلسیف الدین عبد الفتاح .(جوهرها معاٍن مجردة

فمن خالل "م بالتنظیر عموما في مجال التربیة وعلم النفس الى عالقة المفهو )فان دالین(، یشیر أخرىمن جهة 

التي تستخدم في األلفاظنتیجة الن إذالتنظیر، وضع رجال التربیة مفاهیم معینة تتعلق بطبیعة الظاهرات في مجالهم، 

ستخدموا منهجا ، فقد ابتكروا رموزا ومصطلحات متمیزة لوصفها، واأفكارهمالیومیة ال تمكنهم من التعبیر عن األحادیث

ومنها على سبیل المثال مصطلحات مثل نسبة الذكاء، الفعل المنعكس الشرطي، (أعمالهمرمزیا لتمثیلها في متابعة 

لتعبر عن الخطط التصوریة، وغالبا ما تكون  أشكاالكما یقدمون معادالت ویرسمون ) وغیر ذلك... المقاییس السوسیومتریة

ة بالنسبة للشخص العادي، ولكنها تحمل بالنسبة للعلماء معلومات مركزة، ومن ثم تیسر الرموز المختزلة غیر مفهومهذه

  )95، ص 1986فان دالین،." (لهم معالجة الحقائق وتوصل النتائج الى زمالئهم

المفاهیم لیست اختراعات حرة عفویة تكاد تكون بال قاعدة إن" أوضحتفي طروحاته التي )الشارني(أكدهوهذا ما 

كانت اختراعات فهي تحدث طبقا لمنطق داخلي وتبعا لنظام تاریخي، تتدخل فیه عوامل عدیدة إذاحتى إنهاعلل، بل وال

  )17، ص1992الشارني،." (منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي

ناصر من العبنیة أي مفهوم من مجموعة تتألف " بنیة المفاهیم، حیث)إسماعیلسیف الدین عبد الفتاح (كما تناول 

مكملة أخرىوعناصر أساسیة، بل هناك عناصر واألهمیةبدرجة واحدة من حیث البناء تأتيالمكونة له، وهذه العناصر ال 

وٕانماال تشتق من غیرها إنهاإذمنطقیة في بنیة المفهوم، بأسبقیةتتمتع األساسیة، والعناصر أحیانالها وقد تشتق منها 

الریاضیة األنساقالبدیهیات في أومن هذه الزاویة المصادرات األساسیةه هذه العناصر بشیشتق منها، وتأنیمكن لغیرها

وان أي محاولة لتحقیق . ما قورنت بغیرها من عناصر المفهومإذاوالمنطقیة، وتتمتع هذه العناصر بدرجة اكبر من التجرید 

والفرعیة، فعلى سبیل المثال مفهوم العقل األساسیةوتحدید عناصرهامفهوم توجب تحلیل هذه البنیةأيلبنیة األفضلالفهم 

إذادون تحلیل بنیته، فسرعان ما یظهر النزاع بین من یؤید وجود العقل ومن ینكر وجوده، ولكن أولیةما طرح بصورة إذا

، التفكیر، المعرفة، الفهم(تم تحلیل المفهوم على وجه التقریب الى ثالث عائالت من المفاهیم هي المفاهیم المعرفیة 

فان الحوار الذي ) األلمالغضب، الخوف، اللذة، (اإلحساس، ومفاهیم )العزم، االختیار، القصد(اإلرادة، ومفاهیم )اإلدراك

  )4سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، ص ." (ألیهاینتهي أنیدور حوله سوف تتغیر طبیعته وطریقته والنتائج التي یمكن 

بعض األیاماكتساب مجموعة من المفاهیم مع إمكانیة) "ین عبد الفتاح إسماعیلسیف الد(، وضح أخرىمن جهة 

شيء مختلف عما وكأنهااألمرالتي تزید من مضمونها ومن مساحة تطبیقها، بحیث تبدو في نهایة اإلضافیةالعناصر 

وعناصر أساسیةوریة من عناصر محتتألفبعض المفاهیم إن، ویكشف تحلیل بنیة المفهوم عن األمرأولكان علیه 
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یضع أنالذي یفرض على القائم بعملیة تحلیل المفاهیم األمرعلى المفهوم خالل سیرته الفكریة التاریخیة، تطرأأخرى

الى األساسیةنصب عینیه دائما بعض الدالالت التي تكتسبها المفاهیم في فترات تاریخیة معینة، مما قد یحرك الداللة 

  )5سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، ص ." (الى المركزاإلضافیةالهامش ویدفع بالداللة

-نتاج معرفة متطورة تاریخیة، ترتفع من مرحلة أدنى الى مرحلة أعلى، وتلخص هذه المعرفة"لیمثل المفهوم بذلك 

كل أكثر دقة، النتائج المتحصل علیها من مفاهیم أكثر عمقا، وتحسن المفاهیم القدیمة وتحددها بش- على أساس الممارسة

لیست جامدة ولیست نهائیة، ولیست مطلقة، بل هي في عملیة التطور وبهذا فان المفاهیم.... كما تصوغ المفاهیم الجدیدة

والتغیر ترقى الى رتبة االنعكاس المطابق للواقع، لیكون المفهوم متحركا متدفقا شانه في ذلك شان األشیاء والعملیات 

  )488، ص 1985روزنتال ویودین، ." (لهاالتي هو تعمیم) السیرورات(
  

وحتى بألفاظ ومصطلحاتاللعالم أو الواقع ، حیث یعبر عنها مجردام انعكاسیهاالمفتمثلما تقدم، بناءا على 

منها تحمل في جوهرها معاٍن عدیدة مجردة ومركزة، لتتضمن بذلك عناصر متنوعة ومختلفة مترابطة،برموز مختزلة

، تطور تاریخي تتداخل فیه عوامل عدیدة نظریة منها وعملیةإلىخضع ملة وأخرى إضافیة، تعناصر أساسیة ومك

  .لتكون المفاهیم بذلك متحركة ومتدفقة

  

الطروحات المعماریةتعریف المفهوم في -7

بصورة ) Concept(لتعریف المفهوم في العمارة، سیتم عرض مجموعة من الطروحات المعماریة التي تناولت المفهوم 

.)Architectural concept(امة، والمفهوم المعماري بصورة خاصة ع
  

Ginty /1979طروحات 7-1

...) مالحظات، مواضیع، آراء،أفكار(تتكامل فیها العناصر المختلفة أفكاراً "إنهاعرفت الطروحات المفاهیم على 

، والسیاق، ةالبرنامجیددة لوضع المتطلبات متماسك، وتقترح تلك المفاهیم في العمارة طرقا مح/ في كل واحد مترابط

، لتشكل بذلك جزءًا مهما من التصمیم المعماري ، حیث یساعد البحث عن والمعتقدات مع بعضها البعض في كل موحد

  )Ginty,1979, p.208,235" (عمارة جیدةإیجادالمفاهیم المالئمة وتطبیقاتها في التصمیم المعماري على 

-Ginty,1979, p.209: (اآلتيالمرادفات الرئیسیة للمفاهیم المعماریة وحددتها بكل من لىإكما تطرقت الطروحات 

212(

المعماریة األفكار)Architectural Ideas( : وهي افكار تخص التكوینات المعماریة كاالنارة الطبیعیة، تسلسل

.الفضاءات، التكامل مع البیئة الطبیعیة

 المواضیع)Themes(:واضیع محددة تعتمد في التصمیم بصورة عامة، لموضوع الضوء الذي اعتمده هي انماط او م

.لویس كان في كل من طروحاته النظریة وتصامیمه المتعددة

التنظیمیة األفكار)Super organizing Ideas(: هي افكار تسمح باختالف وتنوع االجزاء مادامت تدعم النمط

.ركة في تصمیم المشاریع الضخمةالكلي للمشروع التصمیمي، كاعتماد نمط الح

 األوليالرسم أوالمخطط)Parti/scheme and Esquisse/ sketch( : ویتضمن نتاجات كرافیكیة ومفاهیمیة

تسهم في تطویر المهارات الفكریة للمصمم في المراحل االولى من التصمیم، وقد اعتمدت كمنهج في مدرسة الـ 

)Beaux Art.(

 الترجمة الحرفیة)Literal Translation( :هو مصطلح اعتمد من قبل)Barnes( لوصف امكانیة تحویل الرسم

.اوالتخطیط االولي للفكرة الى مخطط تصمیمي بسیط
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تتمیز المفاهیم باهتمامها الرئیسي إذمن كل تلك المرادفات، وأوسعالمفاهیم اشمل إنلتؤكد الطروحات بالتالي على 

بعضها البعض في كل موحد، فیشكل المفهوم في العمارة جانبا مهما طموحا ناتج لتركیب وضم العناصر والخصائص مع

                                       .غیر المتشابهة مع بعضها البعضاألشیاءمن االهتمام والتخیل الذي یقدم 

)Ginty,1979, p.215(  

تكامل عدد من "على انه ) Conceptual Scenario(النص الفكري / ألمفاهیميوقد عرفت الطروحات السیناریو 

فهو ) Ginty,1979, p.235"  (متلقياتصالیة مابین ذاتیة المصمم والكأفكارالمفاهیم القابلة للتطبیق، والتي تستخدم 

لتوضیح كیفیة ألمفاهیميالسیناریو میستخد"من المفاهیم بحد ذاتها ومن العبارة المفاهیمیة المختصرة حیث أوسعبذلك 

التي تحتوي على (من العبارة المفاهیمیة المختصرة ) سهواأو عمدا (أسقطتوالقضایا المهمة التي األفكارلجمع مابین كل ا

وذلك في نص نثري ) وبما ال یتجاوز اثنین او ثالثة من القضایا التي یتم معالجتها في التصمیمعدد محدود من المفاهیم

  )Ginty,1979, p.216-217." (عمارة بصورتها النهائیةالعناصر وتشكل التلكطویل تتكامل فیه 

) concept(والمفهوم ) idea(والفكرة ) notion(الرأيوضعت الطروحات تسلسال منطقیا یشتمل على كل من 

على التوالي من حیث زیادة التعقید والمالئمة  وعمق )Conceptual Scenario(النص الفكري / ألمفاهیميوالسیناریو 

  )Ginty,1979, p.222(.التفكیر/ الفكر

 ,Ginty,1979: (اآلتيمتمثلة بكل من )Concepts(المفاهیمیة لألفكارأنماطكما حددت الطروحات خمسة 

p.223,235(  

المماثالت)Analogies :(بین االشیاءالعالقات الحرفیة التي تقوم على اساس .

االستعارات)Metaphors :(بین االشیاءالتجریدیة العالقاتالتي تقوم على اساس.

الجوهریةاألفكار)Essences:(واالمور االكثر جوهریة من الحاجات الظواهرأصلالتي تقوم على اساس تحدید

.الوظیفیة

االستجابات العملیة البراغماتیة - ةالبرنامجیراألفكا)Programmatic concepts( : التي تقوم على اساس

الحاجات الوظیفیة العملیة

الیاتالمث)ideals :(كونیةالقیم التي تعتمد ال.

المعماریة المعتمدة من قبل باألفكارالتطبیقیة المرتبطة األمثلةوقد استشهدت الطروحات في مجملها بالعدید من 

  .كوربوزیه ولویس كان وغیرهمفرانك لوید رایت ولیهأمثالالعدید من المعماریین الرواد 
  

الجوانب التطبیقیة للمفاهیم في العمارة باعتبارها أفكارا متنوعة تجتمع في كل وبذلك ركزت هذه الطروحات على

، على متلقيموحد متماسك لتساهم في إیجاد وتكوین المشروع المعماري وبما یحقق االتصال مابین ذاتیة المصمم وال

  . متعددةوفق تسلسل منطقي یبدأ باآلراء أو األفكار فالمفاهیم والسیناریو ألمفاهیمي وبأنماط
  

  Zeisel/1981طروحات 7-1

الجوانب التي تؤخذ بنظر االعتبار عند الكشف عن المفاهیم وتطویرها في العمل البحثي أهمهذه الطروحات أوضحت

تضمنت تلك الجوانب كل من خصائص المفاهیم وصفاتها، وتوجهات الكشف عنها، إذ. عموما، والمعماري خصوصا

  .ورات المفاهیمیة المسبقةالتصأهمیةفضال عن توضیح 
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المبدعون لمفاهیم جدیدة وذلك في محاولتهم ) المعماریون(ابتكار واكتشاف الباحثون أهمیة"إلىالطروحات أشارت

، Sommer/(1969(تصورات جدیدة ومفیدة، كابتكار مفهوم الفضاء الشخصي لـ لآلخرینلتنظیم الواقع، وبما یوفر 

  )Lynch/(1960) "zeisel,1981,p.19-20(، وصورة المدینة لـ1962)/Gans(ومفهوم القرى الحضریة لـ

الخصائص المرتبطة بالمفاهیم والمتمثلة بقابلیتها التفسیریة أهماألمثلةمیزت الطروحات من خالل عرضها لتلك 

األجزاءمجموعة من إلىمفاهیم تصف كینونات معینة، ال یمكن تحلیلها أنها"مفاهیم التفسیریة على عرفت الإذوالتولیدیة، 

في حین تتمثل الخصائص التولیدیة ) zesel,1981,p.20" (دون االنتقاص من كلیتها، فهي مفاهیم ذات خصائص كلیة

بقابلیة المفاهیم البحثیة المبدعة على تولید مشاكل جدیدة قابلة للبحث، فضال عن تولید افتراضات جدیدة ال یمكن "للمفاهیم 

)zeisel,1981,p.20-21(." قدیم الجید والمعقول لتلك المفاهیمتتواجد مالم یتم التأن

العالقة المتوازنة مابین الباحث أهمیةعلى تأكیدهاالكشف عن المفاهیم، من خالل إلىوقد تطرقت الطروحات 

فة منها في مع تلك المعلومات، والوقوف على مساواأللفةوالمعلومات والبیانات المتاحة من حیث مدى القرب ) المعماري(

المماثالت، من جهة، في مساعدة الباحثین في أهمیةإلىنفس الوقت لالستفادة من القوة الكامنة فیها، لتشیر الطروحات 

والتصور والمهارات الحدسیة، من جهة اإللهاموأهمیةوالمحافظة على العالقات، األجزاءتشكیل تصوراتهم  باستبدال 

)zeisel,1981,p.21-22(.أخرى

باعتباره مرجعا لبحث وتقصي مستقبلي، ) Preconception(المفهوم مسبق التصور أهمیةا وضحت الطروحات كم

المشاكل بعقول فارغة، فیعرف كل باحث شيء ما عن مشكلته من خالل عمله االمبریقي إلى یتوجه الباحثون ال"إذ

برؤیته الخاصة للعالم، وحیاته، ودراسته، رةالمتأثالمرتبط بها، ومن خالل النظریات السابقة، والخبرة الشخصیة 

غیر أوواضحا وبصورة واعیة أو، فیقوم الباحث برسم صورة عقلیة للموضوع سواء كان غامضا وغیر ذلك....وأصدقاءه

)zeisel,1981,p.22(". واعیة

ا ابتكارات واختراعات وبذلك تناولت هذه الطروحات المفاهیم في العمارة من خالل العمل البحثي العلمي، باعتباره

الباحثین في محاولتهم لتنظیم الواقع في مفاهیم عامة ذات خصائص تفسیریة وتولیدیة، وباعتماد مجموعة من الوسائل 

التي تساعد في الكشف عن تلك المفاهیم والمتمثلة بكل من المماثالت وااللهام والتصور والمهارات الحدسیة الى جانب 

.سبقة التصوراالعتماد على المفاهیم م
  

Johnson /1994طروحات   7-3

النظریة نسق إن"عموما، باعتبار المعماریةالمفاهیم في العمارة من حیث ارتباطها الوثیق بالنظریة تناولت الطروحات

)" practices(والخبرات ) themes(الرئیسة األفكارأووالمواضیع ) concepts(مفاهیمي یبرز كل من مجموعة المفاهیم 

)Johnson,1994,p.xix ( ال "طبیعة العالقة بین النظریة والجانب التطبیقي في العمارة والتي إلىكما تطرقت الطروحات

  ."الرئیسة والخبرات المتنافسةواألفكاربل التوسط مابین كل من المفاهیم ،اآلخرتتضمن سلطة او تحكم أي منهما على 

)Johnson,1994,p.309(  

المتنوعة التي یتعامل معها معماریو الیوم، واألفكارورة عامة، الكم الهائل من المفاهیم الطروحات، بصأوضحت

والمستخدمة في حواراتهم ومجادالتهم المتعددة، فضال عن محاوالتهم المستمرة البتكار مزید من المفاهیم ذات الخصائص 

لتغیر الحاصل في طبیعة المعلومات المستلمة التي وصفت بدورها اToffler /1980الكلیة، وقد تم االستشهاد بطروحات 

،األوامرالنظریات، (یتعرض المجتمع المعاصر وبشكل فرید لكم من المعلومات إذ"على المجتمعات المعاصرة وتأثیرها

المتسلسلة المترابطة األفكاروالتي حلت محل اإلعالمیةوالصور النموذجیة القصیرة المنتشرة على الشاشات ) األخبار

اهتمام المجتمع بصورة عامة، ینصب على إنإالبشكل دقیق مع الملفات الذهنیة مسبقة الوجود، یتالءمطویلة، وبما ال ال
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المفاهیم واالستعارات الجدیدة التي تحاول ان تجمع وتنظم تلك المعلومات المتفرقة والصور المتعددة في كل اكبر، لیتم 

       ."ذج الذهنیة المشتقة من المواضیع وبشكل مستمر بدال من مجرد استیعابهاابتكار النماوٕاعادةعلى وفق ذلك ابتكار 

)Johnson,1994,p309(  

یمثل التجرید "إذالتجرید في النظریة عموما، وفي النظریة المعماریة على وجه الخصوص، أهمیةتبرز الطروحات 

" اتهم ورسوماتهم وممارساتهم العملیةوكتابألمفاهیميوبما یعكس تصورهم مهارة طورت من قبل المعماریین

)Johnson,1994,p311( نسق جامع إلىتحویل الواقع أساستقوم على أولیةإنسانیةعملیة "فالتجرید، من جهة، هو

." أخرىیكون واقعي مرة أنللقوانین وبما یساعد على اتصالیة المفاهیم، لیتم توظیفه في موضع جدید وبما یمكنه من 

)Johnson,1994,p332 ( للعمارة، وبما یتجاوز الزمان أرشیفأودع و نظام شفرة یعمل كمست"، هو أخرىومن جهة

   ." والغة والمعنىوالتأویلواألنماطوالقواعد المبادئوقصد النظریة المعماریة، فیتعامل مع أساسلیمثل بذلك ... والمكان

)Johnson,1994,p333(  

ذلك الخط التولیدي الواصل " ، اذ تعتبر الفكرة)concept(والمفهوم ) idea(تمیز الطروحات عموما مابین الفكرة 

في الواقع كل عمارة تستحق (، والتي تدرك بواسطة العقل، وان كل عمارة عظیمة إنسانيمفهوم وأيمابین الشكل الكوني 

تنیرة، والتي قد تكون طة فكرة مركزیة ذات سلطة وقوة مسـتكون موجهة بواسأنیجب ) یطلق علیها هذه التسمیةأن

  ) Johnson,1994,p336-337." (سلفا على التصمیممن كونها محددة ومتقدمةأكثرمیمي ـمصاحبة للفعل التص
  

المفاهیم في العمارة من خالل ارتباطها الوثیق بالنظریة المعماریة إلىالدراسة في طروحاتها المتعددة أشارتوبذلك 

البتكار مفاهیم تمتلك القابلیة على تنظیم المعلومات والصور المتفرقة في ءوبالدالسعي المعاصر وأوضحتعموما، 

من جهة اخرى،وكنظام شفرة،تحویل الواقع الى نسق جامع للقوانین، من جهة،كل اكبر، وذلك باعتماد التجرید كعملیة

  . وبما یتجاوز حدود الزمان والمكان
  

2002/طروحات العسكري  7-4

للخطاب في تشكیل المفهوم المعماري في الحوار ألقیميبناء الموقف أسسبصورة عامة اتتناولت هذه الطروح

  .اإلسالميالفلسفي المعاصر مابین الخطاب الغربي والخطاب العربي 

المفهوم ابرز ما في الواقع والفكر والفن، وهو یرتبط بالحدث والصیرورة والصورة، فهو وسط "اعتبرت الطروحات إذ

تعد إذ....ضالة المعماري في تعامله مع المشكلة التصمیمیةوبالنسبة للمفهوم في العمارة فیمثل...ألفكاراتتكثف فیه 

إنمؤكدة بذلك على ) 178،245، ص2002العسكري،." (المفاهیم المعماریة مفردات المنهجیة التصمیمیة وهي تؤسسها

یكون معبرا بصیغة ما عن كل ما هو ضروري ومهم في فهو قابل الن...من الفكرة التصمیمیةأوسعالمفهوم المعماري "

الخیوط العمیقة التي تكون هذه الجوانب بإفرازالمشكلة التصمیمیة، لیلتقط الشمولیة لجوانب المشكلة كما یلتقط العمق 

  )180ص، 2002العسكري،." (تعبیرا سطحیا لها

معماري باعتباره یتعامل من ناحیة تمثل نظرة سبب الصعوبة التي یواجهها المفهوم الإن"إلىالطروحات وأشارت

والخدمات، ومن ناحیة ثالثة اإلنشائيشخصیة فنیة، ومن ناحیة یتعامل مع محددات ال یمكن تجاهلها كالوظیفة والنظام 

دیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصااإلدراكیةموضوعات السیاق، زیادة على النظریات أهمكأحدیتعامل مع مناهج المعرفة 

  )179، ص2002العسكري،." (الواقعتملئالمعماري یتعامل مع عدة مستویات إنوغیر ذلك، مما یعني 

مرجعي له،وبالقیمة كوسیلة تتكثف من كإطارارتباط المفهوم بالحوار الفلسفي وبالخطاب "الطروحات على أكدتوقد 

ممیزة بذلك مابین المفهوم ) 245، ص2002العسكري،(" في المفهوم، وبفلسفة التاریخ والنموذج الحضارياألفكارخاللها 

هو الذي فاألولوجود نوعین من المفهوم، الحي والمیت، "إلىأشارتالتي )الشارني(طروحات إلىالحي والمیت  واستنادا 
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أوأخالقیاینتج موقفاأنعلمیا نابعا منه، كما یمكن ینتج مفهوماإن، ویمكن له اإلنتاجیحمل على التفكیر دوما ویوجب 

المفهوم المیت وهو الذي لم یعد قادرا على الدفع نحو التفكیر في المشكالت التي ما فتئت أمافلسفیا، أومذهبیا أوسیاسیا 

هذا هو " بان ) العسكري(لتوضح طروحات ) 39، ص1992الشارني، ." (یقترب منهأوتلح لظهور مفهوم جدید یعوضه 

أخالقیة، فالمفهوم الغربي الزال یعزز مواقف واإلسالميري المعاصر الغربي منه جوهر المسالة في المفهوم المعما

قد طرحوا معالمها الرئیسة، فهو )هیغل ونیتشه وكانت(ترجمة لمواقف سابقة كان كل من األولىوسیاسیة هي بالدرجة 

أماثقافي والفكري الذي افرزه، على مستوى المشهد الوٕانماضابط لیس على مستوى العمارة إلىیحتاج مفهوم حي ولكنه

فكریة ملیئة بمواقف قیمیة أجواءتنشیطه وبعث الحیاة فیه في إلعادةفقد خضع لعملیات عدیدة اإلسالميالمفهوم العربي 

لظروف أثراأصبحانجاز جدید ضمن السیاق الجدید، فالمفهوم المیت هو الذي إلىثریة ولكنه یحتاج في العصر الراهن 

هو الخطاب آخرما كان ذلك المفهوم هو انجاز لمفهوم إذانجازات ماضیة، كانت صحیحة في وقتها ولكن وسیاقات وا

-183، ص2002العسكري،." (الخطاب المرتبط بالتعالي فان هذا الجزء من المفهوم ال یموتأوالدیني المرتبط بالغیب 

184(  
  

إذوالفن بصورة عامة، وفي العمارة بصورة خاصة، المفهوم في الواقع والفكرأهمیةوبذلك تؤكد الطروحات على 

من الفكرة المعماریة من حیث شمولیته وعمقه، فضال عن ارتباطه بمجاالت متعددة أوسعیعتبر المفهوم المعماري 

الحوار الفلسفي والخطاب وفلسفة التاریخ والنموذج الحضاري، كما میزت الطروحات مابین المفهوم الحي والمیت، أهمها

  .المفاهیم متحركة ومتطورة غیر مطلقة والتي طرحت في بدایة هذا البحثإنما یتوافق مع رؤیة وب
  

  2008/دراسة بریزات قاسم7-5

في نتاجات طلبة األفكاررؤیة فكریة، مركزة على تحدید طبیعة أوتناولت الدراسة بصورة عامة المفهوم باعتباره فكرة 

  .ه الخصوصالمدارس المعماریة العراقیة، على وج

الصورة الذهنیة المؤلفة نتیجة جهود مكثفة "أنهاالرؤیة الفكریة المعماریة على أوعرفت الدراسة الفكرة المعماریة 

، یتم من خاللها جمع مفردات وجوانب الظرف التصمیمي في بنیة تمثل ما هو كامن في هذه المفردات، وهي وٕابداعیة

       ."یكون مؤثرا ومبدعاأنلإلیصالأریدما إذاغیر مباشر، أوبشكل مباشر اأمإیصالهاتنطوي على مقاصد ومعان یتم 

  )104- 103،ص2008بریزات قاسم،(

في النتاجات المعماریة والتي األفكاریمكن من خاللها تشخیص طبیعة أساسیةوحددت الدراسة سبعة مفردات 

، األفكار، ماهیة األفكارأنماط، األفكارؤثرة على تبني للمصمم من الفكرة، العوامل المتضمنت كل من الموقف الفكري 

  )108،ص2008بریزات قاسم،. (األفكار، العالقة بین الفكرة والشكل، وسمات األفكارومعالجة أسالیب

بالطروحات ألفكارهمالطلبة في المدارس المعماریة العراقیة في تبنیهم تأثرإلىوقد توصلت الدراسة، بصورة عامة، 

رسالة إیصالهدفه إبداعيالعمارة كلغة للتواصل، وتنظر للنتاج المعماري كعمل إلىریة المعاصرة والتي تنظر المعما

  )112،ص2008بریزات قاسم،." (باستثمار سیاق اللغة العاممتفردة
  

معماریة ورؤى فكریة یتم تجسیدها في نتاجاتأفكاراوبذلك تناولت الدراسة المفاهیم في العمارة من حیث كونها   

التي تناولت عالقة المفاهیم Ginty/1979، لتماثل طروحات )نتاجات طلبة المدارس المعماریة العراقیة(متنوعة 

  .في مجال التطبیق العملي للعمارةباألفكار
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  اإلطار النظري للمفهوم في العمارة-8

اإلطارحیة، یمكن استخالص مفردات الطروحات المعماریة والتعاریف اللغویة واالصطالإلیهأشارتمن خالل ما 

  :النظري للمفهوم في العمارة وتعریفه على انه

یع متنوعة مرتبطة مع بعضها في كل ، قضایا، مواضأفكارةمجموعمن یتألفانعكاس تجریدي للواقع المعماري، 

حقق االتصال مابین البحثي، وبما ی/ على الصعید النظريالمعماري التنظیمي للواقع األساسلتمثل موحد متماسك،

.العملي/ على الصعید التطبیقيمتلقيذاتیة المصمم وال
  

:مفردات تمكن من تشخیص المفهوم وتوضیحه، وهياربعةمنالنظرياإلطارلیتألف

 مظاهر المفهوم: األولىالمفردة.  

مستویات المفهوم: المفردة الثانیة.  

خصائص المفهوم: المفردة الثالثة.  

 أسالیب الكشف عن المفاهیم: المفردة الرابعة.

  .مفردات اإلطار النظري الرئیسیة ومفرداتها الفرعیة التفصیلیة) 1(ویوضح الجدول رقم 

  

  تصمیم البحث-9

واختیار العینة وتحدید طریقة القیاس، وسیتم التركیز في التطبیق األساسیةالبحث ةسیتم في هذه الفقرة بناء فرضی

  .ومستویاته وخصائصه وبما یتالءم وهدف البحثر المفهوم هعلى مفردات مظا

  فرضیة البحث9-1

/ تباین مظاهر ومستویات وخصائص المفاهیم التي تتعامل معها العمارة على صعید جوانبها النظریةیفترض البحث 

خصائص ب) مجردة(العملیة، مع تركیز الجوانب النظریة للعمارة على مفاهیم اساسیة / البحثیة والممارسة التطبیقیة

  .وبخصائص تولیدیة متحركة) ملموسة(تفسیریة، وتركیز الجوانب التطبیقیة على مفاهیم ثانویة 

  عینة اختیار ال9-2

التطبیقي تم اختیار مستویین / البحثي والعملي/ العمارة بجانبیها النظريطبیعة المفاهیم ومستویاتها فيف عن شللك

  :من العینات وكاالتي
  

 من المجلة دادعابحوث معماریة تناولت احد المفاهیم في العمارة والمنشورة في ) 10(ن یتضم: األولالمستوى

مع ،)وهي مجلة علمیة، محكمة، تعنى بنشر البحوث العلمیة في مجال اختصاصها(العراقیة للهندسة المعماریة

.)1(والموضحة في الملحق رقم مراعاة اختیار بحوث لباحثین مختلفین 

مشاریع معماریة معاصرة، خمسة منها محلیة تم نشر وصوفاتها في األعداد ) 10(یتضمن : المستوى الثاني

في المستوى األول من المجلة العراقیة للهندسة المعماریة، والبقیة مشاریع عالمیة لمعماریین معروفین ةالمعتمد

).2(ق رقم بتعاملهم مع مفاهیم محددة في تصامیمهم المختلفة، والموضحة وصوفاتها في الملح

  طریقة القیاس9-3

التطبیق، والذي یطبق على كل المعتمدة في مفردات الیعتمد البحث طریقة القیاس النوعي على وفق جدول متغیرات 

طبیعة المفاهیم تحدید بهدف من البحوث والمشاریع المعماریة المنتخبة، ومن ثم اجراء المقارنة بین المتغیرات وقیمها 

قیم المتغیرات المتحققة ) 2(ویوضح  الجدول . ا في العمارة من حیث الجوانب النظریة والتطبیقیةومستویاتها وخصائصه

  .لعینة الدراسة
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االستنتاجات-10
  

 أفكار، قضایا، ةانعكاس تجریدي للواقع المعماري، یتألف من مجموععلى انه في العمارة تحدید تعریف للمفهومتم

ي كل موحد متماسك، لتمثل األساس التنظیمي للواقع المعماري على الصعید مواضیع متنوعة مرتبطة مع بعضها ف

.العملي/ البحثي، وبما یحقق االتصال مابین ذاتیة المصمم والزبون على الصعید التطبیقي/ النظري

المفهوم امكن التوصل الى وضع اطار نظري شامل للمفهوم في العمارة وبشكل یمكن من استكشاف طبیعة

  ).1(راجع الجدول . مفردات رئیسة مع مفرداتها الفرعیةاربعة ومستویاته بصورة عامة، وتالف االطار من 

على افكار ومواضیع وتصورات عامة كمظهر اساسي للمفاهیم التي تركز العمارة على صعید جانبها النظري والعملي

لي على السیناریو المفاهیمي، یرتبط هذا بتعدد االفكار وتنوعها تعتمدها، الى جانب تركیز اعتماد العمارة بجانبها العم

على مدى التطور الزماني والمكاني للعمارة، من جهة، وبذاتیة المصمم في دمج مابین اكثر من مفهوم في ان واحد 

.صیغة متكاملة قابلة للتطبیق، من جهة اخرىبو 

 في حین تتعامل العمارة بجانبها )ملموسة(وثانویة ) دةمجر (تتعامل العمارة بجانبها النظري مع مفاهیم اساسیة ،

، یرتبط ذلك وقابلیة المفاهیم الثانویة على التطبیق وكونها تعمل كمتغیرات )ملموسة(العملي مع مفاهیم ثانویة 

.ومؤشرات للمفاهیم االساسیة

لي، مع بروز واضح للخصائص تنوع خصائص المفاهیم التي تتعامل معها العمارة على صعید الجانب النظري والعمت

. التفسیریة للمفاهیم على صعید الجانب النظري، وبروز الخصائص التولیدیة المتحركة على صعید الجانب العملي

.یرتبط هذا ومهمة الجانب النظري البحثي في تفسیر االمور وتوضیحها

المتمثل (والعملي ) وث المعماریةالمتمثل بالدراسات والبح(بصورة عامة، تتعامل العمارة بجانبیها النظري 

مع مفاهیم متنوعة في مظاهرها ومستویاتها وخصائصها، مع تباین في تركیز كل جانب ) بالممارسات المعماریة

اذ توفر البحوث والدراسات صیاغة مفاهیمیة واضحة على مظاهر ومستویات وخصائص محددة لتلك المفاهیم،

رتباطاته بالمفاهیم االخرى، وقد توفر هذه الدراسات مؤشرات للتعرف على معین واومحددة قد تعطي تصورا لمفهوم 

المفاهیم في الواقع المعماري، واحیانا تصل الى توفیر مقاییس لتلك المفاهیم، في حین تستثمر الممارسة المعماریة 

الرئیسي، وبما یحقق المفاهیم بمستویات مختلفة، فقد تعتمد بعض المفاهیم الفرعیة دون غیرها في تحقیق المفهوم

  .المتلقيو الهدف العام من المشروع سواء كان الهدف وظیفي او هدف تحقیق االتصال مابین المصمم كمرسل 

  

التوصیات-11
  

 بطبیعة ومستویات المفاهیم التي یتعامل معها في بحوثه ) باحثا كان ام مصمما(ضرورة االلمام الجید للمعماري

.قق الطروحات والمعالجات المثلى لتلك المفاهیموتصامیمه المختلفة، وبما یح

 االستفادة من المعرفة المطروحة في هذا البحث لتطویر اسلوب تناول المفاهیم في الدراسة االكادیمیة المعماریة

.على مستوى كل من الدراسات االولیة والعلیا

المفاهیم المعماریة، واسالیب اعداد دراسات وبحوث مستقبلیة مكملة لهذا البحث حول اسلوب بناء وصیاغة

  .الكشف عن المفاهیم في العمارة
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1967-1960/مشروع دار الكلد إلسكان المسنین في فیالدلفیا) 1(شكل 

1962/مشروع منزل تشسنت هیل في بنسلفانیا) 2(شكل 

1996-1989/إلى جامعة سینساتيمشروع اإلضافة ) 3(شكل 
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  الفقرات الفرعیة  المفردات الرئیسیة

  مظاهر المفهوم

  الخ...أفكار، مواضیع، تصورات،

    )وبما ال یتجاوز الثالثة مفاهیم(تكامل عدد محدود من المفاهیم: عبارة مفاهیمیة

  تكامل عدد واسع من المفاهیم:  نص فكري/ سیناریو مفاهیمي

  مستویات المفهوم

سواء كانتتتجاوز الزمان والمكان) (Abstractوهي مفاهیم مجردة ومركزة : أساسیة

  نسق جامع للقوانین او نظام شفرة

سواء كانت مفاهیم مكملة   )Concrete(ملموسة / فاهیم واضحة صریحة وهي م: ثانویة

او اضافیة

  خصائص المفهوم

  تفسیریة ذات خصائص كلیة

  تولیدیة

  تخضع للتطور التاریخي): مبدعة(متحركة

  الكشف عن المفاهیم

  الكمون في المعلومات

  المماثلة

  اإللهام

  المهارات الحدسیة

  التصورالمفاهیم مسبقة 

  )2(جدول رقم 

مظاهر المفهوم  في العمارة ومستویاته وخصائصه على وفق عینة الدراسة العملیة للبحث

  العملي من العمارة/ الجانب التطبیقي  العلمي البحثي من العمارة/ الجانب النظري          
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مظاهر 

  المفهوم

  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *  *    *    *    *  *    الخ..،مواضیع،تصوراتأفكار
  *  *      *            *    *              *  عبارة مفاهیمیة

      *      *  *  *  *  *          *    *  *      سیناریو مفاهیمي

مستویات 

  المفهوم

                    *  *  *    *  *  *  *      *  مجردة-أساسیة

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *    ملموسة-ثانویة

خصائص 

  المفهوم

                      *  *    *  *  *  *  *  *  *  تفسیریة
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *            *  تولیدیة
  *  *  *  *    *  *  *  *  *      *  *        *  *    متحركة

مفردات اإلطار النظري للمفهوم في العمارة) 1(جدول رقم 
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)1(ملحق رقم 

للبحثالمستوى األول من عینات الدراسة العملیة

م 
رق
ث 

ح
الب

)1(

  البالغة في العمارة

  الباحث

جیدي وحسن عبد الكاظم حازم راشد الن.د

باعتباره محورا رئیسا للممارسة المعماریة المعاصرة في الوقت الذي بدا فیه كامتداد الى مفهوم البالغةتناول البحث 

صیغ البالغة في مجال االدب العربي والغربي، فان مجالها في العمارة تفتح فرصا اوسع واكثر تخصیصا في تحقیق 

عرف البحث هذا العمارة في االونة الخیرة باتجاه ینبذ كال الوضوح والغموض الشدیدین، التواصل، اذ تنحى نتاجات

على انه صفة النتاج الذي یملك القابلیة على التوصیل المؤثر والمقنع لالفكار التي یحملها بصورة موجزة وغیر المفهوم

بخرق القواعد المالوفة للتعبیر عن هذه االفكار مباشرة من خالل دفع المتلقي للمشاركة في تكوین هذه االفكار ویتم ذلك

االطار النظري لمفهوم البالغة في العمارة والمتمثل باربعة مفردات رئیسة بشكل مستقل، على وفق ذلك حدد البحث 

یرى البحث ان بلورة .بالمعنى، الالمباشریة، وخرق القواعدهي التوصیل المؤثر والمقنع، االیجاز غیر المخل

ت بهذه الصیغة یمثل رؤیة جدیدة تساهم في هیكلیة المفاهیم االخرى المرتبطة بالبالغة في المجال المعماري، المفردا

وان هذه الهیكلیة البد وان تتضح بضوء االطر النظریة االخرى التي تربط البالغة مع مفاهیم اخرى خارجة عنها، وان 

لمجلة العراقیة ا(.ارة والقاعدة التي یمكن ان تطور بصددها طبیعتهاالتاكید على هذه الهیكلیة یمثل البدایة في مجال العم

)38-28ص،2001السنة االولى،،1للهندسة المعماریة،العدد 

م 
رق
ث 

ح
الب

)2(

  في العمارةالتكتونیك

  الباحث

حازم مجید التك.م.ا

)من القرن العشرین(عقود االخیرة في العمارة والنقد المعماري الذي كثر تداوله في المفهوم التكتونیكتناول البحث 

بالجانب المنشاي ، عرف البحث التكتونیك على انه كل ما یتعلق للتعبیر عن الوظیفة الجمالیة للمنشاوالذي یستخدم 

، اي كیفیة وطریقة نقل وحمل االثقال والقوى في عناصر النشا ضمن التعبیر المعماري، المتداخل مع الفكرة المعماریة

والوظیفة الجمالیة للعالقة االیحائیة بین القوة س الوظیفة العملیة للموازنة المنشایة بین الفعل ورد الفعل فهو الذي یعك

وتوضیحه حسب الطروحات الفكریة المختلفة والممارسات التطور التاریخي للمفهوم، كما قام البحث بعرض والشكل

، السنة 1المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،العدد (.)االتكتونیك(المفهوم المعاكس له ، فضال عن توضیح المعماریة المتعددة

)120-105، ص2001االولى،

م 
رق
ث 

ح
الب

)3(

  التعددیة في العمارة

  الباحث

وحدة شكر الحنكاوي

في العمارة، كون العمارة لغة التعبیر عن الفكر االنساني والحضاري، فتنعكس التعددیة فيالتعددیةاهتم البحث بمفهوم 

الفكر بدورها على التوجه والنتاج المعماري من خالل المفاهیم المتعددة التي تعبر عن التیارات المعماریة لعالم الیوم، 

فالتعددیة في العمارة هي التعبیر عن تعددیة االحداث التي تجري في العمل المعماري وهي حریة جدیدة ودیمقراطیة 

اول البحث مفهوم التعددیة بصورة عامة من حیث ارتباطه بمواضیع تن. تسمح لكل معماري ان یعمل ویصمم بحریة

، لیوضح البحث بثنائیة الداخل والخارج، والدال والمدلول والنص،كما تناول ارتباطه والنظرة االثنینیةكالواحدیةاخرى 

كل جدید وانما یضعه ان التعددیة في العمارة هو مایمثل ما النهائیة في المعنى، حیث ان المعماري الیعطي للمعنى ش

مجموعة قام البحث بعرض .النص الصفروما النهائیة المعنى فالتعددیة/وصوال الى الشكل...في سیاق جدید من صنعه

مرجعیة الفكرة، النص رومیو وجولیت للمعماري ایزنمان، والمتمثلة بكل من مفردات تحقق التعددیة في المعنى لمشروع

، 5المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،العدد(.والخارج، والنصوصیة، والخروج عن السیاقاالشارة، االزاحة، مفهوم الداخل

)120-108، ص2002،ثانیةالسنة ال

م 
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ث 

ح
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)4(

  االغناء في العمارة

  الباحث

اسماء حسن طه الدباغ

وعالقته بظواهر ة الحداثةفي العمارة كونه احد المفاهیم التي برزت كحل لمشاكل عمار االغناءتناول البحث مفهوم 

او هو ستراتیجیة (عرف البحث االغناء في العمارة على انه صفة للنتاج المعماري . كالتعقید البصري والغموضاخرى 

الذي یمتلك غزارة في الوسائل البصریة واسهاب في العناصر وعالقتها مما یؤدي الى ) في التصمیم تهدف لخلق النتاج

مستویین االول شكلي ویضم كل من وضح البحث تواجد المفهوم في . احه لتعددیة التأویالتغنى وغموض المعنى وانفت

، وتتضمن هذه المفاهیم الثانویة وسائل عدیدة لتحقیقها التعقید والتلغیز البصري، والثاني معنوي یتضمن تعددیة التأویل

كما قام البحث باعتماد . غموض المعنىكاالسهاب والتضاد والتحوالت الشكلیة والتباین الطفیف ضمن نسق قوي و 

كوسیلة شكلیة لمفهوم االغناء في العمارة متوصال الى اهم الخصائص التي من الممكن اعتمادها التضادمفهوم 

خصائص غالف الشكل، وخصائص كلیة كمؤشرات في تطبیق التضاد في التصمیم المعماري والمتمثلة بكل من من 

)205-193، ص2002،ثانیة، السنة ال5المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،العدد(.، وخصائص مرجعیة الشكلالشكل
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الشفافیة في العمارة العربیة بین التقلیدیة 

  والمعاصرة

  الباحث

أنوار صبحي رمضان

النتاج كأحد المفاهیم المهمة التي برزت في القرن العشرین والتي تصف خصائصالشفافیةتناول البحث مفهوم 

الحضاري بصورة عامة، وخصائص النتاج الفني والمعماري بصورة خاصة، عرف البحث الشفافیة في العمارة على أنها 

بدرجات الوضوحیة والتواصلوبما یحقق بالنفاذ واالختراقصفة للنتاج المعماري بجانبیه الشكلي والمعنوي الذي یسمح 

أهداف : لمفهوم الشفافیة بأربعة مفردات رئیسة هياإلطار النظريردات مختلفة ومستویات متنوعة، وقد حدد البحث مف

لتتضمن تلك المفردات بدورها على مفردات ثانویة وفقرات .الشفافیة، وأنواعها، ودرجات تحققها، ومستویات تحققها

السنة الثالثة، ، 11،10،9،االعدادالمجلة العراقیة للهندسة المعماریة(.فرعیة متعددة یمكن تطبیقها على مشاریع معماریة مختلفة

)134-112ص، 2006

م 
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ح
الب

)6(

  المماثلة في العمارة

دراسة للفعل المفاهیمي على البعد 

التصمیمي للمفهوم في الطروحات 

  المعماریة المعاصرة

  الباحث

باسم حسن هاشم الماجدي

الذهنیة في العمارة، وذلك من وجهة نظر تصمیمیة كونه احد المفاهیم التي تناولت الجوانبالمماثلةتناول البحث مفهوم 

ضمن اطار اجرائي للوصول الهم محدداته الذهنیة المؤثرة في البعد التصمیمي، عرف البحث المماثلة كمنهج او وسیلة 

طها مقارنة بین الخصائص المتشابهة والمتباینة لالشیاء على حد سواء هدفها ایجاد ربط معقول لالفكار بعیدة المدى برب

بافكار قریبة المدى ذهنیا بقصد تشكیل عالقات جدیدة بین االشیاء میقظة للجانب االبداعي كونها تعمل عمال تأویلیا 

.وتشبیهیا مقارنا

، فضال عن التمثیل، والتشبیه، والتعبیر عن مفهوم المثالاوضح البحث ارتباط المماثلة نظریا مع مفاهیم متعددة منها 

، لیكون هذا الرتباط اما بصیغة جزئیة الهویة والقیاس والمحاكاة واالستعارة والثنائیاتا بكل من ارتباط المماثلة نظری

اوبشكل تكامل معه اوبشكل هیكل نظري للمفهوم مما یؤشر لتنوع في تغیر ) صیغة قناة عمل ضمن المفهوم االخر(

لة بمستویات ظاهریة وضمنیة اعتمادا على كما اوضح البحث تمفصل المماث. موقع المماثلة بالنسبة للمفاهیم االخرى

وطروحات البساطة محددات تمثل مشتركات جوهریة اوروابط معینة تعمل بدور تصمیمي مزدوج ضمن طروحات 

من خالل البعد المفاهیمي الرمزمما یؤشر بعدها االستعمالي والداللي في العمارة، وركز البحث على مفردة التعقید

السنة الثالثة، ، 11،10،9المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد(.ه كمعبر عن مفهوم المماثلةوطرح تفصیالته ومؤشرات

  )349-323ص، 2006

م 
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ح
الب

)7(

  السلطة في العمارة والنقد المعماري

  الباحث

سهى حسن الدهوي.سناء ساطع عباس ود.د

ت علیه العدید من الدراسات المتخصصة بموضوع النقد كونه احد أهم المفاهیم التي ركز السلطةتناول البحث مفهوم 

والذي شمل ستة مفردات رئیسة أطارا نظریا للمفهومقامت الدراسة ببناء . بصورة عامة، والنقد المعماري بصورة خاصة

، أنواع السلطة في العمارة، مصدر السلطة، ومعنى السلطة، ومجال ظهورها، والوسائل السلطویة للنقد المعماري: يه

، لتتضمن تلك المفردات بدورها على مفردات ثانویة وفقرات فرعیة متعددة یمكن للنتاج المعماريوالوسائل السلطویة

یعتبر البحث ان التوصل الى وصف وتعریف السلطة في العمارة والنقد المعماري  .تطبیقها على مشاریع معماریة مختلفة

المجلة العراقیة (.لك باالستناد الى مجاالت ظهور السلطة المتعددةهو بمثابة قاعة اساسیة لبحوث اكثر تفصیال وذ

  )47-30ص،2008السنة الرابعة،،14،15للهندسة المعماریة،االعداد

م 
رق
ث 

ح
الب

)8(

  االقتباس والتضمین في اللغة والعمارة

  الباحث
عماد یوسف الفي

غة واللغة إلى العمارة، وبما یكون مصطلحین من البالاالقتباس والتضمینقام البحث بنقل مفهوم مصطلحین هما 

، یحاول البحث تلمس أوجه التوافق الكبیر بین حقلي اللغة االقتباس المعماري والتضمین المعماريمعماریین هما 

وبما یغني الفكر النقدي المعماري بما احتوته كتب البالغة العربیة من قیم ...والعمارة في المستویین التركیبي والجمالي

المجلة العراقیة للهندسة (. جمالیة ومفاهیم علمیة یستطیع المعماري المبدع أن یستثمرها في نتاجه المعماري

)150- 129ص ، 2009السنة الخامسة،،18،17،16المعماریة،االعداد

م 
رق
ث 

ح
الب

)9(

  جمالیة القبح في فن العمارة

  الباحث

اسماء نیازي طاهر.د

جمالیة القبح البحث تعریف مفاهیم المرتبطة بالتجربة الجمالیة في فن العمارة، وقد قامكاحد الالقبحتناول البحث مفهوم 

بصورة عامة من خالل تقصي مفهوم القبح في الفلسفة وعالقته بالقیم االخالقیة والحكم الجمالي في )استیطیقیا القبح(

الغروستك، والغریب، رة والمتمثلة بكل من مفهوم الفن، واستعرض البحث المفاهیم المرادفة للقبح االستیطیقي في فن العما

، اذ تمتلك جمیع تلك المفاهیم قیم استیطیقیة جمالیة بشكل او اخر، ویولد حضورها في والرهیب، والخشن، والمربك

النتاجات المعماریة متعة واثارة جمالیة بغض النظر عن طبیعة الشعور الذي یتحقق لدى المتلقي عند التواصل مع هذه 

لیشیر البحث فیما بعد الى صعوبة وضع تعریف محدد لمفهوم القبح نظرا لعدم استقرار المفاهیم الجمالیة . نتاجاتال

ضمن تعریف ثابت، حیث تتباین على وفق التوجهات والطروحات الفلسفیة التي تتبناها، اال ان غالبیة هذه الطروحات 

،السنة 18،17،16المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد(.االیجابيتلتقي في ان هناك قیم استیطیقة لمفهوم القبح بمعناه

)232-214، ص 2009الخامسة،
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اإلیقاع في الواجهات التقلیدیة لألزقة في 

  مدینة الموصل القدیمة

  الباحث

طلعت إبراهیم العاني وحسین سلمان الیوناني

لها حضورها كخاصیة تصمیمیةإذ یبرز اإلیقاع ... تكریس الهویة المعماریةكجزء مهم فياإلیقاعاعتبر البحث مفهوم 

وقد تنوعت المفردات التي ...لعموم المدن وبشكل خاص في المدن اإلسالمیة)الواجهات(الواضح في تكوین األزقة 

دید المفردات ارتبطت بهذا المفهوم في مختلف العمائر وفي مختلف الحضارات، اهتم البحث بتعریف اإلیقاع وتح

السنة ،21،20،19المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد(.الوحدة والتنوع، والتدرج، والتناقض واالختالفالمتضمنة 

)    276-256ص، 2010السادسة،
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)2(ملحق رقم 

للبحثمن عینات الدراسة العملیةثانيالمستوى ال

الترادف الداللي إن... منتجهأوفكري یشرع به مبدعه أوفني نتاجأعد نقطة البدء مؤشرا كبیرا على طبیعة أي ت

البدء بإعادةوٕانماولكن الوالدة لیس من جدید مفهوم الوالدةحفز المصمم باتجاه تجسید مفهوم البدء والوالدةبین 

المعماریة للفلسفة واستندت القراءة الفكریة...وهو برج بابلأالالرموز المعماریة لبابل القدیمة ألحدوالوالدة 

  :آلیاتالتصمیمیة على مجموعة 

.... والمعاصرةاألصالةكیان معماري في المحافظة، توجب استهداف ثنائیة أهمكون مبنى المحافظة هو -

.رموز تاریخیة تخص الموقعمحاكاةعن طریق 

ات العمارة التي تمیز عمارة وادي الرافدین وبالذ) تعدد الطبقات(محاكاة فكرة التدرج الطباقي-

).وعمودیاأفقیا(الخاص إلىللحركة والوظیفة من العام التدرج المتسلسلمبدأفاعتمد ....البابلیة

.فكرة البوابة للمدینة القدیمة لتكون بوابة المحافظة في المشروع الجدیدإزاحة-

.فكرة شارع الموكب في المدینة القدیمة لیتحول كمحور خاص بالعرباتاستعارة-

االسطوانیة الضخمة األعمدةتم وضع قشرة زجاجیة شفافة خلف سلسلة من الشفافیةقیق لغرض تح-

.الموجودة في الواجهة الداخلیة المطلة على الفناء

.قشرة خارجیة تحیط المبنى الرئیسيإلىالمدینة القدیمة وتحویله أسواراحد تجرید-

مع أجراء بعض المعالجات ...نفتاح نحو الداخلباال تم التفاعل مع احد خصائص العمارة العراقیة والمتمثلة -

، 11،10،9المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد(...أزاحته نحو الداخلالشكلیة المعاصرة من خالل 

)  12- 11ص، 2006السنة الثالثة، 

  2006/ مبنى محافظة بابل 

الحائز على المرتبة االولى في المسابقة الخاصة 

  بالمشروع

وآخرونعباس علي حمزة . د:مالمصم
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لخدمة الجوانب المناخیة التقنیات والمواد الحدیثة والعازلةوبتوظیف بالمزج بین التراث والمعاصرةتم تمییز المبنى 

.المباني المستجیبة للمناخ في المباني الخضراءوجعل المبنى صورة من صور والتقلیل من الصرف على الطاقة

)  14-11ص، 2008السنة الرابعة، ، 13،12العراقیة للهندسة المعماریة،االعدادالمجلة(

  2008/ مبنى دیوان الوقف السني 

الحائز على المرتبة االولى في المسابقة الخاصة 

  بالمشروع

مقداد حیدر الجوادي واحمد لؤي . د: المصمم

  البجاري
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رو 
ش
م

ي
ثان

 ال
ع

لحكمة ومكتبتها تحدیا جدیدا من خالل موقع المبنى ضمن مباني تراثیة متعددة بیت اأكادیمیةمبنى شكل تصمیم

فجاءت القراءة ...أخرىالوظائف ومختلفة الطرز المعماریة، من جهة، وموقعه المتمیز على نهر دجلة، من جهة 

  :اآللیاتمعتمدة على مجموعة من لألفكارالمعماریة 

التي ...المحیطةاألبنیةري الشكلي من خالل دراسة وتحلیل كافة البناء الفككأساسلسیاقیةم امفهو اعتماد -

.من حیث االرتفاع واالرتداد عن الشارع والنهرالمجاورةاألبنیةمع التماشي ضرورة أفرزت

التدرج المتسلسلمبدأواستثمارها باعتماد ...التي غرستها عمارة وادي الرافدینفكرة التدرج الطباقياعتماد -

).وعمودیاأفقیا(فیة للحركة الوظی

في البناء أساسيالشكل المستطیل ذو الفناء الوسطي لمبنى المدرسة المستنصریة وبوابتها كشكل استعارة-

.مع أجراء عدد من اإلزاحات الشكلیة...نتیجة لتطابق الوظائف ما بین المشروعینالشكلي

اسطوانة دائریة، فضال عن استخدام وضع لمسة معاصرة على الواجهة المطلة على النهر بكسر اإلیقاع ب-

...تفاصیل ثانویة صغیرة

مع استخدام معاصر ) الجفقیم(شكل الشناشیل، وفصل األقواس المكونة له، وباستخدام مادة الطابوق تجرید-

لألشكال الكونكریتیة لألقواس على وفق تناسبات شكلیة ساعدت في وضع لغة شكلیة متناسبة مع طبیعة 

)  17- 15ص، 2008السنة الرابعة،،13،12المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد(.الفضاء المستخدم

  2008/ بیت الحكمة ومكتبتها أكادیمیة

الحائز على المرتبة االولى في المسابقة الخاصة 

  بالمشروع

وآخرونباسم حسن هاشم .د: المصمم
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العراقي الغني والعریق ذو الجذور المتعمقة بعیدا في المن روث المعمارياستثمار المو تستهدف الفكرة التصمیمیة 

فكریة وشكلیة یتم االستناد علیها كمصادر أساسیة، واعتماد هذا الموروث كمراجع اإلنسانیةوفي تاریخ الحضارة 

وع غوصا من لیمثل المشر ....خصائصهوٕاحیاءعلى موروثنا المعماري الحفاظ للعملیة التصمیمیة بهدف أساسیة

بحیث یصبح المشروع بانوراما زمنیة للحضارة األصیلةالوقت الحاضر في رحلة زمنیة عبر تاریخ الحضارة العراقیة 

، ولتحقیق الفكرة تطلب االستناد على ثالثة مراحل زمنیة هي حضارة بابل، ومدینة واألماكناألزمانالعراقیة متعددة 

بین المصادر مع التوافقات الفكریة والشكلیةریب وذلك استنادا على المنصور، والوقت الحاضر والموروث الق

  ...بعضها ومع متطلبات وطبیعة المشروع

لموقع المشروع الحالي وحركته وتجسید أساسيتدرجات الكتلیة للزقورة في تخطیط لوا.. فاستثمر تخطیط مدینة بابل

  .األساسیةكتلة المشروع 

وكنظام شكلي متوافق األربعةالمدینة وبواباتها أسوارمدورة على مستوى الكل مع تخطیط مدینة بغداد الكما استثمر

  ...أو-أماتؤول بصیغة أنتماما مع الخصائص الشكلیة للمسرح البابلي، فهي یمكن 

ویتم من ... مقاییس متدرجةإلىفي مقیاس الزقورة للوصول ... التحوالتتتضمن سلسلة من آلیاتكما تم اعتماد 

لتظهر كتلة القاعة منسجمة مع النسیج المحیط ...ا االرتباط مع مقیاس النسیج التقلیدي في الوقت الحاضرخالله

السنة الخامسة، ،18،17،16المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد... (وتمثل استمرارا لتدرجها الهرمي المقیاسي

  )15- 11ص، 2009

  

  

  2009/األغراضتصمیم قاعة مغطاة متعددة 

الفئز بجائزة المهندس المعماري في مسابقة مجلس 

  وزراء االسكان والتعمیر العرب
عاكفسلیمان فینوس : المصمم
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التجانس ومتصل بساللم كهربائیة لخدمة المصلین، درس في التصمیم األرضیقع المشروع في معظمه تحت 

وبما یجعل ام اقل ما یمكن من مساحة الفضاء بین السیاج والحرمالبناء القدیم ومحاولة استخدطرازمع الكامل

ویبعد الشعور بوحدة التصمیمالمتحقق بالشعور لتناسقالناظر یشعر بان هذا الجزء لیس مضافا وٕانما یوهمه ا

  .إضافة أو إقحامبوجود 

كما حاول التصمیم اعتماد واءواستخدام ملقف اله، الطاقة الطبیعیة للتهویةتم في التصمیم االعتماد الكامل على 

السنة ،18،17،16المجلة العراقیة للهندسة المعماریة،االعداد. (باستخدام السقوف الزجاجیةاإلضاءة الطبیعیة

  )19- 16ص، 2009الخامسة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أبياألعظماإلمامجامع میضأةتصمیم 

  2009/حنیفة النعمان 

ي واحمد لؤي مقداد حیدر الجواد. د: المصمم

البجاري
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مكون من مجموعة فعالیات ووظائف مبنى ضخمإدراجبأهمیةكان التحدي في تصمیم هذا المشروع مرتبط 

سیارات ، قاعة الجمعیة التشریعیة، وخدمات، وفضاءات عامة وحكومیة متعددة، ومواقف اإلداریةكالمكاتب (

ضمن نطاق في موقع صغیر) الداخلیة منها والخارجیةةاالحتفالیمراسیم فضال عن فضاءات للوالعامة، نللموظفی

مع الوظیفة تتالءمنصبیة أشكالما بین الوحدات المكتبیة المتكررة ضمن والجمع... تجاري في مدینة تولوزسكني

  .الرسمانیة للمباني الحكومیة

المبنى في مركز تم توقیعإذ، ظیفیة الحضریةالقرارات التصمیمیة حول العالقات الو أولىعلى وفق ذلك، تمحورت 

توسع أليعلى الحي المجاور والسماح بنفس الوقتتأثیرهالموقع وتاطیره بالحدائق والمناظر الطبیعیة للتخفیف من 

طوابق ) 6(مستقبلي بسیط ضمن حدود الموقع، وقد تم تنظیم المكاتب في جناحین رئیسة بتنظیم خطي مكونة من 

ن من الجسور المزججة، وتوقیعها بشكل قطري مائل في الموقع وتاطیرها لطریق سابلة وبما یحقق مرتبطة باثنی

، )المدینة التاریخیة والمركز التجاري لتولوز(اختراقا للموقع من قبل العامة في محاولة للربط ما بین طرفي الموقع 

مدخل التاریخیة، على شكل بوابة تمثل في مدخل الموقع من جهة المدینةاعتمد في التصمیم الجوانب النصبیة

، فضال عن تركیز التصمیم على الجسور الرابطة الضخمةاألعمدةللحیاة المدنیة، وتحتوي على اثنین من رمزي

وأروقةعناصر المبنى من جسور تحترم وتحتفيدراماتیكي، بصورة عامة بأسلوبالمؤطرة للمسهد الحضري 

  .مباشرةوبصورة غیر بالعناصر التاریخیة

یشابه بأسلوب، وخاصة تلك المطلة على مسار حركة السابلة والفناء الداخلي معالجة سطوح المبنىوقد تم 

تعتبر مدینة تولوز احد إذلمدینة تولوز من حیث تشكیل الفتحات واستخدام مادة الطابوق، المعالجات التاریخیة

  .المدن القدیمة التي استخدمت مادة الطابوق في مبانیها

www.architectureweek.com/2005, www.arcspace.com

مفاهیم والقضایا من تجدر االشارة الى ان دعوة فنتوري الى التعقید والتناقض في العمارة قد تضمنت العدید من ال

تسلیم بالتعقیدات المتنامیة والمتزایدة للمعضالت الوظیفیة المتمثلة بالبرامج الفریدة في هذا العصر والتي ضمنها ال

باالخص المشاریع الهائلة على مقیاس المدینة والتخطیط االقلیمي، فضال ... هي معقدة بسبب المجال الذي تغطیه

والتي اعتمد علیها في هذا ) كال االثنین معا(وجة العنصر ذو الوظیفة المزد: عن متابعة المستویات المتناقضة

  )38،77،89- 37، ص1987فنتوري،(لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة المصدر. المشروع بالتحدید

–مبنى أداري حكومي في مدینة تولوز 

  1999/ فرنسا

Provincial, Capitol Building, 
Toulouse – France

  فنتوري وسكوت براون: المصمم

Venturi & Scott Brown
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یقع المتحف في جزیرة تیشیما، وهي جزیرة تواجه المحیط من خالل تاللها الرائعة المغطاة بمصاطب مزارع الرز، 

البیئة الطبیعیة، والفن، : هيأساسیةما بین ثالثة عناصر االنصهار التامتحقیق إلىیهدف تصمیم المشروع 

للعمل الفني وفي داخلي/ فضاء دینامیكي مغلقإیجادعناصر كوحدة واحدة وذلك من خالل لتعمل تلك ال. والعمارة

  .نفس الوقت مفتوح طبیعي

ویتناغم مع ، من جهة، )Rei Naito(مع عمل الفنان فضاء معماري یتعایشإیجادكان من المهم للمصمم 

تصمیم یتكون من منحنیات حرة، ادأعدلذا تم . أخرىالموقع، من جهة ألرضیةالمتموجة طبیعة التضاریس

كانعكاس لهیئة قطرات المیاه المتساقطة من خالل بالطة خرسانیة رقیقة متموجة في السقف، والتي تحتوي على 

الفضاء الداخلي العضوي الواسع، لیبدو المشروع إلىفتحات كبیرة تسمح بدخول الضوء والمطر والهواء النقي

  .منحدرأوتلهعي الخارجي وعلى شكل كجزء ال یتجزا من المشهد الطبی

www.arcspace.com

الیابان –متحف الفن في مدینة تیشیما 

/2010  

Teshima Art Museum – Japan  
Ryue Nishizawa
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بالقرب من األوبرافي الصین كلها،  یقع دار اأوبر في جنوب الصین، وثالث اكبر دار أوبرایعد المشروع اكبر دار 

المشكلة لتاریخ منطقة افیةوتركیب للتقالید الثق، تقصي فرید للعالقات الحضریة السیاقیة، ویمثل نهر بیرل

  .بمستقبل هذه المنطقةوالتفاؤلجوانجشو مع الطموح 

والتفاعل مابین الهندسة المعماریة ) Landscape(مفاهیم المناظر الطبیعیة روع من انبثق التصمیم العام للمش

لیستقر المشروع في،التآكل/ الجیولوجیا والتضاریس الجغرافیة، ومفهوم التعریةمبادئوالطبیعة، واالشتراك مع 

  .مع موقع النهروئام وتناغم تام 

سیابیةنالحصى التي تقع على ضفاف النهر، كما استوحت اأشكالاستوحت المصممة الشكل العام للمشروع من 

  .تنحت المبنىكأنهاالریاح والمیاه على الصخور لتبدو تأثیرتصمیمه الخارجي والداخلي من 

عمق المبنى من خالل نوافذ مثلثة إلىبصورة كبیرة، والتي وصلت الطبیعیةاإلضاءةاعتمد التصمیم الداخلي على 

  .موزعة ببراعة

www.e-architect.co.uk/guangzhou

  2011/الصین-دار األوبرا في جوانجشو

Guangzhou  Opera House
China

  زهاء حدید: المصمم
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یعتبر هذا إذسنوات تقریبا، 10لمدینة براغ،والذي بدا تنفیذه قبل األساسیمثل المشروع ثالث مبنى ضمن المخطط 

  .التحضر في مدینة براغ/نضري جدید وغني وفعال، ذو نظرة متفائلة للتمدالمخطط نسیج ح

مستویات تقییم منظمة بأعلىلالرتقاء والمعاییر العالیةالستدامةاأهدافتم تعدیل المشروع بما یتالئم مع 

)LEED.(  

للمباني المحیطة ترمالتناقض المحالمبنى عبارة عن تكوین هندسي مستوحى من اللغة التكعیبیة التشیكیة، یعرض 

االستجابة لقضایا الحفاظ على الطاقة من خالل حواره مع السیاق البنائي المحیط به، كما یسعى المبنى لتحقیق 

، لیمثل تحدیا من نوع خاص، والمتمثل بخصوصیة التعامل مع الجمال التاریخي لمدینة براغ، وتحقیق االستدامة

  .أخرىدینة ومستقبلها، من جهة صورة حدیثة معاصرة للموٕایجادمن جهة، 

العمودیة الصلدة مع الزعانف المائلة األلواحناجمة من تكامل تناغم ودینامیكیةیشكل الغالف الخارجي للمبنى 

للتقلیل من الكسب الحراري وتحقیق تظلیل بزاویة تتوافق مع اتجاه حركة الشمس ضمن جدار ستائري، في محاولة 

  .ب للمنظر الطبیعيوبدون أي حجمریح من الداخل

، یحتوي واإلنارةكوة للتهویة نظم المبنى بطوابقه الثمانیة حول فناء رئیسي مسقف بسقف اخضر، ویحتوي على 

هذا الفناء على شجرة زیتون اسود واحدة، وجدار مغطى بنبات اللبالب، وجسور رابطة، فضال عن توفیر درج یربط 

التصمیم الخارجي یتداخل ویتشابكوبذلك . من استخدام المصاعدللتقلیلفي محاولة األولىاألربعةالطوابق 

والداخلي للمبنى بصریا وفیزیائیا مع عناصر المنظر الطبیعي، مع تسرب لتلك العناصر وظهورها في الفناء 

خالل الصیف،بالتهویة الطبیعیةالمتمثلة األخرىالوسطي المسقف، وقد حقق المبنى العدید من المعاییر البیئیة 

، فضال عن استخدامه للمواد المحلیة األمطارالمیكانیكیة، ومعالجة المیاه، وتجمیع میاه األنظمةواستخدام 

)www.architectural.com(.التدویرإلعادةوالمواد القابلة 

  

–محكمة المدینة الخضراء في براغ 

  2012-2010/الجمهوریة التشیكیة

City Green Court / Prague  
Richard Meierرتشارد مایر  : المصمم
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الوطني، والمكتبة األرشیفیستمر البناء في المباني الستة للمدینة الثقافیة في غالیسیا والمتضمنة كل من مبنى 

  .الدولي، ومركز الفنون المسرحیةالوطنیة، ومركز البحوث التراثیة، والمتحف التاریخي، ومركز الفنون

في مصفوفة تزامنیة تجمع مابین القدیم والجدیدیقوم المشروع على أساس تكوین شكلي ذو طبوغرافیة متموجة 

لثالثة شبكات معلوماتیة تظهر في سطح المشروع وفضائاته الخارجیة مفهوم الطباقیةوباعتماد للشكل واألرضیة

  .المقام عل تله

بمخطط المركز التاریخي الدیني لمدینة سانتیاغو في العصور الوسطى، في حین تتمثل الطبقة ىاألولتتمثل الشبكة

الثانیة بالشبكة الدیكارتیة للمدینة الحدیثة التي تم تسقیطها على طرق ومسارات الشبكة األولى، لیتم اعتماد الشبكة 

  .ها بتشویه الهندسة المستویة لكل منهماالثالثة لطبوغرافیة التلة وتسقیطها على ما سبقها والسماح ل

تم استخدام الحجر االسباني المحلي في المباني العامة للمشروع، فضال عن استخدام الجدران الستائریة المصممة، 

  .في مدینة غالیسیاتستذكر نمط التزجیج التقلیديوالتي 

www.archinect.com

–المدینة الثقافیة في غالیسیا 

  2013-2000/اسبانیة

City of Culture of Galicia/ Spain
Peter Eisenmanبیتر ایزنمان : المصمم
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