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جهت نيل به »زبان معماری« مشترکـ  كه بی شک سنگ زیربنای رشد تئوریک معماری و به طبع آن پيشرفت معماری در عرصه حرفه ایستـ  و همچنين جهت درک صحيح 
خواننده از نوشتار كتاب حاضر، در این مقدمه سعی شده است تا تعریفی جامع برای واژه »كانسپت« ارائه شده و همچنين توضيحی مختصر در خصوص جایگاه آن در طول »فرآیند 

طراحی« ارائه گردد. )الزم به ذكر است كه این تعاریف، مطلق نبوده و جهت درک مفاهيم و واژه های استفاده شده در این كتاب مطرح شده اند.(
كانسپت چیست؟

هنر  و  منطق  فلسفه،  در  لغت  این  ترجمه شده است.  »انگاره«  به  فارسی  لغات  فرهنگ  در  و  استخراج   )Conceptus( »كانسپتوس«  كلمه  التين  ریشه  از  واژه كانسپت 
بيشترین كاربرد را داشته و معانی آن تقریبا یكسان بوده است. در فلسفه معادل با »تصور« یا »مفهوم« بوده و امروزه كلماتی بسيار كليدی از ریشه این كلمه در زمينه های هنری 
مورد استفاده قرار میگيرد، كلماتی نظير Conception )فكر، ایده، اندیشه(، Conceptual )عقلی، تعقلی، ذهنی، مجرد( و یا Conceptualize )متصور كردن، مفهوم ساختن(.

ابهام در تعريف كانسپت در عرصه معماری:
در ادبيات محاوره ای رایج ميان دانشجویان معماری كلمات بسياری نظير »ایده«، »ساختار« و »مفهوم«، معادل با واژه »كانسپت« استفاده می شوند. پيداست كه این كلمات با یكدیگر 

مترادف نبوده و نمی توانند معادل صحيحی برای »كانسپت« باشند. در زیر به معانی این سه مفهوم و ارتباط آن ها با واژه كانسپت می پردازیم.
»ايده«، خود واژه ای مبهم در ذهن دانشجویان معماری است كه جستجو برای یافتن آن در طول فرآیند طراحی، ذهن بسياری از دانشجویان را مشغول میسازد. از آنجا كه تعریفی 
مطلق برای ایده وجود نداشته و اساسا ارائه چنين تعریفی نيز غير ممكن به نظر می رسد، طراحان در مقياس های مختلف، از جزیيات فرمال در طرح گرفته تا كليات و مبانی نظری 
طرح به »ایده پردازی« می پردازند. همين ابهام و طيف گسترده معانی »ایده« است كه درک مفاهيمی نظير »كانسپت« یا  »ساختار« را دچار مشكل میسازد. لذا روشن ساختن 
مفهوم ایده، خود به شفاف شدن مفهوم كانسپت و تمایز این دو از یكدیگر می انجامد. با صرفنظر كردن از ایده های جزئی درطرح، جایگاه »ایده های كلی« یا به عبارت دقيق تر 
»ایده های اصلی« )Main Ideas(، را می توان حد واسطی ميان كانسپت و ساختار طرح دانست. تعداد ایده های اصلی در یک طرح محدود نبوده و به طور كلی می توان گفت كه 
هر »ایده اصلی« از یک سو ریشه در مبانِی تئوریک و نظری طرح و بسترهای فرهنگی، تاریخی یا تكنولوژیک داشته و از سوی دیگر به ساختار فضایی و كالبدی طرح در عرصه 
معماری ختم می شود. هر چند »ایده اصلی« از لحاظ كاربرد و معنی ارتباطی تنگاتنگ با »كانسپت« دارد اما هرگز نمی تواند جایگزین آن، خصوصا در ادبيات مكتوب معماری باشد.

»ساختار طرح« نيز تركيب دیگری است كه بسياری از دانشجویان آن را معادل »كانسپت« میدانند، در این ميان گروهی »ساختار طرح« را معادل با »ساختار فضایی پالن« 
دانسته و گروهی دیگر آن را مترادف با »نمود فيزیكی و ساختار كالبدی طرح« به كار می برند. به هر حال هيچكدام از این تركيب ها معادل مناسبی برای كانسپت نبوده و اصرار 
دانشجویان به تمسک به آنها در پاسخ به سوالِ »كانسپت طرح چيست؟« نتيجه ای جز نامفهوم و مبهم ساختن مبانی طرح نخواهد داشت. »ساختار«، كه در واقع به روابط حاكم 
 )Spatial( ميان جزئيات، اجزا و قسمت های مختلف یک كل واحد داللت دارد، مهمترین شاخصه ماهيت و هویت اثر می باشد. بدین ترتيب، چه در خصوص روابط فضایی طرح
از این واژه استفاده شود و چه در خصوص روابط فيزیكی )Physical(، در هر دو صورت پيوندی ناگسستنی ميان ساختار و محصول نهایی فرآیند طراحی معماری وجود خواهد 

داشت، پيوندی كه در نتيجه آن، تغيير ساختار، به منزله تغيير ماهيت طرح و به عبارت دیگر تغيير طرح خواهد بود.
»مفهوم طرح« نيز تركيب دیگری است كه از آن به عنوان مترادف كلمه كانسپت استفاده می شود. آنچه به این اشتباه ظریف دامن می زند آشنایی دانشجویان با »هنركانسپچوال« 
و معماری كانسپچوال است كه در ادبيات معماری ما به هنرهای مفهومی و معماری مفهومی ترجمه شده است. بر مبنای این معادل سازی است كه بسياری از دانشجویان در پاسخ 
به سوال كانسپت طرح چيست؟ به دنبال یافتن مفهوم و معانی نظری برای طرح خود می گردند. مفاهيمی كه استخراج آن از طرح ممكن نخواهد بود، مگر در صورتی كه از ابتدای 
روند طراحی در ذهن طراح متصور شده باشد. »معماری مفهومی«، شيوه ای خاص از معماری است كه نياز به مبانی نظری مستدل داشته و در صورت عدم شناخت كافی از این 
شيوه دانشجو در روند طراحی خود به بيراهه خواهد رفت. لذا تمسک به واژه مفهوم نزد طراحان و جایگزینی ناآگاهانه آن با كانسپت موجب گسست در ادبيات گفتاری ميان استاد 

و دانشجو شده و نتيجه ای جز سردرگمی این دو نخواهد داشت.
كانسپت در معماری: بدیهی است معماران با توجه به نگرش، مهارت و تجربه خود روند یكسانی را در پروسه طراحی معماری دنبال نمی كنند. اما روشن است كه پس 
از پی بردن به توقعات و نياز های كارفرما، انجام مطالعات و همچنين آناليز سایت، مفاهيم و افكار اوليه ای در ذهن معمار نقش می بندد كه آميخته ای است از تصاویر، ایده های 
فرمال، اهداف و كلمات. این افكار، نامنسجم بوده و در گفتگوی متقابل ميان ذهن با دست )یا رایانه( تجسم یافته، رشد كرده و شكل می گيرند. این گفتگو ميان ذهنيت و عينيت 

مـقدمـه
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در قالب اسكيس ها، دیاگرام ها، ماكت ها ی اوليه و یا حتی دست نوشته هایی از معمار ظهور می یابد. با این وجود تا برخورداری از انسجام، شفافيت و وضوح كافی نمی توان عنوانی 
برای این افكار و ایده ها برگزید. 

آنگاه كه پس از انتخاب ها و غربال های ذهنی بسيار، چكيده ای از این تفكرات، نوشتار و اسكيس های اوليه در ذهن مجسم گردید، تصوری از كانسپت پروژه در ذهن معمار آشكار 
گردیده است، تصوری كه قطعيت آن منوط به موفقيت ایده ها و راهكارهای معمارانه طرح در فرآیند طراحی می باشد. شكل گيری كانسپت در مراحل اوليه طراحی صورت میگيرد 
اما تاثير آن تا پایان فرآیند طراحی می بایست حفظ شود. چنانچه پيداست توانایی ذهنی معمار در تحليل اطالعات و همچنين خالقيت او در خلق دیدگاه های جدید نسبت به موضوع 

مهمترین عوامل تاثيرگذار بر كانسپت می باشند. بدین ترتيب، تعریف كانسپت، نقش آن و روابط ميان ایده و كانسپت را میتوان در عبارت زیر خالصه نمود:
»كانسپت در معماری، تركیبی از انديشه، اهداف و ايده هایِ خاص معمار در قالب كلمات و تصاويری ذهنی است كه محور و معیار تمامی 
تصمیمگیریهای معمار در طول فرآيند طراحی می باشد. اين جوهره، در عین وضوح، ماهیتی ذهنی و نظری داشته و از پسِ مطالعات، ارزيابی ها، 
ايده پردازیها و ترسیمات معمارانه حاصل می شود. تمامی ايده های اصلی، راهكارها و ساختار نهايی طرح در راستای تحقق كانسپت مطرح شده 

و از آن تاثیر می گیرند.«

 

از كانسپت تا طرح:
عالوه بر دیاگرام فوق، ارائه مثال های شاخصی در عرصه معماری نيز می تواند به روشن تر شدن موضوع بيانجامد:

به عنوان مثال در موزه جنگ امپريال اثر دانیل لیبسكیند، كانسپت طرح، پيوند موضوع طرح با مفهوم، تاریخ و تصاویر ذهنی رایج در خصوص پدیده جنگ میباشد. جهت 
دست یابی به این كانسپت از ایده های متفاوتی در طرح استفاده شده است. نمونه ای از ایده های معمار، انعكاس ریشه های جنگ یعنی برخورد، تضاد و رقابت در پالن و نمود 
كالبدی طرح است. در این مقياس ایده ها می توانند تاثيراتی كلی بر ساختار طرح داشته باشند، اما تا اینجا ذهنيت معمار بر عينيت طرح مستولی بوده و مفاهيم نظری و تئوریک 
در اولویت می باشند. پيداست كه نيل به این ایده ها در گرو راهكارهای معمارانه ایست كه ایده های نظری را به فضا، مكان و فرم تبدیل می كند. راهكارهایی نظير شكست ها و 

زوایای تند در پالن، آشوب و بی نظمی در نما و برخوردها و تركيب های نامتعارف احجام در فرم. 
مثال دیگر در این خصوص می تواند موزه گوگنهايم بیلبائو اثر فرانك گهری باشد كه در آن كانسپت های متعددی در مقياس و زمينه های متفاوت قابل تشخيص می باشد: 
1ـ تبدیل ساختمان موزه به اثری هنری و بخشی از گنجينه موزه 2ـ  استفاده از معماری برای تغيير هویت بستر طرح یعنی شهر بيلبائو 3ـ خلق الگوی جدیدی از رابطه ميان فرم 
و عملكرد در عرصه معماری. هر یک از این كانسپت های نظری به ایده هایی كلی در ذهن معمار تبدیل شده اند. نظير توجه به جنبههای فرمال و تندیس گرایی، شاخص ساختن 
بنا در بستر به واسطه تضاد با معماری موجود و رهایی فرم ساختمان از محدودیت های عملكردی. ایدههایی كه به طور غير مستقيم در شكل گيری ساختار كلی طرح تاثير گذارند. 
هر یک از این ایده های اصلی به ایده هایی جزئی تر تبدیل شده و سرانجام به كمک راهكارهای معمارانه در جهان مادیت و معماری حضور یافته و كالبد فضایی و فيزیكی بنا را 

خلق می كنند .
در كتاب حاضر عالوه بر ارائه ایده های اوليه و كانسپت های معماران معاصر در قالب اسكيس ها و ماكت های اوليه، مدارک فنی و عكس های مربوط به هر پروژه نيز ارائه شده تا 
با دنبال كردن روند طراحی هر پروژه از كانسپت تا طرح نهایی، اهميت كانسپت و چگونگی وفاداری معماران به آن آشكار گردد. بدین ترتيب می توان به نقش ایده های اصلی، 

جایگاه ایده های فرعی، ساختارها و روش های تبدیل ایده های نظری به احجام و فرم های معمارانه نيز پی برد. 

كانسپت
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