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 :المستخلص

 الرر  وصرروالا  وطوليرر  بحرر  عمليرر  فرر  جعلرر  علرر  قرر ة   غبائزيرر  بعمليرر  أسرر   وبشرر   االنسرر   يرربط   

 السر بة  العملير   فج  مح ة، ه ف ةو  العملي  هذه طستمب وحينه  آخب، ومج ل   فض ء ف  طتج ة ثم ومن االكتف ء،

 االنسر ني  البغ ر  اثب وكذلك عم   ، ال  الح ج  واثب م هي  وه  للعم   ، والح ج  البغ   هم  قط ين ف  طتمحو 

 .بسهول  اة اك  اليم ن واسع فض ء   ف  ي و ا  فهم  العم    ف 

 يل رر  هرر ف الرر  للوصررول محرر ة وي ررو  العمرر    اطرر   فرر  وزجهرر  العمليرر  طلررك طح يرر  الرر  ال حرر  يهرر ف

 بنر ء طرم وقر  ،(العمر    فر  والح ج  البغ   حوا ي  فهم ح وة)بـ المتمثل  ال ح  ل مش  ظهب  ن ه ومن العمليتين،

 النتر ئ  وطحلير  االخت ر  ا  مرن مجموعر  علر  العمل  التط يق واجباء ال ح ، ف  ال اخل  للمفبةا  معبف  اط  

 والخ صرر  والبغ رر  الح جرر  يترر عمل فرر  التررواز  الرر  طسررع  العمرر    ا  الرر  ال حرر  طوصرر  وقرر  جمعهرر ، طررم الترر 

 ح لر  الر  الوصرول يم رن فيهر  التر  العمر   ، فر  والموضرو  الرذا  ثن ئير  طترواز  وب لتر ل  والمسرتخ ،، ب لمتلة 

 .والفع  الف ب ف  االستةبا 

Abstract: 

Human beings are fundamentally linked to a process of instinct that can make it 
into a process of research and generation until it becomes sufficient, and then it is 
renewed in space and another field, and then the process continues without a specific 
goal. The previous operations are centered on two poles: desire and need for 
architecture, , As well as the impact of human desire in architecture, they are in a wide 
space can not be easily understood. 

The purpose of this research is to identify and integrate this process within the 
framework of architecture and be specific to reach a goal that satisfies the two 
processes. Hence, the research problem of (limits of understanding of dialogue of desire 
and need in architecture) Of the tests and analysis of the results collected. The research 
found that the architecture seeks to balance the processes of need and desire of the 
recipient and the user, thus balancing the dual self and the subject in architecture, in 
which the state of stability can be reached in thought and action. 

Desire and need in architecture  
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 :تمهيد-1
اساسدةةَلدةمومدةََالتيَتعددَ،اتهتلبيَغرضَمجتمعَمعينَفيَحاجَجاءتَةماَراغلبَالطروحاتَالمعماريةَالىَانَالعلَل َ ُتدَ 

قضاءَمستلزماتَاالنسانََهوَرةالعماَهدفحتىَوصفََ،الكهفَوحتىَيومناَهذاَمنَبدائةةَالحةاةَفيمعَابتداءًاَجتلمحةاةَا
الددىَسددعيَاَلددومددنَقبيددلَذلدداَالطددراَتدد نَهناَ،لسدددَالمتطلتدداتاالَبوجددودَسددعيَوالشدداَانَالحاجدداتَالت هددرََعصددرَأيَ فدديَ

ايَالتحد َفديَخطدوةَماتعددََ،رغتدة تاحثدةَعدنََانَتكدوَنَةرَامدنَالعتمكَ تدهدلََ:قدَت هرَتطبةعةَاخرى،َوعلةهحاجةَ هرتََو
كماَمعرفةَمداهيَعققدةَالحاجدةَوالرغتدةََ،والتيَينتغيَعلىَالعمارةَتوفيرهاَالمتطلعَللمجتمعَلضروريةالكفاةةَفيَالحاجاتَا

َبينمدا ،ي ارعمد ر فد جد حداريد  ارربةد  دارح فهد  حدددد وعلىَهذاَاالساسَ هرتَالمشكلةَالتحثةةَالمتمثلدةَبدد:ََفيَالعمارة ،
كمدداَانََ،رغتددةَتددوفيرَالددىوالتطلددعَسددانيَمحتمددلَوهدديَالحاجددةَالعمددارةَفدديَتددوفيرَمتطلددبَانَةلتحدد َالددىَدراسددةَحالددايهدددفَ

للرغتدةََ.ان ارربة  هي ضردر  البد منه  في ارعم ر  ةعد تحقد  ارح جد ا االس سدل  رتمجتمد  :هيَةالتح َالمتوقعَةةفرض
لتحدد َعددنَاسددتابَالعددةيَالضددروريَواسددتابَالعددةيَالمرف ددهَوالتدديَةقومددانَبلمددسَلَاالنسددانعَدفددفدديََالثقددلَاالكبددروالحاجددةَ

َ.الغرائزَالتيَتسي رَالمرءَلفعلَماَتحتاجة
 ارمف هل  ارمتعتق  ة رةحث-2

َالى َالتح  ََعققةَةشير َبين َجدلةة ََوطبةعة َالرغتة َالعمارةَالحاجةطبةعة َبينَفي َالحجج َتتادل َعملةة َهو َفالجدل ،
ََماوهطرفينَ َتقصدَالدفاعَعنَكلَمنهما َالرغتةَوالحاجة، َانهاََعنَجدلهنا َكما َالمنطق. َوةكونَذلاَتاعتماد االخر،

التطرقَالىَفكرةَالماهةةَتعنيَاالفكارَالتيَتتعاملَمعَ واهرَالنتاجاتَلتوجهَمعينَوماَةحملَمنَتناقضات.َلذاَوجبَ
َة.والجوهرَلغرضَتبريرَاعتمادَمفهومَماهةةَالحاجةَوالرغت

  :ارح ج   م هل /ادالا 
والحاجةَهيََ،العوزَفيَشيءَوَ،يًءَماتقارَالىَشمفردةَالحاجةَفيَمعجمَالمعانيَالجامعَوالوسةطَتمعنىَاالفَوردت
زًَوالحاجةَافتقاٍرََ،والم ربةَكماَوردتَفيَلسانَالعربالغرضَ َ،Shamil، 1999)ماَوهيَوردتَفيَتاجَالعروسَالىَعو 

678َp).َ
َ َالناسَالةهَالحاجةةَوهيَماَاصطقحاًََجةتعنيَالحابينما َحاجة منَسبيلََمتوفرالغيرَاالفتقارَالىَأوَهيََ،تدعوا

انَمعنىَالحاجةَهيَمعنىَالضرورةَلشئَوانَفقدتَالضرورةََ(التجاني)ويرىَ.َالتوسعَورفعَالضيقَالذيَيؤديَالىَالحرج
َ،عسرَفيهاَمنَصعوتاتَعندماَتحتقنةَواخراجَما سكماَانَالحاجةَهيَطلبَالتوسعةَوالتةسيرَعلىَالنفَوجودَلحاجةَفق

َمنَ َإنها ََ،مدةاتَالضرورةأي  َاالفرادَواالمةَلغرضَرفعََوَ،موطنَالحاجةَهياذَانَالضرورة الحاجةَهيَالتيَةحتاجها
َ.(Tejaniَ،2007،َ6-38َpالمشقةَوالمكتةَ)َالضيقَوتطريقةَتخلصَالوقوعَفي

جدده اد دجدد د دبزداره تزيل  ددلمدمه كل نهلحفظ دجدد االنس ن  هير دفبتمتطتب انس ني ارذي  هي ه فأن ارح ج دعتل
رف   هيراد من خالر تتحق  في شيء قد لكدن م دلأ اد فكري ا اد متعت  نفسي، فضردر  داجب تدافره هي . كذرك كل نه

 معدق حل تي.
 :م هل  ارربة  /ث نل ا 

َورغتةَ...َأرادهَ،سؤالَوالطمعالةَوالرغتَ،هيَالحرصَعلىَالشيءَوالطمعَفةهَ:لرغتةتعنيَا َ،رغبَفيَالشيءَرغتًا
إلىَالميلَفيَتحصيلَشيءََ(روبيرَالفرنسي)،َفيَمعجمَتشيرَالرغتةَ.رغبَعنَالشيء،َتركهَمتعمدًا،َوزهدَفةه،َلمَيرده

َعبَ  َوةقال َاللذة َتحقيق َتغةة َمراداًَما َأي َأبدىَرغتة َأو َر َتمعنى َالنجاا َفي َالرغتة َكذلا َوةقال َوأمنةة َواإلرادةَطمال، وا
انَالمقصدَمنَالىَتشيرَ)كقين(ََوَ،(Ibin Manthoor،َ1994َ،422-423َp)َوالرغتةَفيَالمعرفةَتمعنىَالفضول

فالمرءَكلماَتعددةََ،نَغةابهاَةحتطَمنَالوجودَوالشخصةةَالتيَينتغيَانَتبنىَتطلبَالرغتة وعلةهَفَ،ناالرغتةَهيَوجودَاأل
الشخصةةََاالنسانيَوخصوصاًََالكةانمهمَفيََتالنَتحقيقَالرغتةَهيَاثتاَ،تحالةساالمطالتةَزالَالحاجزَبينَالرغتةََو
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(Klainَ،1968،َ25-26َp)َ،َوهوَاليتعلقََ،يودَاالشتاعَانسانةاًََت عتتارهاَمطلتاًََةلرغتةَمنَالواجتاتَالقزماانَتحقيق
فةهَإلىَنمطينَمنَالحةاةَالتيََ(مرَوفَإريا)وقدَأشارََ،(Frum،َ1987َ،18-19َp)َتطتقةَدونَاخرىَوانماَحُقَللجمةع

ةمكنَأنَتجتمعَفيَانسانَواحدَوهما:َنمطَالتملا،َوهوَنمطَإستهقكىَحتىَأنهَلمَيتجاوزَالثقافةَأوَالدينَأوَالتعامقتَ
دَالرغتةَفىَاإلستحواذَعلىَاألشةاءَوتملكهاَأوَالرغتةَفىَاإلكتنازَوالسةطرةَعلىَالناسَأو َتىحَلتكونَجزًءَمنه،َوهوَُةع 

َوأخققةاًََوروحةاًََالمعلوماتَوالمعرفة؛َونمطَفةهَيهتمَاإلنسانَبنوعةةَعققاتهَمعَالناسَواألشةاءَوةطورَنفسهَوينموَنفسةاًَ
 منَخقلَهذهَالعققاتَوهوَنمطَالمرتتطَبوجوده،َولقنسانَالخةارَبينهما.

َأ وةعتبرَالمللَمنَالدوافعَالتيَتدفعََالملل()َهَوالداعيَالىَحصولَالرغتةَهيةشارَ)آالنَبلوم(َانَالسببَالوجبينما
بَانَتعطىَحقهاَجوبي نَ)ارفين(َانَالرغتةَي،َ(Blumَ،2013،p13)َاالنسانَالىَالتغييرَوتطويرَالحالةَالتيَهوَفيها

 َلبايَانهاَتتحققَبوجودَحاجةَوهنااَدافعَلوجودَتلاَالحاجةَوبهاَيَ،ققنةةَفيَالتحقيقعتمعنىَانهاََ،فيَالفهمَالصحةح
الطعامَوهذهََماَيريدَانَة كلَواليوجدَفيَحوزتهفمثًقَانَاالنسانَعندَ،هاالنسانَالىَتحقيقَالحاجةَوالرغتةَفيَالوقتَنفس

معَتمتعهََحاجةَفةكونَبينَخةارينَاماَجلبَالطعامَالىَتلاَالحةازةَواطعامَنفسهَاوَالذهابَالىَاقربَمطعمَلتناولَوجبته
َ،maamuri،َ2011َ)االخيرَهوَعققنيَومنطقيَوقدَحققَفيهاَالحاجةَوالرغتةَمعًاََارخةفالَ،بترفةهَالنفسَالىَحدَما

p11-15.)َ
، دهي ن تج  ا دجدده دشخصيتهثب  ردى اركل ن االنس ني دارذي ي   متدبر فجد  رامالء  هي يتضح مم  سب  ان ارربة 

ارمتل هي من اردداف  عمتل  االبتع د عن ن ا كم  ،عن قد  ارذاا رألنس ن في تحقي  اكبر م لمكن من ارطم  ارذاتل 
م ر  حيث ان ارع ،ارمحفز  رظهدر ارربة  دارتي ينةغي ان تكدن منطقل  في ارتحقي  دارفعل دخصدص ا في ارعمل ارمعم ري 

يدف  ارمتل ارذي هد خصل  ارعمتل  ارتصململ  في ارعمل ارمعم ري ارى تحقي  كم   ،سير  متطتة ا مستخدميه أهي 
 ذي لحق  ربة  ارمجتم  ارذي لحدي تتك ارعم ر .ارر ارتغيي
 ارمعم ري  حدل ارح ج  دارربة  دراس اار -3

الماهةدةَالتديَارتتطدتَبهداََتلاَالدراساتَالعمارةَوبينتبينَاجةَوالرغتةََوحتناولتَتعضَالدراساتَموضوعَالعققةَبينَال
قددامَبتقسددةمهاَالددىَثقثددةَاصددناف:َصددنفَالحاجددةَدَفقددتندداولَفيهدداَموضددوعَالحاجددة،ََ(،َحيدد رفعددةَالجددادرجي)دراسددةَومنهدداَ

النفعةة،َالتيَُتعنىَتالمتطلبَاالساسيَاالنسانيَمنَم وىَاوَكهٍفَاوَعربَاوسيف،َوتعطيَانطتاعَالتكوينَالشكليَللددارَ
فردَالتدددَوالقلعدددة؛َبينمددداَتتعلدددقَالحاجدددةَالرمزيدددة،َوتتعلدددقَبدددذاتَاالنسدددانَفددديَتكدددوينَالشخصدددةةَوالمبنةدددةَعلدددىَالهواةدددةَالخاصدددة

والمجموعدددة،َوالتددديَتدددمَتجسددديدهاَفددديَشدددكلةاتَمادةدددةَترمدددزَالدددىَالمعدددالمَالدالدددةَعلدددىَالدددذات؛َوالحاجدددةَالثالثدددةَهددديَالحاجدددةَ
االسددتطةقةةَوالمتداخلددةَفدديَسددةكلوجةةَاالنسددانَوهمدداَاالنتاجةددةَوالبيولوجةددة،َويددرىَفيهدداَانَاالنسددانَمددعَالتطددورَالحاصددلَفدديَ

فيَالبيئاتَالمختلفةَفيَحينَهوَفيَحاجةَالدىَالبيئدةَاالساسدةةَاوَاندهَغيدرَمكتفديَعَنَوالمعارفَالمختلفةَبدأَيتح َعنَالت
حددةَالملدلَالمتولددةَعدنَتكدرارَالتعامدلَمدعَالمسدتجداتَالناتجدةَفيَاحتةاجاتةَاالساسدةة،َهدذاَالفعدلَفديَالطلدبَهدوَلتخفيدفَ

نفسَالتشدرية،َوعلةدهَفقددَ هدرتَوتطدورةَالدةَعنَالطلب،َفالتعامدلَبدنفسَاالسدلوبَلتلداَالمسدتجداتَيتدراَملدًقَفديَسدةكلوجة
السةكلوجةةَاالنسانةةَالتيَتهدفَالىَاالستمتاع،َولكنَعندماَتتحققَكفاةدةَالحاجدةَاالساسدةةَبنسدتةَمحدددةَسدواءاَفديَالمدادةَ
امَفددديَالفكدددر،َعنددددَذلددداَتتحدددولَالدددذاتَاالنسدددانةةَمدددنَاالكتفاء)السدددرور(َالدددىَوجود)ممتدددع(َالدددذيَبهددداَيتجددداوزَخدددطَالملدددلَ

(Jadirchiَ،2006ََ،15-16َp.)َ
ال يتطتب االكتف ء ارت   في ارح ج ا  ربة افترض أن ارقفز ارى حقل ارمتع  دار انهان رؤل  )ارج درجي(  يتضح

االس سل . بير إنه صنف ارح ج  رلسا فقط في ارجدانب ارم دل  دارمتعتق  في ارمأكل دارمسكن دبيره  مم  لمكن ان 
كف ل  ارح ج  تتخطى تتك ارحددد ارى متعتق ا فكري  درمدز ارهدل  ارفردل ، ف رعم ر  تحمل   نمتبني ارذاا االنس نل ، دأ

جمل  االةع د االنس نل  ارتي أكد عتيه )ارج درجي( فهي كف ل  رح ج  م دل  )مأدى( درمزاا حض ري ا دمعتقداا انس نل ا 
 .دل ارى ارهدف االنس نيدصرت)ارهدل  ارفردل (، دتغتة ا عتى ارصراع ا ارمتكرر  دارمح در  
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بدينَمتطلتدداتَالحاجدةَومثالةدةَالتن يددر،َأكددَفيهداَانَالسددعادةَفديَالعمددارةَتكمددنَالعمدارةَانَعققدةََ)المعمددوري(َتنداولكمداَ
هيَتوفرَمسكنَآمنَةقيَافرادَاالسرةَمنَالمؤثراتَالخارجةة،َالذيَيتسمَبتعاشقهَمدعَالقدةمَالروحةدةَمدنَمعتقددَوهوةدةَحيد َ

درَذلداَالسدورَفقددتَالعمدارةَهددفهاَفديَالسدعادةَوالتديََوالهوةةدَانَالمعتق هماَتمثاتةَالسورَالهيَلمعنىَالسعادة،َف ذاَمداَُدم 
ينتغيَانَتوفرهَللمستخدم.َومثالهَهيَماَُتعنىَتهَالعمارةَاالسقمةةَمنَقلدةَالتفاصديلَفديَواجهداتَالمندازل،َفهدوَلدةسَلفقدرَ

لتحقددقَروحةددةَاالسددقمَفدديَتلدداَالواجهددات،َحيدد َانَالواجهدداتَالصددماءَتدددلَعلددىَاَنمددالعمددارةَاوَالنعدددامَالمهدداراتَأنددذااَوا
َ(.maamuri،َ2011،َ4-6َp التساطةَوالشعورَتالصفاءَمقابلَماَةحققهَمنَمتطلتاتَاالسرةَفيَو ةفةَ)الم وى()

دهد هدف عقالني  ر،خدهذا عين  ا م تهدف إرله ارعم ر ، ف رفعل يجب ان يدفي ح ج  من ج نب دارربة  في ارج نب اال
ف رعم ر  يجب ان تنظر ارى ارمتطتب االس سي دارذي هد)ارمأدى( دارمرتةط ة رح ج ا االنس نل  ،َ(1)كم  أكد عتله )ارفين(

 . تبنى ارشخصل  االنس نل  ارمهم  دارمرتةط  ة رمأدى دهي ح ج ا ردحل 
وعَالمجتمدعَوالعمدارةَوالتحددةاتَالتديَواجهتهمداَوضدمَفيَ)العمدارةَوالمجتمدع(،َنداقيَفيهدا (وجةهَفوزيَيوسف)وفيَمقالةَ

لَتالعمارةَالتقليدةدةَالقدةمدةَوامتددحهاَلمداَتمتلكدهَمدنَسدماتَفهومةَمنَقبلَالمجتمعغيرَمالوهوَتحديَالتكنولوجةاَ ،َحي َأج 
التسداطةَاَذل،َوكدشدوارعهاغيدرَمنقطعدةَفديَالمتحضرةَفيَنفوسَمسدتخدميهاَمدنَحيد َااُللفدةَوالتفاعدلَاالجتمداعيَوالحركدةَ

ُهَمدنَأسدوءَتحددةاتَالمجتمدعَالمحدافر،َتاعتتدارَالتطدورَالحاصدلَهدوََ،والطرزَالمعماريةَالتقليدةة فيَحدينَالتطدورَالتديَعدد 
التَواصتحتَالمنازلَُتقدة مَت جهزتهدا،َواصدتحتَالمددنَمفتوحدةَعلدىَتعضدهاَدونَدراَجيدًا،َحي َُادخلتَاآلخطيرَماَلمَيَُ

مدددعَمددددنَاخدددرىَاكثدددرَمدددنَعققدددتهمَبجددداره،َوامتلكدددتَالواجهددداتَطدددرزَمغدددايرةَعدددنَدَراخصوصدددةة،َواصدددتحتَعققددداتَاالفددد
واجدهَالعمدارةََ،َوهنالاَتحدديلةَوالمكننةَعلىَالح رفَفدحضتهاَواصتحتَالتحفَوالصناعةَالقةمةَلهااصةقتهاَوُأدخلتَاآل
سدتةعابَلعداَعلىَالعمارةَهوَالت ثيرَعلىَمجتمعها،َومنَهناَاصتحَيدُعَإلىَةكمنَفيَانَالت ثير ودةَإلدىَالعمدارةَالتقليدةدةَواي

متادئهددا،َوتطويرهدداَالنتدداجَمجتمددعَمتطددورَذاَخصوصددةةَمميددزة،َوقدددَاعتبددرَأنَالعمددارةَالتقليدةددةَاليددومَهدديَحاجددةَضددروريةَ
َ(.Yusifَ،1987َ،64-69َpللمجتمعَالذيَينتهجَبجذورهَالعريقة)

ارتدي تكمدن فدي تدأرير دتدراث ارمجتمد  دارتأكيدد عتدى   ،تمدتبرز اهمل  ارمق ر  فدي ارتأكيدد عتدى ارحلد   االس سدل  رتمج
أص رته، ارذي اعتبر ضل عه  ضل ع رمة دئ االنس ن ارمح فظ، درعتن  ندرك من خالل ذرك ارطرح إن ارخصدصل  هي مدن 

 ندي  ب  ارح ج ا االس سل  ارتي ينةغي تدفره  إرى ارمجتمعد ا، دأن  ارتطددر اردذي لحددث ينةغدي أن لكددن فدي ارمةد دئ ارتدي 
 عتيه  ذرك ارمجتم  ال أن تدخل عتيه  من ارمغترب ا دارمستحدث ا.

دكذرك تحديد ارعالق  بين  ،مم  سب  لمكن اعتم د ترتيب رتحديد ارعالق  بين ارح ج  دارربة  داالنس ن من جه  اخرى 
َ.(1)الشكلََكماَفي ،كل من ارربة  دارح ج  دارعم ر  درؤل  م  اذا ك نا ره  صدر متعدد 

                                                           
َالمصدرَالسابق.َ)1)
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َ
َ((َيوضحَعققةَالحاجةَوالرغتةَكمتطلبَانسانيَومعماري،َالمصدر:َ)التاحثان1شكلَرقم)

 ارمتعدد  ارعم ر  داجه  رالحتل ج ا االنس نل . 4
حاجةَرغمَانَهللاَخلقَمتطلتاتَالَ،تهحةالحاصلَفيَمجرياتَالتح َعنَكةفةةَسدَالعوزَااالنسانَتبدأََ،دأَالخلةقةذَبَ مَُ

نماَاَيالحاجةََوَسدالَةعنيَحصولَتصورتهاَالطبةعةةَتوفرَالنعمَلكنََ،قبلَالوجودَاالنسانيَةحتاجهمالَلقنسانَوهيئَلهَك
وفرَكلََعزَوجلَوانَهللاَ،الم وىَحاجةَوضروريةفَ،اتفيَسدَالحاجَتحي َتتكيفَواستخدامَاالنسانَطبةعةَتجهيزَالنعم

َ.منَتلاَالموادَالمتوفرةَفيَالطبةعةَشكيلَحاجتهتَاننسوهنا....َينتغيَعلىَاالَ،الموادَالداخلةَفيَسدَتلاَالحاجة
ضافةَإمَةعملَعلىَأ، و ةفةَنفعةةَيَ هَمنَالضررَالخارجيَفقطَأهلَسةقومَاالنسانَبتشكيلَم وىَةحمةَ:والسؤالَهنا

َ َالرفاهةةأرونقات َله َتوفر َمبناهَخرى َعلى َالساةكلوجةة َالت ثيرات َالحَوت هر َخط َيتجاوز َلقعتقاَ، اجةوبها دَف ن
ََ.(maamuri،َ2011،َ3-4َp)َنَالتشكيليَللمبنىيلمعتقداتَحيزهاَفيَالتكَوتا

الن اكتف ء ح ج   ،رى تدريد طم  ارربة  في عمل داحدإن مم رس  عمل ايج د سد ارح ج  ممكن ان تخض  أيتضح 
ارح ج  دارربة   ينب لاالهمل  ارتي تعتبر ارحبل ارداص ة  ةعد االشة ع دهذه ف صت  ب ل  فيبالشك في ان تدرد طتب ر 

 .ل  رتمستخد د ارف صت  بين ارمدضدعل  دارذاتأفي ارعمل ارمعم ري 
نَالسعادةَهيَمجموعَهذهَالمتعَوالملذاتَكماَةشيرَأَوَ،تعَوالملذاتَالبدنةةقصىَماةمكنَمنَالمَُأممارسةََنَالرغتةَهيإ

الردةكالةةَوالتيََةيرَ)ابةقور(َلهذاَالنوعَمنَاللذفستَونستطةعَانَنعتبرَ،اليهاَالفيلسوفَاليونانيَ)أريستيبوس(َتلميذَسقراط
فاالنسانَةحاولَالوصولَالىَاقصىَماَةمكنَمنَالرغتاتَلتحقيقَفيََ،لمَوسكينةَالرواكانتَتعنيَتالنستةَلهَغةابَاأل

َ َالوصول َكةفةة َالسعادةإالنهاةة َوهي َالهدف َكماأَ،لى َالعملةة َهذه َسبب َالَن َالى َتخضع َفروم( َ)اريا تينَدممقةفسرها
َ،قصىَمتعةأتحقيقََيَ أَ،انَالهدفَمنَالحةاةَهوَالسعادةَىاالول:َنيَعليهاَاالنسانَوهماالنفسيتينَاالساسيتينَاللتينَبَُ

ََيَ أشتاعَوهيَإ َانَأرغتة َوالثانةة َالرادةكالي. َتعنيَللمرءَمذهبَاللذة َذاتةة والسعيَلتحقيقَالمصلحةََ،االنانةةوَحاجة
َ،Frumَ،1987)َتيَيولدهاَالن امَمنَاجلَتسييرَأمورهَتفضيَالىَاالنسجامَوالسقمالتَوالجشعَوهيَالصفاَ،الشخصةة

18-21َp).َ
ن ارربة  إدةم   ،ةعد تدفر سد ارح ج  االنس نل  ارعم ر في  ستظهر ال مح ر ارربة  هي ح ج   ن  أدعتله فقد تبين 

ارتي تؤكد  كيد تدفر ارذاا االنس نل  ال  ا ةم ة رب  ةعد اكتف ء ح ج  معين  رتبدأ ةعده  رحت  ارةحث عن ارتبدأ لقينا 
ردصدل ارى في ا ارعم ر يه  إر اه  ةمث ة  ربة  طمحارتي تجعت، همل  ارح ج ألقل عن  دهذا شرط ا ال ،عتيه  ارعم ر 

  ضردري في ارعم ر  فدجدد هيئ  قل س ارربة  هدعتل كخطد  الحق . مدضدعل ا دلستمر رتحقي  ربة ته  ءهاكتف 
 ي تحقي  ارتدازن بين ارذاا دارمدضدعل ارهدف دهد ارسع د  أ ىدبهذا ت  تحديد ارتستسل في ارحصدل عت ، ننسال ر
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االستمرار في ارحصدل دمن ث   ارربة  في بن ء ارذاا،دارتي تبدأ ة رح ج  ارفعتل  رالنس ن دمن ث  تتحق   في ارعم ر 
 .(2شكل) ، در ص ةم  تحق  طمدح ارمجتم  ةأفضل عتى ارربة ا ارمرجد 

َ
َ(َيوضحَحركةَطلبَاالنسانَوالعمارةَبينَالحاجةَوالرغتةَوالهدفَالمنشود،َالمصدر:َ)التاحثان(2شكلَرقم)

 هر  االحتل ج ا االنس نل  -4
َأوالتدددديَتبدددددَ،حسددددبَاالفضددددلةةَاالحتةاجدددداتَاالنسددددانةةَفدددديَخمددددسَمسددددتوةاتَووضددددعهاَفدددديَهددددرمَكددددقًََ(ماسددددلو)صددددنفَ

ومسدتوىََ،مستوىَالحاجةَالفةسيولوجةةَ،وهذهَالمستوةاتَهيََ،هيَتحاجةَتحقيقَالذاتَاالنسانةةنتوتتاالحتةاجاتَاالساسةةَ
َ.(3كماَفيَالشكلَرقمَ)،َومستوىَتحقيقَالذاتَ،ديرَالذاتَمستوىَتقثمََ،مستوىَالحاجةَاالجتماعةةَ،حاجةَالحماةة

مسددتوىَالددذيَيليهدداَفمددنَالممكددنَاشددتاعَحاجددةَنددهَلددةسَمددنَالمهددمَاشددتاعَالحاجددةَتالكامددلَليدتمَالتحددولَالددىَالأَ(ماسددلو)ويدرىَ
َهدداذيَيليللمسدتوىَالدَقفدزالتديَتعددَفاصدلةَالَوَ(ماسدلو)ضددعهاََووت سدتخدامَاالرقدامَالمفترضدةَالتديََ،ةاالنسدانَفديَنسدتةَمحددد

%َلحاجدددةَتحقيدددق40َوَ،النتمددداءَللمجتمدددعَوالحدددب%َا50وَ،%َلحاجدددةَاالمدددان70وَ،لوجةة%َللحاجددداتَالفسددديَو85َهدددي:ََو
َ.(maamuriَ،2011،َ152pالذاتَاالنسانةةَ)

% رتحقيد  اردذاا تعتبدر ك فلد  رتدصددل اردى 40فة رنسة  اردى اردرق  االخيدر دهدد ، ضردري االفتراضل  ن تتك ارنسب أ
 %60دهددي  كثددر مددن نصددف تةقددى بيددر مشددةع  ردددى االنسدد نأ ي هندد ك نسددة أ ،ذاا االنسدد نل ارددء خددط ارربةدد  فددي بندد 

َ
َ

َالمصدر:َ)التاحثان(َ،الدافعةَللحاجةَاتفَزلماسلوَوماهيَالمحَاالنسانةةَ(َيوضحَهرمَاالحتةاجات3شكلَرقم)
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تتدقدف عندد  ن بند ء ارح جد  الأن دل فأنمد  يددل عتدى أدهدذا  ،(م سدتد)نه  في ارصف ارهرمي االخيدر رهدر  أة ررب  من د
مخطددط هرمددي  (م سددتد)  دضددد درهددذا فقدد ،فددي تحقيدد  اقصددى ربةدد رددى اردصدددل رتهدددف بندد ء االس سددل ا دأنمدد  تتعدددى إ

 ذ أن هذا عدين مد إ ، دحب ارمعرف  دارتفه  ، حب ارفضدلض في صغير متكدن من مستديين بير مدرك  ارنه ل  دهم : أ
ثةد ا اردذاا اررصدين  رددى ارمجتمد  اردذي لعلشده  دتعتبدر تتدك هدي إردى إف رعمد ر  تسدعى  .ارعم ر  في دقته  ارح ري تطتةه

( دارتدي فدي منظددر ارعمد ر عظ  ربةد  رتمجتمد  ) دهدي ح جد  ضدردري  أرى إمن ث  اردصدل د  ه ارق عد  ارتي تستند عتي
ََ.(152صَ،11) تعبر هي ارنقط  ارمدضدعل  رطتب االنس ن

فضالا عن حب ارفضدل دتحقي  ارذاا  ،داحترا  ارذاا ،داالنتم ء ،داالم ن ،ارفلسيدردجل  ،يتضح ان ارح ج ا ارخمس
دبدالد   ةمث ةد  محفدزاا دعدا رتةحدث عدن ح جد   هدين دضعهم  )م سدتد( م ةعدد هدر  ارح جد ، رذا دطتب ارمعرف  دارتفه 

 دارتي نظمه  )ابراه   م ستدا حسب االهمل  في ارتحقي (. ،رتحقي  ارربة 
 اعتى ربة عم ر  رمحفزاا ارربة   -5

اجددرتَدراسددتهاَفدديَحيدد ََ،تدداط(حاالاعتمددادًاَلددنص)كقين(َفدديَمناقشددةَالحاجددةَوالرغتددةَوالعنصددرَالمحفددزَالكبيددرَوهددوَ)
كلمداَاحتداجَلَرضداعةَمنت مدةَوفيهداَانَالطفدلَقسمتَعملةةَالرضاعةَالىَقسدمين:َاالَوَوَ،عملةةَالرضاعةَللطفلَالصغير

والقسمَالثانيَهيَالرضاعةَالعشوائةةَوالغيدرَمنت مدةَوالتديَفيهداََ،رضاعةَتقومَاالمَت رضاعةَدونَانَةشعرَتاالحتاطىَالال
ومدنَهنداَرأتَ)مةقنديَكقيدن(َانََ،خةمةَعلىَشخصةةَالطفلَفديَالمسدتقبلَواطَوالتيَقدَتكونَلهاَعواقبَحتالاالىَتؤديَ
َ،(تينَولهاَعواقبهماَالسلبةةَوانَالعملةةَالصحةحةَتكونَمابينَالطريقتينَفيَعملةةَ)االحتاطَالمتوسطيقتينَغيرَمجدييالطَر

ددَاالحتدداطنَمددَهددذاَالنددوعَ،البيلددوجيوهدديَتدد خيرَالرضدداعةَعددنَوقتهدداَ َهيَمهدداراتَالطفددلَوابداعاتددمعقددولَوالتدديَةمكددنَانَتنم 
فهديَانَالحاجدةَمدنَالضدرورياتَوالتديََ،انَتلداَالدراسدةَاعطدتَنتاجهداََ،والتواصلَمعَمحةطةَمنَخقلَلغتهَوهديَالتكداء

)لينتدون(َمدنَانََفوقدمَامداَ،لهداَالتد ثيرَالمتاشدرَعلدىَحةداةَالفدردَوالتديَةمكنَانَتتطورَالىَرغتةَخاصةَتدالنفسَاالنسدانةة
الرغتةَهيَحاجةَمتطورةَوهيَتطورتَتفعلَالتطوراتَالناتجةَعن)ثقافة(َالمجتمعَالمحةطةَتالفردَوالتيَتختلفَمنَشدخصَ

ََ،(Klainَ،1968،24-26َp)َخرالىَآ
ندي داحدد قال ع  ج  دارربةد  فدي فعدلش ر )ارفين( ارى ان ارحأد  ،ة الش ر  ارى)االن بتد ( ان ارربة  تتدرد ةفعل )ارمتل(و

شد ر  ارجد درجي اردى ان ارربةد  هدي ا  د  ،داش ر  م ستد ارى ان ارربة  تتحق  ةفعل ) ارفضددل دحدب اردتفه ( ،هد ارمطتدب
 ،تد  عتلدهارداخ (االسدتمت ع دارسدردر)م ةعد االكتف ء ارنسبي رتح ج  دهي تغيير فدي ارسدلكدردجل  االنسد نل  فدي مح درد  

اي ان هن ك ح ج  م ةعدد  عم ر  في اردصدل ارى اعتى ربة ،هي ةمث ة  محفزاا رتنظرين بل ارمان كل م ذكر س ةق ا من ق
دمددن هددذه ارخالصدد  ظهددرا عددد  مؤشددراا دهددي ةمث ةدد   ،ارح جدد  االس سددل  دتسددمى ح جدد  ارربةدد  اد ارح جدد  ارددى ربةدد 

َ(.1دارتي امكن جددرته  في ارجددل ) ،محفزاا رتح ج  ارى ربة 
 ات االولية املستخلصة من املفاهيم العامة, املصدر: )الباحثان(( يوضح املفرد1جدول رقم)

َالقةمَالممكنةَالمفرداتَالرئةسةة
َ...َ،طلبَالتمتعََ،المللََاالبتعادَعنَ،التلذذ ارمعم ري دافعل  ارربة  

بنددددد ء ارشخصدددددل  ارفردلددددد  
 دارمجتمعل 

َةَومستقبلةة.عمارةَتحققَرغتاتَمستخدميهاَاعتمادًاَعنَتحقيقَاعلىَرغتةَمعاصَر

َواحد.َمعمارَيالحاجةَوالرغتةَفيَفعلََياختصارَالطلبَفَ،فعلَطلبَالحاجةَكرغتة عقالنل  فعل ارح ج 
 ارمعم ريدددد  ارنزعدددد  ارذاتلدددد 

 في ارفضدل
َهم.حبَالتعلمَوالتفَ،الفضولَتفعيلَعامل

ََالمعماريةَوجودَالكينونةَوالشخصةةَ،َالخللَالىَحٍدَمااالبتعادَعنَ اقصى ربة  هي ارسع د 
َتدبرَعنصرَالمفاجئةَ،الن امَالغيرَمكرر ارمتدسط االحة ط
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َ

 من قش  ارمؤشراا -6
َ،والغدرضَمنهداَاالبتعدادَعدنَالملدلَوالدروتينَالمتكدررَالمتلقيَفيَالتلذذَوالتمتعتثيرَاحاسةسََغالتاًََانَالدافعةةَالمعمارية

ومدنَجاندبََ،نَترافقهداَفعدلَرغتدةَوبهدذاَتكدونَالعملةدةَمزدوجدةفيَسدَحاجةَمهمةََةمكنَاَالمعمارَيَكماَانَلعققنةةَالفعل
وعلدىَالعمدارةَانَتعمدلَعلدىَذلداَمدنَخدقلَفعالةدةََ،اخرَانَطبةعةَاالنسانَهيَالميدولَالدىَالفضدولَوحدبَالتطلدعَوالدتعلم

قصددىَرغتدداتَاتحقيددقَفدديَالعمددارةَهدديَتلبةددةَالحاجدداتََوانَالسددعادةَكمدداََالتكويندداتَالمعماريددةَوجعلهدداَجذاتددةَفدديَكددلَوقددت،
السدعادةَالتتطلدبَتغذةدةَالحاجدةَتمامدًاَحيد َانََالنامةةَلدىَمتلقيَالعمدارة،هيَسعادةَالرواَوالسكينةَفَمعاصرةَلمستخدميها

رغيدفََةفوجدودَثوتدًاَةكسدوَوقطعدَ،َوفيَمحاضدرَ)للدوائلي(َانَالسدعادةَهديَالخلدوَمدنَااللدمَ،وانماَهيَسعادةَالرواَوالجسد
امداَاالحتداطَالمتوسدطَفهدوَعدينَالعملةدةَالتصدمةمةةَوالتديَتقدومََ،(2)ًاَسدلةمَهديَمعندىَالسدعادةوجسددَ،ن مطمدَوعققًََ،مةسور

َ.علىَمبدأَتعددَالت وةقتَمنَقبلَالمستخدم
مدنَالعملةددةَالفكريددةَللمشداهدَوتالتدداليَةقددومَتالتد وةقتَالمتعددددةَحتددىََدفخلدقَفجددوةَتصددمةمةةَمبهمدةَالمعرفددةَواالدرااَتزيدد

تعدددَتلدداَالعملةددةَةقددومَاالنسددانَالمتلقدديَاوَالمعمدداريَالمشدداهدَفدديََ،راتددهَوالثتدداتَفدديَفكددرةَواحدددةَغالتدداًَةسددتقرَفدديَرؤيتددةَوقرا
تعتددارةَاخددرىَانَتلدداَالفجددواتَنمددتَالرغتدداتَوتطددورتَتعدددَانََ،العمددارةالحصددولَالددىَمدداهوَاع ددمَممدداهوَموجددودَفدديَتلدداَ

َ.هاتهذاَعلىَمستوىَالواجَ،حكانتَهنااَحاجةَفيَمعرفةَالت ويلَالصحة
َ،رغتدةاعلدىَماَفةماَيخدصَالمنفعدةَالو ةفةدةَفديَالعمدارةَهديَانَعملةدةَالحاجدةَواالشدتاعَتخلدقَتطدورًاَفديَالحاجدةَالدىَأ

فالحاجدةَالددىَفضدداءَمحدددَيتطلددبَو ةفددةَتدؤديَكفايتهدداَمددنَقبدلَذلدداَالفضدداءَمدنَحيدد َاذاَكددانَذلداَالفضدداءَةقددومَبو ةفددةَ
ةعطديَوينمديَتلداَالحاجدةَلتكدونَلذلداَالحيدزََربددَمدنَتغيدرَو ةفدةَاوَتطدوينفعةةَمنت مةَف نَالحاجدةَاالنسدانةةَتتطدورَفق

ةَالحاجدةَاالنسددانةةَف ندةَُةعمدددَالدىَالغائددةَاوَةددفديَتلبَصدرًاَتمامدداًَتامداَاذاَكانددتَالفعالةدةَالتدديَةقدومَبهدداَذلداَالفضدداءَمقَ،رغتدة
 مةَايَانهَةكونَحاجةَومنَثمَةقومَبتوفيرهاَفيَحينَلوَكانَالفضاءَيؤديَالو ةفةَتطريقةَغيرَمنتَ،تغييرَالو ةفةَنهائةاًَ

تمامدًاَقددرَاالمكدانَلمددةَمدنَالدزمنَلحدينَانَتتطدورَحاجداتَالمجتمدعََف نَالمستخدمَلهذاَالفضداءَةقدومَبتطدويرةَلةكدونَوافةداًَ
 برغتة مرتتط يتضحَانَالهدفَاالسمىَللعمارةَاومنَهذَ،ثمَتكونَرغتةَهيَكفاةةَلحاجةَمحددةَذاتهلةعاودَالفضاءَتطويرَ

النَالحاجداتَوادراكدهَمدارةَالةمكدنَتحديددهَاذًاَفالهددفَفديَالعحاجدةَلهداَزمدنَمحدددَللتحدولَالدىَ الرغتدة ان ولمدا المسدتخدم
فتعتبدرَالعمدارةَطلدبَالرغتدةَهديَفتقومَالعمارةَفيَالسعيَالىَاقصىَرغتةَلتلبةةَطمواَشاغليها،ََوالرغتاتَمتغيرةَمعَالزمن

يوضددحَفعدددلَالرغتددةَالددىَحاجدددةََ(4)والشددكلََ،عكددسَمددنَرغتدددةَاالنسددانَفدديَسدددَحاجاتدددهمددنَالحاجدداتَالضددرورية،َعلدددىَال
َ.والحاجةَالىَرغتة

َ

َ(َيوضحَمحفزاتَالحاجةَوالرغتةَوعققةَالهدفَبهما،َالمصدر:َ)التاحثان(4شكلَرقم)
                                                           

 الشيخ الدكتور احمد الوائلي)رحمه هللا(, محاضرة القاها في الكويت عنوانها معنى السعادة.  (1)



 

109 

 

دف ارسدع د  ل رهدددصدفدي اردارربةد ا ارمدضددع  مدن قبدل ارةحدث فة رمق رن  بين االحتل ج ا ارتدي دضدعه  )م سدتد( 
فة رنسة  ارى االحتل ج ا دارتي تبدا ةح ج  ضردري  دتنتهي ببدال  ربة  دهي بدال  ارعمتلد   ،نالحظ تع قة ا بين ارعمتيتين

  ن هذه ارسدع دمدم  ان يتدفر جزءاا  ،ارسع د (عم ر  دارتي تبدأ ة رذاا دتنتهي بذاا قصدى دهي) )ربة  ارعم ر (االخرى 
ةمعندى ان تتدك ارسدع د  تصدةح هدي  من ضردري ته  اي تصةح تتك ارربةد  ح جد  رتعمد ر  مد  اردزمن،تقد  ارعم ر  بجعته  

عمتلد  ةحدث ارعمد ر  عدن فمدن خدالل ذردك نددرك ان  ،درلسدا ربةد  لطمدح اريهد  االنسد ن رعمد ر  االنسد نمتطتب اس سدي 
 اقصى ربة  مستمر  م  تقد  ارزمن، فتحقي  اقصى ربة  هد هدف ارعم ر .

اردى ارهددف االسدمى فدي  مدن خدالل تع قبهد  دصددالا فدي ارعمد ر  د هرمدي ارح جد ا دارربةد     لمكن استنت ج انمم  تقد
فعندد تتدك ارنقطد  تتحقد  ارح جد ا دارربةد ا  ،هدف ارعم ر  دهي تحقي  ارسع د  رمسدتخدميه تتحق  ةمدجبه   حددزمن م

 ،ةد ا معم ريد  متجددد  مد  تطددر ارعصدر داحتل ج تدهاالنس ني مستقراا رفتر  مدن اردزمن رحدين ظهددر متطت تبدتصةح ارط
فعندددم  تسددتقر ارح جدد  االنسدد نل  يتطدد ب  ارهرمدد ن دتصددةح ارعمتلدد  داختلدد  فددي ارح جدد  داالشددة ع دصدددالا ارددى ارسددع د . 

 (6( دشكل)5شكل)
ََ

َحتةاجاتَوالرغتة،َالمصدر:َالتاحثان(َيوضحَتطابقَهرميَاال6شكلَرقم)َ(َيوضحَتعاقبَالحاجاتَوالرغتات،َالمصدر:َالتاحثان5شكلَرقم)
  
 ارعين  ارةحثل :-6

َالتح َ َوالتيَاغتنىَلىَإُاسند َالن رية َمنَالمفاهةم َكفاةة َمعَبها َالحاجةَوالرغتةَوعققتهما فيَالوصولَالىَمعرفة
انتَهنالاَرغتةَاوَوتتق ىَهنالاَكةفةةَايجادَالفرقَومنعَاللتتاسَانَكَ،تعضهماَمنَجانبَوعققتهماَتاالنسانَفيَالنهاةة

ولكنَتكلَتساطةَتمَاختةارَالعينةَعلىَاساسََ،حاجةَمعَانَالمفهومينَيدخقنَتشكلَاعمقَفيَالطروحاتَالمعمارية
والخوضَفيَتحليلَمثالينَللسكنَوهماَالسكنَالواطئَالكلفةَوالمسكنََ،الحاجةَاالساسةةَلقنسانَوهيَالمسكنَاوَ)الم وى(

َ-الذكيَوكماَيرد:
 :مدين  ارشير زايد ارسكنل ن داطئ اركتف  / ادالا: سك

ضددمنَآلةددةَحددددتَفدديَذلدداَالوقددتَوالتدديََ،1994مددنَالمشدداريعَالناقددذةَللعجددزَالسددكانيَفدديَفلسددطينَوالددذيَشددي دَسددنةَ
عرفت"ن امَجمعةاتَاالسدكان"َوالدذيَشدجعتَاالسدتثمارَفديَانشداءَالمتدانيَالقزمدةَاليدواءَالمدواطنينَمدعَالشدحةَالعالةدةَفديَ

َ(7شكل)والتيَتمَالسدادَمنَقبلَمواطنينَبدفعةَاولةةَتسةطةَثمَتعدَذلاَالغيتَالديونَعلىَالمواطنين.َ،المساكن
َ
َ
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َ
َ

َ(138)العةسوي،َصالمصدر:َ،1994َ(َيوضحَمدينةَالشيخَزايدَكمثالَلسكنَواطئَالكلفة،7شكلَرقم)
َ

رااَكلَوحدتينَبجدارَواحدَمعَعدمَتاشنقحرَتقصقَالوحداتَالسكنيََوللشكلَالخارجيَمنَخقلَتحليلَالمشروعَ
وكذلاَانَمميزاتَالسكنَالمتعددَالوحداتَهوََ،التركيزَعلىَالواجهاتَالخارجةةَوتوجيههاَتاعتتارَاالشغالَاهمَمنَالتزيين

اماَفةماَيخصَمخططَالوحدةَالسكنةةَفهيَتوفرَكافةََ،اشترااَالوحداتَتالخدماتَالعامةَوالتيَتقللَمنَالكلفَتشكلَكبير
َ،وصالةَجلوسَ،ومطبخَ،غرفتينَنومَ:وهيَتقريتًاَوتمكوناتهاَالرئةسةة2َم100َفيَمساحةََالفضاءاتَاالساسةةَللمستخدم

َللساكنَ،وحمامين َمقئمة َتعتبر َوالقواطع)َ،والتي َالجدران َوتقليل َللمساحات َاالمل َاالستغقل َمقح ة ،Eesawyَمع
2013َ،َ138p.)َ

Heliotropَََيتيدتردبث نل ا: ارمسكن ارذكي /  مسكن اره
االولََ،وهوَمكونَمنَجزأينَ،فرايبورغ-وهوَخاصَلهَكمسكنَوةقعَفيَامانةاَ،1994َالمبنىَمنَتصمةمَ)رولفَدةي(

َخاص َمعماري َومكتب َواستقتال َتالسةارات َالخاص َموقف َثقثةََ،فةة َذو َدوار َمحور َمن َمكون َفهو َالعلوي َالجزء اما
َتمنزلَعتادَالشمس360ََمبنىَمتحراَبزاوةةَوهذاَالمحورَالذيَةحملَهةكلَالَ،ادوار َ،(Heliotrop)درجةَولذلاَسمي 

َيتميزَالمنزلَتالمواصفاتَاالتةة:َ،ةفتحَالدورَاالولَالفوقَاالرضيَالثابتَمدخلَآخرَللصعودَالىَاالدوارَالثقثة
 BMSذاتةةَالتحكم:َتوفرَن امَادارةَ -1
 سبَفصولَالسنة.القدرةَعلىَالتغيير:َتغييرَخصائصَالغقفَالخارجيَح -2
 التحكمَعنَتعدَفيَان مةَالمبنىَوتجهيزاته. -3
 امكانةةَتوفيرَطلتاتَالمستخدمَفيَتغييرَاجواءَالغرفَوتحريكهاَت يَاتجاهَممكن. -4
 ن امَاالتصالَالذكي. -5
 واكسابَالطقةَالشمسةة.َ،فهوَيتحكمَتالن امَالذاتيَللطاقةَالشمسةةَ،بيئي -6
 ستخدم.الراحةَالمفرطةَلساكنةةَفيَاالثا َالم -7

ةعتبرَالمبنىَمنََ،يتمتعَالمبنىَبخصائصَمرفههَعالةةَمماَيجعلَالمستخدمَتالزهوَوالرخاءَوالشعورَالنفسيَالمميز
َ(.Nassarَ،1998َ،9-15َpالمتانيَعالةةَالذكاءَوالمهندسةَكك ئنَحيويَمميزَ)

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

َ(15-9)السقا،َص،َالمصدر:1994َالذكي،Heliotropََ(َيوضحَمسكنَالهيليوتروب8َشكلَرقم)
 

يدا في نفس ارع    ا م  انهم  ش   ميتضح من ارمث رين اعاله ان ركل منزل خص ئصه ارتي يؤديه  دهي مختتف  تم
ففي االدل ك نا هن ك ح ج  رسكن  ،مختتف  ينارمنزر ره يد دركن ان ارطبلع  ارتي ش   ،ديؤدل ن دظلف  داحد  دهي ارسكن

ي ارع ئت  هي في ادرى أد ف رح ج  ارى سكن ل ،دان ارطتب اكثر من ارعرضل عجز سك ني ع ري ظرمداطنين في ا
 ،رذا ك نا االنم ط اربن ئل  تسعى ارى ارسرع  في االنج ز ،اهتم م ا ارجه ا ارمعنل  دارتي تعتبر من االس سل ا

يد في ارذي ش   ،ارذكي ام  في ارندع ارث ني من ارعين  دارمتمثل في ارمسكن .دتقتيل اركتف ،االستغالل االمثل رالرضد 
ة الض ف  ارى ان انش ء مبنى خ ص هد من ادرى اهتم م ا  ،ارع   ارذي تكدن فله ارعجز اسك ن في ارم نل  قتيل جداا 

دذاا خص ئص  ،فظهر ارمبنى منعزل من كل ارجه ا ،راح  ح ج  التقل عن االيؤاءارفرد دارتي تكدن فل  ارذاتل  دار
 ترفيهل  ع رل .

  ااالستنت ج -7
َ،والةمكنَانَتكونَهنالاَحاجةَاساسةةَتعدَتوفرَرغتةََ،الةمكنَانَتكونَهنااَعمارةَتحققَرغتةَمعَفقدانَحاجة (1

َاالساسةة َتوفرَالحاجة َتقعَتعد َاَ،فالرغتة َخطَالضرورةََناما َتجاوزتَالعمارة َفةكونَقد َالىَحاجة تحولتَالرغتة
 االساسةة.

فهوَةسعىَالىَاالستمرارَفيَالحةاة،َبينماَتسعىَالعمارةَالىَبناءَيةَةكتفيَاالنسانَتالحصولَعلىَالحاجاتَالضروَر (2
َذاتَاالنسانَمنَخقلَبناءَالشخصةةَوالهوةةَوالقةمَوالثقافةَوالمعتقداتَوغيرها.

كماَانَتلبةةَاالحتةاجاتَاالنسانةةََ،تعنىَالحاجةَتالمتطلتاتَاالساسةةَالتيَةحتاجهاَاالنسانَالستمرارَحةاتةَالخاصة (3
فيَالعمارةَاماَالرغتةََ،ذاتهَتشكلَنسبيتحقيقََالىَبنسبَمحددهَحتىَيتح َاالنسانَعنَحاجةَاكبرَوصوالًََتكتفي

َ.البناءَاالنسانيةَولكنهاَمنَضرورياتَتالمتطلتاتَالثانوةَفهيَُتعنى
 هرتََارةالعمَتَرغتةتسببَالزمنَالمتغيرَفكلماَتلبَ َههدفَالةمكنَالوصولَالةَالعمارةَفيَانَتحقيقَاقصىَسعادة (4

َالوصولَالىَالهدفَفهنااَمنَةقفَويزيدَفيَرغتاتهَولعلَاالشتاعَلتَالعمارةوعلةهَانَحاَوَ،متجددةَاكبرَرغتةهنااَ
نَمجموعةَمنَالرغتاتَالتيَتزيدَفيَسعةهَالجوهريَوالتح َالىَماهوَاشملَالخاصَتاالنسانَهو فةمكنََ،نفسهَةكو 
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طبينَيدورانَحولَتعضهماَالتعضَوةسيرانَتحركةَخطةةَلتحقيقَالهدفَانَنقولَانَالرغتةَواالشتاعَةكوناَتمثاتةَق
االشتاع"َحولَتعضهاَهيَناتجةَعنَرغتةَووجودَمنَةسدَتلاََ-فانَكانَحركةَالقطبين"َالرغتةََ،المستقبليَاالسمى

لةصتحَفيََرةتصلهَالعماالرغتةَوهذاَالقطبينَالَتوجدَدينامةكةةَبينهماَمالمَةكونَهنااَهدفَمحددَالذيَينتغيَانَ
فالخطَالذيَةسيرَعلةهَالقطبينَهوَالزمنَتقشاَفالحاجةَت هرَنتيجةَوجودَالزمنََ،حالةَسكونَوهذاَمنَالمحالَ

َالمتغير.
َت (5 َفهيوهيََالعمارةاصتحتَللرغتاتَمحفزاتَذاتةةَخاصة َالتح َالدائمَعنَالمستقبلَالمتجدد، تعملََمنَطبةعتها

خلقَفجوةَمعماريةَمبهمةَاالدرااَهيَوسيلةَلنموَالرغتاتَاالنسانةةَلمتلقيهاََان،َكماَعلىَتواصيلةَودةمومةَاالنسان
َ.قيلوحتىَالمعمارَالمت

َونَحاجةَجديدةَمثيرةَللرغتة.كورَلتطَ رفهَومنَثمَتَُتبدأَالعمارةَبهدفَاساسيَوتنتهيَتغرضَمَُ (6
كماََ،دفهاَوهيَالرغتةَلمستخدميهاوتحقيقَهَاالثرَالكبيرَفيَتطورَالعمارةَالعمارةَغرضَلقحتاطَالمتوسطَفيَتلبةة (7

مللَاالثرَالتالغَفيَالتحولَوالتغييرَفيَالشكلَوالو ةفةَللوصولَالع مَهدفَهيَعمارةَمحاولةَاالبتعادَعنَالانَل
َالسعادة.

عملةةَالتصمةمَهيَعملةةَفكريةَتلبيَحاجةَمنَجهةَورغتةَفيَاالخرىَوبهذاَف نَالعملةةَالتصمةمةةَعملةةَعققنةةَ (8
َالفعل.

َالتصمةمةةأ (9 َالعملةة َفي َمهم َالزمن َتغيير َانطتاعاًََ،ن َةعطي َدائماًََفالزمن ََ،عصريًا َاالساس َالسبب َتوليدَفوهو ي
َالرغتة.

َارتدصل ا-8
َاعتتارَالدراسةَمنَادواتَالمعماريَفيَعملةةَالتصمةمَاالكادةميَوعلىَمستوىَالمشاريع. (1
َفاالهمَثمَالمهمَ،اطنَاالساسةةَقبلَالشروعَتفعلَالرغتةاالخذَبن رَاالعتتارَمهمةَالعمارةَفيَتلبةةَحاجاتَالمَو (2
ََةعنيَتحجةمَدورهاَفيَالعملةةَالتصمةمةة.َاعتتارَالرغتةَفيَحقلَالذاتَال (3
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