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:المستخلص
يرربط االنس ر وبش ر أس ر بعملي ر غبائزي ر ق ر ة عل ر جعل ر ف ر عملي ر بح ر وطولي ر وصرروالا ال ر
 فج العملير السر بة، وحينه طستمب هذه العملي ةو ه ف مح ة، ومن ثم طتج ة ف فض ء ومج ل آخب،االكتف ء
 وكذلك اثب البغ ر االنسر ني،  وه م هي واثب الح ج ال عم، طتمحو ف قط ين هم البغ والح ج للعم
. ف العم فهم ي و ا ف فض ء واسع اليم ن اة اك بسهول
يهر ف ال حر الر طح ير طلررك العملير وزجهر فر اطر العمر وي ررو محر ة للوصررول الر هر ف يل ر
 وقر طرم بنر ء،)  ومن هن ظهب مش ل ال ح المتمثل بـ(ح وة فهم حوا ي البغ والح ج فر العمر،العمليتين
 واجباء التط يق العمل علر مجموعر مرن االخت ر ا وطحلير النتر ئ، اط معبف للمفبةا ال اخل ف ال ح
 وقر طوصر ال حر الر ا العمر طسررع الر التررواز فر عمليتر الح جر والبغ ر والخ صر، التر طررم جمعهر
 التر فيهر يم رن الوصرول الر ح لر،  وب لتر ل طترواز ثن ئير الرذا والموضرو فر العمر،، ب لمتلة والمسرتخ
. االستةبا ف الف ب والفع
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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.
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-1تمهيد:

مارةَجاءتَتلبيَغرضَمجتمعَمعينَفيَحاجاتهَ،التيَتعددَاساسدةةَلدةمومدةَ
تُدَلَلَاغلبَالطروحاتَالمعماريةَالىَانَالع َ

حةاةَالمجتمعَابتداءاًَمنَبدائةةَالحةاةَفيَالكهفَوحتىَيومناَهذاَ،حتىَوصفَهدفَالعمارةَهوَقضاءَمستلزماتَاالنسانَ
فدديَأيََعصددرَوالشدداَانَالحاجدداتَالت هددرَاالَبوجددودَسددعيَلسدددَالمتطلتدداتَ،ومددنَقبيددلَذلدداَالطددراَتد نَهنالداَسددعيَالددىَ
حاجةَ هرتَ َوقدَت هرَتطبةعةَاخرىَ،وعلةهَ:هدلَتدتمكَنَالعمداَرةَانَتكدونََتاحثدةَعدنَرغتدة َ،ايَالتحد َفديَخطدوةَماتعددَ
الكفاةةَفيَالحاجاتَالضروريةَللمجتمعَالمتطلعَوالتيَينتغيَعلىَالعمارةَتوفيرهاَ،كماَمعرفةَمداهيَعققدةَالحاجدةَوالرغتدةَ
فيَالعمارة َ،وعلىَهذاَاالساسَ هرتَالمشكلةَالتحثةةَالمتمثلدةَبددَ:حدددد فهد حداريد ارربةد دارح جد فدي ارعمد ر  ،بينمداَ

يهدددفَالتح د َالددىَد ارسددةَحال دةَالعمددارةَفدديَتددوفيرَمتطلددبَانسددانيَمحتمددلَوهدديَالحاجددةَوالتطلددعَالددىَتددوفيرَرغتددةَ،كمدداَانَ
فرضةةَالتح َالمتوقعةَهي :ان ارربة هي ضردر البد منه في ارعم ر ةعد تحقد ارح جد ا االس سدل رتمجتمد َ.للرغتدةَ

والحاجددةَالثقددلَاالكبددرَفدديَدف دعَاالنسددانَللتح د َعددنَاسددتابَالعددةيَالضددروريَواسددتابَالعددةيَالمرفددهَوالتدديَةقومددانَبلمددسَ
الغرائزَالتيَتسيرَالمرءَلفعلَماَتحتاجةَ .

-2ارمف هل ارمتعتق ة رةحث

ةشير َالتح َالى َعققة َجدلةة َبين َطبةعة َالرغتة َ َوطبةعة َالحاجة َفي َالعمارةَ ،فالجدل َهو َعملةة َتتادل َالحجج َبينَ

طرفين َوهما َهنا َالرغتةَوالحاجةَ ،تقصدَالدفاع َعن َكل َمنهما َعن َجدل َاالخرَ ،وةكون َذلا َتاعتماد َالمنطقَ .كما َانهاَ
تعنيَاالفكارَالتيَتتعاملَمعَ واهرَالنتاجاتَلتوجهَمعينَوماَةحملَمنَتناقضاتَ.لذاَوجبَالتطرق َالىَفكرةَالماهةةَ

والجوهرَلغرضَتبريرَاعتمادَمفهومَماهةةَالحاجةَوالرغتةَ .

ادالا /م هل ارح ج :

يء َماََ ،والعوزَفيَشيءَ ،والحاجةَهيَ
وردت َمفردةَالحاجةَفيَمعجمَالمعانيَالجامعَوالوسةطَتمعنىَاالفتقارَالىَش ً

ٍ
الحاجةَافتقار َالىَعوًَز َماَوهيَوردتَفيَتاجَالعروس(َ،1999 ،Shamil
الغرضَوالم ربةَكماَوردتَفيَلسانَالعربَ ،و

َ .)pَ678

بينما َتعني َالحاجة َاصطقحَاً َالحاجةةَوهي َما َتدعوا َحاجة َالناس َالةهَ ،أو َهي َاالفتقار َالى َغير َالمتوفر َمن َسبيلَ

التوسعَورفعَالضيقَالذيَيؤديَالىَالحرجَ.ويرىَ(التجاني)َانَمعنىَالحاجةَهيَمعنىَالضرورةَلشئَوانَفقدتَالضرورةَ

فقَوجودَلحاجةَكماَانَالحاجةَهيَطلبَالتوسعةَوالتةسيرَعلىَالنفس واخراجَماَةعسرَفيهاَمنَصعوتاتَعندماَتحتقنَ،
أي َإنهاَمنَمدةاتَالضرورةَ ،اذَانَالضرورةَهي َموطنَالحاجةََ ،والحاجةَهيَالتيَةحتاجهاَاالفرادَواالمةَلغرضَرفعَ
الضيقَوتطريقةَتخلصَالوقوعَفيَالمشقةَوالمكتةَ(َ .)pَ38-6َ،2007َ،Tejani
دعتله فأن ارح ج هي متطتب انس ني ارذي بتدفيره لحفظ دجدد االنس ن ددلمدمه كل نه دبزداره تزيل دجدده اد دجدد
كل نه .كذرك هي ضردر داجب تدافره  ،فتتحق في شيء قد لكدن م دلأ اد فكري ا اد متعت نفسي يراد من خالره رف
معدق حل تي.

ث نل ا /م هل ارربة :

تعنيَالرغتةَ :هيَالحرصَعلىَالشيءَوالطمعَفةهَ ،والرغتةَالسؤالَوالطمعَ ،رغبَفيَالشيءَرغتاً َورغتةََ...أرادهَ،

رغبَعنَالشيءَ،تركهَمتعمداًَ،وزهدَفةهَ،لمَيردهَ .تشيرَالرغتةَ،فيَمعجمَ(روبيرَالفرنسي) َإلىَالميلَفيَتحصيلَشيءَ

ما َتغةة َتحقيق َاللذة َوةقال َعبَر َأو َأبدى َرغتة َأي َمرادَاًَ ،وأمنةة َوةقال َكذلا َالرغتة َفي َالنجاا َتمعنى َالطموا َواإلرادةَ
والرغتةَفيَالمعرفةَتمعنىَالفضول َ(َ َ ،)pَ 423-422َ،1994َ ،Ibin Manthoorوتشيرَ(كقين)َالىَانَالمقصدَمنَ
الرغتةَهيَوجودَاألناَ،وعلةهَف نَغةابهاَةحتطَمنَالوجودَوالشخصةةَالتيَينتغيَانَتبنىَتطلبَالرغتةَ،فالمرءَكلماَتعددةَ

غتةَواالستحالةَ ،النَتحقيقَالرغتةَهيَاثتات َمهمَفيَالكةان َاالنسانيَوخصوصَاً َالشخصةةَ
مطالتةَزالَالحاجزَبينَالر َ
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(َ،)pَ 26-25َ ،1968َ،Klainانَتحقيقَالرغتةَمنَالواجتاتَالقزمة َت عتتارهاَمطلتَاًَانسانةَاًَيودَاالشتاعَ ،وهوَاليتعلقَ

انماَحقَللجمةعَ(َ،)pَ19-18َ،1987َ،Frumوقدَأشارَ(إرياَفرَوم)َفةهَإلىَنمطينَمنَالحةاةَالتيَ
تطتقةَدونَاخرىَو
ُ

ةمكنَأنَتجتمعَفيَانسانَواحدَوهماَ:نمطَالتملاَ،وهوَنمطَإستهقكىَحتىَأنهَلمَيتجاوزَالثقافةَأوَالدينَأوَالتعامقتَ

َمنهَ،وهوَةعدَالرغتةَفىَاإلستحواذَعلىَاألشةاءَوتملكهاَأوَالرغتةَفىَاإلكتنازَوالسةطرةَعلىَالناسَأو َحتىَ
لتكون َجزًء
ُ

المعلوماتَوالمعرفة؛َونمطَفةهَيهتمَاإلنسانَبنوعةةَعققاتهَمعَالناسَواألشةاءَوةطورَنفسهَوينموَنفسةَاً َوروحةَاً َوأخققةًَاَ
منَخقلَهذهَالعققاتَوهوَنمطَالمرتتطَبوجودهَ،ولقنسانَالخةارَبينهما.

بينماَأشارَ(آالنَبلوم)َانَالسببَالوجةهَوالداعيَالىَحصولَالرغتةَهي َ(الملل) َوةعتبرَالمللَمنَالدوافعَالتيَتدفعَ
االنسانَالىَالتغييرَوتطويرَالحالةَالتيَهوَفيها َ(َ،)p13،2013َ،Blumوبينَ(ارفين)َانَالرغتةَيجبَانَتعطىَحقهاَ

فيَالفهمَالصحةحَ،تمعنىَانهاَعققنةةَفيَالتحقيقَ،ايَانهاَتتحققَبوجودَحاجةَوهنااَدافعَلوجودَتلاَالحاجةَوبهاَيلب َ
االنسانَالىَتحقيقَالحاجةَوالرغتةَفيَالوقتَنفسهَ ،فمثقًَانَاالنسانَعندماَيريدَانَة كلَواليوجدَفيَحوزته َالطعامَوهذهَ

حاجةَفةكونَبينَخةارينَاماَجلبَالطعامَالىَتلاَالحةازةَواطعامَنفسهَاوَالذهابَالىَاقربَمطعمَلتناولَوجبتهَمعَتمتعهَ
بترفةهَالنفسَالىَحدَماَ ،فالخةار َاالخيرَهوَعققنيَومنطقيَوقدَحققَفيهاَالحاجةَوالرغتةَمعاً َ(َ،َ 2011َ ،maamuri

َ .)p11-15

يتضح مم سب ان ارربة هي امالء رفجد متدبر ردى اركل ن االنس ني دارذي يثبا دجدده دشخصيته ،دهي ن تج

عن قد ارذاا رألنس ن في تحقي

اكبر م لمكن من ارطم ارذاتل  ،كم ان عمتل االبتع د عن ارمتل هي من اردداف

ارمحفز رظهدر ارربة دارتي ينةغي ان تكدن منطقل في ارتحقي دارفعل دخصدص ا في ارعمل ارمعم ري ،حيث ان ارعم ر
هي أسير متطتة ا مستخدميه  ،كم يدف ارمتل ارذي هد خصل ارعمتل ارتصململ في ارعمل ارمعم ري ارى تحقي

ارتغيير ارذي لحق ربة ارمجتم ارذي لحدي تتك ارعم ر .

 -3اردراس ا ارمعم ري حدل ارح ج دارربة

تناولتَتعضَالدراساتَموضوعَالعققةَبينَالحاجةَوالرغتةَ َوبينَالعمارةَوبينتَتلاَالدراساتَالماهةدةَالتديَارتتطدتَبهداَ

ومنهدداَد ارسددةَ(رفعددةَالجددادرجي)َ،حي د َتندداولَفيهدداَموضددوعَالحاجددةَ،فق ددَقددامَبتقسددةمهاَالددىَثقثددةَاصددنافَ:صددنفَالحاجددةَ
ٍ
وىَاوَكهفَاوَعربَاوسيفَ،وتعطيَانطتاعَالتكوينَالشكليَللددارَ
النفعةةَ،التيَتُعنىَتالمتطلبَاالساسيَاالنسانيَمنَم
والقلعددة؛َبينمدداَتتعلددقَالحاجددةَالرمزيددةَ،وتتعلددقَبددذاتَاالنسددانَفدديَتكددوينَالشخصددةةَوالمبنةددةَعلددىَالهواةددةَالخاصددةَت دالفردَ
والمجموع ددةَ،والت دديَت ددمَتجس دديدهاَف دديَش ددكلةاتَمادة ددةَترم ددزَال ددىَالمع ددالمَالدال ددةَعل ددىَال ددذات؛َوالحاج ددةَالثالث ددةَه دديَالحاج ددةَ

االسددتطةقةةَوالمتداخلددةَفدديَسددةكلوجةةَاالنسددانَوهمدداَاالنتاجةددةَوالبيولوجةددةَ،ويددرىَفيهدداَانَاالنسددانَمددعَالتطددورَالحاصددلَفدديَ
المعارفَالمختلفةَبدأَيتح َعنَالت َنوعَ فيَالبيئاتَالمختلفةَفيَحينَهوَفيَحاجةَالدىَالبيئدةَاالساسدةةَاوَاندهَغيدرَمكتفديَ
فيَاحتةاجاتةَاالساسدةةَ،هدذاَالفعدلَفديَالطلدبَهدوَلتخفيدفَحددةَالملدلَالمتولددةَعدنَتكدرارَالتعامدلَمدعَالمسدتجداتَالناتجدةَ
عنَالطلبَ،فالتعامدلَبدنفسَاالسدلوبَلتلداَالمسدتجداتَيتدراَملدقًَفديَسدةكلوجةةَالدنفسَالتشدريةَ،وعلةدهَفقددَ هدرتَوتطدورةَ
السةكلوجةةَاالنسانةةَالتيَتهدفَالىَاالستمتاعَ،ولكنَعندماَتتحققَكفاةدةَالحاجدةَاالساسدةةَبنسدتةَمحدددةَسدواءاَفديَالمدادةَ

امَف دديَالفك ددرَ،عن دددَذل دداَتتح ددولَال ددذاتَاالنس ددانةةَم ددنَاالكتفاء(الس ددرور)َال ددىَوجود(ممت ددع)َال ددذيَبه دداَيتج دداوزَخ ددطَالمل ددلَ
(َ .)pَ16-15َ،َ2006َ،Jadirchi
يتضح ان رؤل (ارج درجي) انه افترض أن ارقفز ارى حقل ارمتع دارربة ال يتطتب االكتف ء ارت

في ارح ج ا

االس سل  .بير إنه صنف ارح ج رلسا فقط في ارجدانب ارم دل دارمتعتق في ارمأكل دارمسكن دبيره مم لمكن ان

تبني ارذاا االنس نل  ،دأنم كف ل ارح ج تتخطى تتك ارحددد ارى متعتق ا فكري درمدز ارهدل ارفردل  ،ف رعم ر تحمل

جمل االةع د االنس نل ارتي أكد عتيه (ارج درجي) فهي كف ل رح ج م دل (مأدى) درم از حض ري ا دمعتقدا انس نل ا
(ارهدل ارفردل ) ،دتغتة ا عتى ارصراع ا ارمتكرر دارمح در رتدصدل ارى ارهدف االنس ني.
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كمداَتنداولَ(المعمددوري)َانَعققدةَالعمدارةَتكمددنَبدينَمتطلتدداتَالحاجدةَومثالةدةَالتن يددرَ،أكددَفيهداَانَالسددعادةَفديَالعمددارةَ
هيَتوفرَمسكنَآمنَةقيَافرادَاالسرةَمنَالمؤثراتَالخارجةةَ،الذيَيتسمَبتعاشقهَمدعَالقدةمَالروحةدةَمدنَمعتقددَوهوةدةَحيد َ

داَدمدرَذلداَالسدورَفقددتَالعمدارةَهددفهاَفديَالسدعادةَوالتديَ
انَالمعتقدَوالهوةةَهماَتمثاتةَالسورَالهيَلمعنىَالسعادةَ،ف ذاَم ُ

ينتغيَانَتوفرهَللمستخدمَ.ومثالهَهيَماَتُعنىَتهَالعمارةَاالسقمةةَمنَقلدةَالتفاصديلَفديَواجهداتَالمندازلَ،فهدوَلدةسَلفقدرَ
العمددارةَاوَالنعدددامَالمهدداراتَأنددذااَوانمداَلتحقددقَروحةددةَاالسددقمَفدديَتلدداَالواجهدداتَ،حي د َانَالواجهدداتَالصددماءَتدددلَعلددىَ

التساطةَوالشعورَتالصفاءَمقابلَماَةحققهَمنَمتطلتاتَاالسرةَفيَو ةفةَ(الم وى)(َ .)pَ6-4َ،2011َ، maamuri
دهذا عين ا م تهدف إرله ارعم ر  ،ف رفعل يجب ان يدفي ح ج من ج نب دارربة في ارج نب االخر ،دهد هدف عقالني
كم أكد عتله (ارفين)(َ،)1ف رعم ر يجب ان تنظر ارى ارمتطتب االس سي دارذي هد(ارمأدى) دارمرتةط ة رح ج ا االنس نل

ارمهم دارمرتةط ة رمأدى دهي ح ج ا ردحل تبنى ارشخصل االنس نل .

وفيَمقالةَ(وجةهَفوزيَيوسف) فيَ(العمدارةَوالمجتمدع)َ،نداقيَفيهداَموضدوعَالمجتمدعَوالعمدارةَوالتحددةاتَالتديَواجهتهمداَ

وهوَتحديَالتكنولوجةاَالغيرَمفهومةَمنَقبلَالمجتمعَ،حي َأجلَتالعمارةَالتقليدةدةَالقدةمدةَوامتددحهاَلمداَتمتلكدهَمدنَسدماتَ
متحضرةَفيَنفوسَمسدتخدميهاَمدنَحيد َاالُلفدةَوالتفاعدلَاالجتمداعيَوالحركدةَالغيدرَمنقطعدةَفديَشدوارعهاَ،وكدذلاَالتسداطةَ
والطرزَالمعماريةَالتقليدةةَ،فيَحدينَالتطدورَالتديَعددهَُمدنَأسدوءَتحددةاتَالمجتمدعَالمحدافرَ،تاعتتدارَالتطدورَالحاصدلَهدوَ

خطيرَماَلمَيدراَجيداًَ،حي َاُدخلتَاآلالتَواصتحتَالمنازلَتُقدةمَت جهزتهداَ،واصدتحتَالمددنَمفتوحدةَعلدىَتعضدهاَدونَ
َُ
خصوصددةةَ،واصددتحتَعققدداتَاالفد د اردَمددعَمدددنَاخ ددرىَاكثددرَمددنَعقق ددتهمَبجددارهَ،وامتلكددتَالواجه دداتَطددرزَمغددايرةَع ددنَ

اصةقتهاَوأُدخلتَاآللةَوالمكننةَعلىَالحرفَفدحضتهاَواصتحتَالتحفَوالصناعةَالقةمةَلهاَ،وهنالاَتحدديَواجدهَالعمدارةَ
ةكمنَفيَانَالت ثيرَعلىَالعمارةَهوَالت ثيرَعلىَمجتمعهاَ،ومنَهناَاصتحَيدعَُإلىَالعدودةَإلدىَالعمدارةَالتقليدةدةَ يواسدتةعابَ
متادئهدداَ،وتطويرهدداَالنتدداجَمجتمددعَمتطددورَذاَخصوصددةةَممي دزةَ،وقدددَاعتبددرَأنَالعمددارةَالتقليدةددةَاليددومَهدديَحاجددةَضددروريةَ

للمجتمعَالذيَينتهجَبجذورهَالعريقة(َ .)pَ69-64َ،1987َ،Yusif
تبرز اهمل ارمق ر فدي ارتأكيدد عتدى ارحلد االس سدل رتمجتمد  ،ارتدي تكمدن فدي تدأرير دتدراث ارمجتمد دارتأكيدد عتدى

أص رته ،ارذي اعتبر ضل عه ضل ع رمة دئ االنس ن ارمح فظ ،درعتن ندرك من خالل ذرك ارطرح إن ارخصدصل هي مدن

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

مم سب لمكن اعتم د ترتيب رتحديد ارعالق بين ارح ج دارربة داالنس ن من جه اخرى ،دكذرك تحديد ارعالق بين

كل من ارربة دارح ج دارعم ر درؤل م اذا ك نا ره صدر متعدد  ،كماَفيَالشكلَ(َ .)1

(َ(1المصدرَالسابقَ .
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شكلَرقم(َ)1يوضحَعققةَالحاجةَوالرغتةَكمتطلبَانسانيَومعماريَ،المصدر(َ:التاحثان) َ

َ

 .4ارعم ر داجه رالحتل ج ا االنس نل ارمتعدد
َُمذَبَدأَالخلةقةَ،بدأَاالنسانَتالتح َعنَكةفةةَسدَالعوزَالحاصلَفيَمجرياتَحةاتهَ،رغمَانَهللاَخلقَمتطلتاتَالحاجةَ

الحاجةَوَانماَ
لقنسانَوهيئَلهَكلَماةحتاجه َقبلَالوجودَاالنسانيَ ،لكنَتوفرَالنعمَتصورتهاَالطبةعةةَالَةعنيَحصولَسد َ
َي

طبةعةَتجهيزَالنعمَتحي َتتكيفَواستخدامَاالنسانَفيَسدَالحاجاتَ،فالم وىَحاجةَوضروريةَ،وانَهللاَعزَوجلَوفرَكلَ
الموادَالداخلةَفيَسدَتلاَالحاجةَ،وهناَ....ينتغيَعلىَاالنسانَتشكيلَحاجتهَمنَتلاَالموادَالمتوفرةَفيَالطبةعةَ .
والسؤالَهناَ :هلَسةقومَاالنسانَبتشكيلَم وىَةحمةهَمنَالضررَالخارجيَفقطَأيَ َو ةفةَنفعةة ،أمَةعملَعلىَإضافةَ

رونقات َأخرى َتوفر َله َالرفاهةة َوت هر َالت ثيرات َالساةكلوجةة َعلى َمبناه َوبها َيتجاوز َخط َالحاجة َ ،ف ن َلقعتقادَ
تالمعتقداتَحيزهاَفيَالتك َوينَالتشكيليَللمبنىَ(َ َ.)pَ4-3َ،2011َ،maamuri
يتضح أن مم رس عمل ايج د سد ارح ج ممكن ان تخض إرى تدريد طم ارربة في عمل داحد ،الن اكتف ء ح ج

الشك في ان تدرد طتب ربة ةعد االشة ع دهذه ف صت ب ل في االهمل ارتي تعتبر ارحبل ارداصل بين ارح ج دارربة

في ارعمل ارمعم ري أد ارف صت بين ارمدضدعل دارذاتل رتمستخد .

قصىَماةمكنَمنَالمتعَوالملذاتَالبدنةةََ،وأنَالسعادةَهيَمجموعَهذهَالمتعَوالملذاتَكماَةشيرَ
َُ
إنَالرغتةَهيَممارسةَأ

اليهاَالفيلسوفَاليونانيَ(أريستيبوس)َتلميذَسقراطَ ،ونستطةعَانَنعتبر َتفسيرَ(ابةقور)َلهذاَالنوعَمنَاللذة َالردةكالةةَوالتيَ
كانتَتعنيَتالنستةَلهَغةابَاأللمَوسكينةَالرواَ ،فاالنسانَةحاولَالوصولَالىَاقصىَماَةمكنَمنَالرغتاتَلتحقيقَفيَ

النهاةة َكةفةة َالوصول َإلى َالهدف َوهي َالسعادةَ ،أن َسبب َهذه َالعملةة َكما َةفسرها َ(اريا َفروم) َتخضع َالى َالمقدمتينَ

النفسيتينَاالساسيتينَاللتينَبنيَعليهاَاالنسانَوهماَ:االولى َانَالهدفَمنَالحةاةَهوَالسعادةَ ،أيَ َتحقيقَأقصىَمتعةَ،
َُ

وهي َإشتاع َأيَ َرغتة َأو َحاجة َذاتةة َتعني َللمرء َمذهب َاللذة َالرادةكاليَ .والثانةة َان َاالنانةةَ ،والسعي َلتحقيق َالمصلحةَ
الشخصةةَ،والجشعَوهيَالصفاتَالتيَيولدهاَالن امَمنَاجلَتسييرَأمورهَتفضيَالىَاالنسجامَوالسقمَ(َ،1987َ،Frum
َ .)pَ21-18
دعتله فقد تبين أن ارربة هي ح ج ستظهر ال مح ر في ارعم ر االنس نل ةعد تدفر سد ارح ج  ،دةم إن ارربة

تبدأ لقيان ةعد اكتف ء ح ج معين رتبدأ ةعده رحت ارةحث عن ارربة ا ةم تدفر ارذاا االنس نل ال كيد ارتي تؤكد
عتيه ارعم ر  ،دهذا شرط ا ال لقل عن أهمل ارح ج  ،ارتي تجعته ةمث ة ربة طمحا إريه ارعم ر في اردصدل ارى
اكتف ءه مدضدعل ا دلستمر رتحقي

ربة ته كخطد الحق  .دعتله فدجدد هيئ قل س ارربة في ارعم ر ضردري

رال نس ن ،دبهذا ت تحديد ارتستسل في ارحصدل عتى ارهدف دهد ارسع د أي تحقي
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ارتدازن بين ارذاا دارمدضدعل

في ارعم ر دارتي تبدأ ة رح ج ارفعتل رالنس ن دمن ث تتحق

ارربة في بن ء ارذاا ،دمن ث االستمرار في ارحصدل

عتى ارربة ا ارمرجد ةم تحق طمدح ارمجتم ةأفضل صدر  ،شكل(.)2

شكلَرقم(َ) 2يوضحَحركةَطلبَاالنسانَوالعمارةَبينَالحاجةَوالرغتةَوالهدفَالمنشودَ،المصدر(َ:التاحثان) َ

َ

 -4هر االحتل ج ا االنس نل

قًَحسد ددبَاالفضد ددلةةَ،والتد دديَتبد دددأَ
صد ددنفَ(ماسد ددلو)َاالحتةاجد دداتَاالنسد ددانةةَفد دديَخمد ددسَمسد ددتوةاتَووضد ددعهاَفد دديَهد ددرمَك د د َ

تاالحتةاجاتَاالساسةةَوتنتهيَتحاجةَتحقيقَالذاتَاالنسانةةَ،وهذهَالمستوةاتَهيََ،مستوىَالحاجةَالفةسيولوجةةَ،ومسدتوىَ
حاجةَالحماةةَ،مستوىَالحاجةَاالجتماعةةَ،ثمَمستوىَتقديرَالذاتََ،ومستوىَتحقيقَالذاتَ،كماَفيَالشكلَرقمَ(َ .)3
ويدرىَ(ماسددلو)َأنددهَلددةسَمددنَالمهددمَاشددتاعَالحاجددةَتالكامددلَليدتمَالتحددولَالددىَالمسددتوىَالددذيَيليهدداَفمددنَالممكددنَاشددتاعَحاجددةَ
االنسدانَفديَنسدتةَمحدددةَ،وت سدتخدامَاالرقدامَالمفترضدةَالتديَ َوضددعهاَ(ماسدلو)ََوالتديَتعددَفاصدلةَالقفدزَللمسدتوىَالدذيَيليهدداَ

َوهدديَ%َ85َ:للحاجدداتَالفسددي َولوجةةَ،وَ%70لحاج ددةَاالمددانَ،وَ%50االنتمدداءَللمجتم ددعَوالحددبَ،وَ%40لحاجددةَتحقي ددقَ
الذاتَاالنسانةةَ(َ .)p152َ،2011َ،maamuri
َ
َ

فزاتَالدافعةَللحاجةَ،المصدر(َ:التاحثان) َ
شكلَرقم(َ)3يوضحَهرمَاالحتةاجاتَاالنسانةةَلماسلوَوماهيَالمح َ

أن تتك ارنسب االفتراضل ضردري  ،فة رنسة اردى اردرق االخيدر دهدد  %40رتحقيد اردذاا تعتبدر ك فلد رتدصددل اردى

خددط ارربة د فددي بن د ء ار دذاا االنس د نل  ،أي هن د ك نسددة أكثددر مددن نصددف تةقددى بيددر مشددةع ردددى االنس د ن دهددي %60
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دة ررب من أنه في ارصف ارهرمي االخيدر رهدر (م سدتد) ،دهدذا أن دل فأنمد يددل عتدى أن بند ء ارح جد ال تتدقدف عندد
بند ء االس سددل ا دأنمد تتعدددى إرددى اردصدددل رتهدددف فددي تحقيد اقصددى ربةد  ،درهددذا فقدد دضد (م سددتد) مخطددط هرمددي

أض في صغير متكدن من مستديين بير مدرك ارنه ل دهم  :حب ارفضدل  ،دحب ارمعرف دارتفه  ،إذ أن هذا عدين مد

تطتةه ارعم ر في دقته ارح ري .ف رعمد ر تسدعى إردى إثةد ا اردذاا اررصدين رددى ارمجتمد اردذي لعلشده دتعتبدر تتدك هدي
ارق عد ارتي تستند عتيه دمن ث اردصدل إرى أعظ ربةد رتمجتمد ( دهدي ح جد ضدردري فدي منظددر ارعمد ر ) دارتدي
تعبر هي ارنقط ارمدضدعل رطتب االنس ن (َ،11صَ َ.)152

يتضح ان ارح ج ا ارخمس ،ارفلسيدردجل  ،داالم ن ،داالنتم ء ،داحت ار ارذاا ،دتحقي ارذاا فضالا عن حب ارفضدل
دطتب ارمعرف دارتفه ارذين دضعهم (م سدتد) م ةعدد هدر ارح جد  ،هد ةمث ةد محفدزاا دعدا رتةحدث عدن ح جد دبدالد
رتحقي ارربة  ،دارتي نظمه (ابراه م ستدا حسب االهمل في ارتحقي ).

 -5محفزاا ارربة رعم ر اعتى ربة

اعتمدداداًَلددنص(كقين)َفدديَمناقشددةَالحاجددةَوالرغتددةَوالعنصددرَالمحفددزَالكبيددرَوهددوَ(االحتدداط)َ،حي د َاجددرتَد ارسددتهاَفدديَ

عملةةَالرضاعةَللطفلَالصغيرَ َ،وقسمتَعملةةَالرضاعةَالىَقسدمينَ:اال َولَرضداعةَمنت مدةَوفيهداَانَالطفدلَكلمداَاحتداجَ

الىَالرضاعةَتقومَاالمَت رضاعةَدونَانَةشعرَتاالحتاطَ،والقسمَالثانيَهيَالرضاعةَالعشوائةةَوالغيدرَمنت مدةَوالتديَفيهداَ

تؤديَالىَاالحتاطَوالتيَقدَتكونَلهاَعواقبََوخةمةَعلىَشخصةةَالطفلَفديَالمسدتقبلَ،ومدنَهنداَرأتَ(مةقنديَكقيدن)َانَ
الطريقتينَغيرَمجدييتينَولهاَعواقبهماَالسلبةةَوانَالعملةةَالصحةحةَتكونَمابينَالطريقتينَفيَعملةةَ(االحتاطَالمتوسط)َ،
َ
وهدديَت د خيرَالرضدداعةَعددنَوقتهدداَالبيلددوجيَ،هددذاَالنددوعَمدنَاالحتدداطَمعقددولَوالتدديَةمكددنَانَتنم ديَمهدداراتَالطفددلَوابداعات دهَ
والتواصلَمعَمحةطةَمنَخقلَلغتهَوهديَالتكداءَ،انَتلداَالد ارسدةَاعطدتَنتاجهداََ،فهديَانَالحاجدةَمدنَالضدرورياتَوالتديَ
ةمكنَانَتتطورَالىَرغتةَخاصةَتدالنفسَاالنسدانةةَوالتديَلهداَالتد ثيرَالمتاشدرَعلدىَحةداةَالفدردَ،امداَموقدفَ(لينتدون)َمدنَانَ
الرغتةَهيَحاجةَمتطورةَوهيَتطورتَتفعلَالتطوراتَالناتجةَعن(ثقافة)َالمجتمعَالمحةطةَتالفردَوالتيَتختلفَمنَشدخصَ
الىَآخرَ(َ َ،)pَ26-24،1968َ،Klain
وة الش ر ارى(االن بتد ) ان ارربة تتدرد ةفعل (ارمتل) ،دأش ر (ارفين) ارى ان ارح ج دارربةد فدي فعدل عقال ندي داحدد

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

ان كل م ذكر س ةق ا من قبل ارمنظرين هي ةمث ة محفزاا رتعم ر في اردصدل ارى اعتى ربة  ،اي ان هن ك ح ج م ةعدد
ارح ج د االس سددل دتسددمى ح ج د ارربة د اد ارح ج د ارددى ربة د  ،دمددن هددذه ارخالصد ظهددرا عددد مؤشدراا دهددي ةمث ة د

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

القةمَالممكنة َ

دافعل ارربة ارمعم ري

التلذذَ،االبتعادَعنَالمللََ،طلبَالتمتعََ ...َ،

بنددددد ء ارشخصدددددل ارفردلددددد

غتةَمعاصرةَومستقبلةةَ .
َ
عمارةَتحققَرغتاتَمستخدميهاَاعتماداًَعنَتحقيقَاعلىَر

عقالنل فعل ارح ج

فعلَطلبَالحاجةَكرغتةَ،اختصارَالطلبَفيَالحاجةَوالرغتةَفيَفعلَمعماريََواحدَ .

ارنزعدددد ارذاتلدددد ارمعم ريدددد

تفعيلَعاملَالفضولَ،حبَالتعلمَوالتفهمَ .

دارمجتمعل

في ارفضدل

اقصى ربة هي ارسع د

ٍ
الخللَالىَحدَماََ،وجودَالكينونةَوالشخصةةَالمعماريةَ َ
االبتعادَعنَ

االحة ط ارمتدسط

الن امَالغيرَمكررَ،تدبرَعنصرَالمفاجئة َ
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َ

 -6من قش ارمؤشراا

انَالدافعةةَالمعماريةَغالتَاًَتثيرَاحاسةسَالمتلقيَفيَالتلذذَوالتمتعَوالغدرضَمنهداَاالبتعدادَعدنَالملدلَوالدروتينَالمتكدررَ،

يَفيَسدَحاجةَمهمةََةمكنَانَترافقهداَفعدلَرغتدةَوبهدذاَتكدونَالعملةدةَمزدوجدةَ،ومدنَجاندبَ
كماَانَلعققنةةَالفعلَالمعمار َ
اخرَانَطبةعةَاالنسانَهيَالميدولَالدىَالفضدولَوحدبَالتطلدعَوالدتعلمَ،وعلدىَالعمدارةَانَتعمدلَعلدىَذلداَمدنَخدقلَفعالةدةَ

التكويندداتَالمعماريددةَوجعلهدداَجذاتددةَفدديَكددلَوقددتَ،كمدداَانَالسددعادةَفدديَالعمددارةَهدديَتلبةددةَالحاجدداتَ َوتحقيددقَاقصددىَرغتدداتَ
معاصرةَلمستخدميهاَفهيَسعادةَالرواَوالسكينةَالنامةةَلدىَمتلقيَالعمدارةَ،حيد َانَالسدعادةَالتتطلدبَتغذةدةَالحاجدةَتمامداًَ
وانماَهيَسعادةَالرواَوالجسدَ،وفيَمحاضدرَ(للدوائلي)َانَالسدعادةَهديَالخلدوَمدنَااللدمََ،فوجدودَثوتداًَةكسدوَوقطعدةَرغيدفَ

قًَمطمد نَ،وجسدداًَسدلةمَهديَمعندىَالسدعادة(َ،)2امداَاالحتداطَالمتوسدطَفهدوَعدينَالعملةدةَالتصدمةمةةَوالتديَتقدومَ
مةسورَ،وعق َ
علىَمبدأَتعددَالت وةقتَمنَقبلَالمستخدمَ .

فخلدقَفجددوةَتصددمةمةةَمبهمدةَالمعرفددةَواالدرااَتزيددَمدنَالعملةددةَالفكريددةَللمشداهدَوتالتدداليَةقددومَتالتد وةقتَالمتعددددةَحتددىَ
ةسددتقرَفدديَرؤيتددةَوق ار ارتددهَوالثتدداتَفدديَفكدرةَواحدددةَغالت دَاًَ،تعدددَتلدداَالعملةددةَةقددومَاالنسددانَالمتلقدديَاوَالمعمدداريَالمشدداهدَفدديَ
الحصددولَالددىَمدداهوَاع ددمَممدداهوَموجددودَفدديَتلدداَالعمددارةَ،تعتددارةَاخددرىَانَتلدداَالفجدواتَنمددتَالرغتدداتَوتطددورتَتعدددَانَ

كانتَهنااَحاجةَفيَمعرفةَالت ويلَالصحةحَ،هذاَعلىَمستوىَالواجهاتَ .

أماَفةماَيخدصَالمنفعدةَالو ةفةدةَفديَالعمدارةَهديَانَعملةدةَالحاجدةَواالشدتاعَتخلدقَتطدو اًرَفديَالحاجدةَالدىَاعلدىَرغتدةَ،

فالحاجدةَالددىَفضدداءَمحدددَيتطلددبَو ةفددةَتدؤديَكفايتهدداَمددنَقبدلَذلدداَالفضدداءَمدنَحيد َاذاَكددانَذلداَالفضدداءَةقددومَبو ةفددةَ

نفعةةَمنت مةَف نَالحاجدةَاالنسدانةةَتتطدورَفقبددَمدنَتغيدرَو ةفدةَاوَتطدويرَذلداَالحيدزَلةعطديَوينمديَتلداَالحاجدةَلتكدونَ

دةَةعمدددَالدىَالغائددةَاوَ
رغتدةَ،امداَاذاَكانددتَالفعالةدةَالتدديَةقدومَبهدداَذلداَالفضدداءَمقتصد اًرَتمامدَاًَفديَتلبةدةَالحاجدةَاالنسددانةةَف ن ُ

تغييرَالو ةفةَنهائةَاًَ،فيَحينَلوَكانَالفضاءَيؤديَالو ةفةَتطريقةَغيرَمنت مةَايَانهَةكونَحاجةَومنَثمَةقومَبتوفيرهاَ
ف نَالمستخدمَلهذاَالفضداءَةقدومَبتطدويرةَلةكدونَوافةدَاًَتمامداًَقددرَاالمكدانَلمددةَمدنَالدزمنَلحدينَانَتتطدورَحاجداتَالمجتمدعَ
لةعاودَالفضاءَتطويرَذاتهَثمَتكونَرغتةَهيَكفاةةَلحاجةَمحددةَ،ومنَهذاَيتضحَانَالهدفَاالسمىَللعمارة مرتتط برغتة

المسدتخدم ولمدا ان الرغتدة لهداَزمدنَمحدددَللتحدولَالدىَحاجدةَاذاًَفالهددفَفديَالعمدارةَالةمكدنَتحديددهَواد اركدهَالنَالحاجداتَ

والرغتاتَمتغيرةَمعَالزمنَفتقومَالعمارةَفيَالسعيَالىَاقصىَرغتةَلتلبةةَطمواَشاغليهاَ،فتعتبدرَالعمدارةَطلدبَالرغتدةَهديَ
مددنَالحاجدداتَالضددروريةَ،علددىَالعكددسَمددنَرغتددةَاالنسددانَفدديَسدددَحاجاتددهَ،والشددكلَ(َ)4يوضددحَفعددلَالرغتددةَالددىَحاجددةَ
والحاجةَالىَرغتةَ .
َ

شكلَرقم(َ)4يوضحَمحفزاتَالحاجةَوالرغتةَوعققةَالهدفَبهماَ،المصدر(َ:التاحثان) َ
( )1الشيخ الدكتور احمد الوائلي(رحمه هللا) ,محاضرة القاها في الكويت عنوانها معنى السعادة.
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فة رمق رن بين االحتل ج ا ارتدي دضدعه (م سدتد) دارربةد ا ارمدضددع مدن قبدل ارةحدث فدي اردصددل رهددف ارسدع د

نالحظ تع قة ا بين ارعمتيتين ،فة رنسة ارى االحتل ج ا دارتي تبدا ةح ج ضردري دتنتهي ببدال ربة دهي بدال ارعمتلد
االخرى (ربة ارعم ر ) دارتي تبدأ ة رذاا دتنتهي بذاا قصدى دهي(عم ر ارسع د ) ،دم ان يتدفر جزءا من هذه ارسدع د

تقد ارعم ر بجعته من ضردري ته اي تصةح تتك ارربةد ح جد رتعمد ر مد اردزمن ،ةمعندى ان تتدك ارسدع د تصدةح هدي
متطتب اس سدي رعمد ر االنسد ن درلسدا ربةد لطمدح اريهد االنسد ن ،فمدن خدالل ذردك نددرك ان عمتلد ةحدث ارعمد ر عدن
اقصى ربة مستمر م تقد ارزمن ،فتحقي اقصى ربة هد هدف ارعم ر .

مم تقد لمكن استنت ج ان هرمدي ارح جد ا دارربةد فدي ارعمد ر دمدن خدالل تع قبهد دصددالا اردى ارهددف االسدمى فدي
زمن محدد تتحق ةمدجبه هدف ارعم ر دهي تحقي ارسع د رمسدتخدميه  ،فعندد تتدك ارنقطد تتحقد ارح جد ا دارربةد ا
دتصةح ارطتب االنس ني مستق ار رفتر مدن اردزمن رحدين ظهددر متطتةد ا معم ريد متجددد مد تطددر ارعصدر داحتل ج تده،
فعندددم تسددتقر ارح ج د االنس د نل يتط د ب ارهرم د ن دتصددةح ارعمتل د داختل د فددي ارح ج د داالشددة ع دص ددالا ارددى ارسددع د .
شكل( )5دشكل()6
َ

َ

شكلَرقم(َ)5يوضحَتعاقبَالحاجاتَوالرغتاتَ،المصدرَ:التاحثان َ

شكلَرقم(َ)6يوضحَتطابقَهرميَاالحتةاجاتَوالرغتةَ،المصدرَ:التاحثان َ

-6ارعين ارةحثل :

اُسند َالتح َإلى َكفاةة َمن َالمفاهةم َالن رية َوالتي َاغتنى َبها َ في َالوصول َالى َمعرفة َالحاجةَوالرغتة َوعققتهما َمعَ

تعضهماَمنَجانبَوعققتهماَتاالنسانَفيَالنهاةةَ ،وتتقىَهنالاَكةفةةَايجادَالفرق َومنعَاللتتاسَانَكانتَهنالاَرغتةَاوَ
حاجة َمع َان َالمفهومينَيدخقن َتشكل َاعمقَفيَالطروحات َالمعماريةَ ،ولكن َتكل َتساطةَتمَاختةار َالعينة َعلىَاساسَ

الحاجةَاالساسةةَلقنسانَوهيَالمسكنَاوَ(الم وى)َ،والخوضَفيَتحليلَمثالينَللسكنَوهماَالسكنَالواطئَالكلفةَوالمسكنَ
الذكيَوكماَيردَ -:
ادالا :سكن داطئ اركتف  /مدين ارشير زايد ارسكنل :
مددنَالمشدداريعَالناقددذةَللعجددزَالسددكانيَفدديَفلسددطينَوالددذيَشدديدَسددنةََ،1994ضددمنَآلةددةَحددددتَفدديَذلدداَالوقددتَوالتدديَ
عرفت"ن امَجمعةاتَاالسدكان"َوالدذيَشدجعتَاالسدتثمارَفديَانشداءَالمتدانيَالقزمدةَاليدواءَالمدواطنينَمدعَالشدحةَالعالةدةَفديَ

المساكنَ،والتيَتمَالسدادَمنَقبلَمواطنينَبدفعةَاولةةَتسةطةَثمَتعدَذلاَالغيتَالديونَعلىَالمواطنين.شكل(َ )7
َ
َ
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َ
َ

شكلَرقم(َ)7يوضحَمدينةَالشيخَزايدَكمثالَلسكنَواطئَالكلفةَ،1994،المصدر(َ:العةسويَ،صَ )138
َ

نقحرَتقصقَالوحداتَالسكنيَواشترااَكلَوحدتينَبجدارَواحدَمعَعدمَ
َ
منَخقلَتحليلَالمشروعَللشكلَالخارجيَ
التركيزَعلىَالواجهاتَالخارجةةَوتوجيههاَتاعتتارَاالشغالَاهمَمنَالتزيينَ،وكذلاَانَمميزاتَالسكنَالمتعددَالوحداتَهوَ
اشترااَالوحداتَتالخدماتَالعامةَوالتيَتقللَمنَالكلفَتشكلَكبيرَ،اماَفةماَيخصَمخططَالوحدةَالسكنةةَفهيَتوفرَكافةَ

الفضاءاتَاالساسةةَللمستخدم َفيَمساحةََ 100مَ 2تقريتاًَوتمكوناتهاَالرئةسةة َوهيَ :غرفتينَنومَ ،ومطبخَ ،وصالةَجلوسَ،

وحمامينَ ،والتي َتعتبر َمقئمة َللساكنَ ،مع َمقح ة َاالستغقل َاالمل َللمساحات َوتقليل َالجدران َوالقواطع(َ،Eesawy
َ .)p138َ،َ2013
ث نل ا :ارمسكن ارذكي  /مسكن ارهيتيدتردبََ َHeliotrop

المبنىَمنَتصمةمَ(رولفَدةي) ََ ،1994وهوَخاصَلهَكمسكنَوةقعَفيَامانةا-فرايبورغَ ،وهوَمكون َمنَجزأينَ ،االولَ

فةة َموقف َالخاص َتالسةارات َواستقتال َومكتب َمعماري َخاصَ ،اما َالجزء َالعلوي َفهو َمكون َمن َمحور َدوار َذو َثقثةَ
ادوارَ ،وهذاَالمحورَالذيَةحملَهةكلَالمبنىَمتحراَبزاوةةََ 360درجةَولذلاَسمي َتمنزلَعتادَالشمسَ(َ،)Heliotrop

ةفتحَالدورَاالولَالفوقَاالرضيَالثابتَمدخلَآخرَللصعودَالىَاالدوارَالثقثةَ،يتميزَالمنزلَتالمواصفاتَاالتةةَ :
 -1ذاتةةَالتحكمَ:توفرَن امَادارةَBMS
 -2القدرةَعلىَالتغييرَ:تغييرَخصائصَالغقفَالخارجيَحسبَفصولَالسنة.
 -3التحكمَعنَتعدَفيَان مةَالمبنىَوتجهيزاته.

 -4امكانةةَتوفيرَطلتاتَالمستخدمَفيَتغييرَاجواءَالغرفَوتحريكهاَت يَاتجاهَممكن.
 -5ن امَاالتصالَالذكي.
 -6بيئيَ،فهوَيتحكمَتالن امَالذاتيَللطاقةَالشمسةةَ،واكسابَالطقةَالشمسةة.
 -7الراحةَالمفرطةَلساكنةةَفيَاالثا َالمستخدم.
يتمتعَالمبنىَبخصائصَمرفههَعالةةَمماَيجعلَالمستخدمَتالزهوَوالرخاءَوالشعورَالنفسيَالمميزَ ،ةعتبرَالمبنىَمنَ

المتانيَعالةةَالذكاءَوالمهندسةَكك ئنَحيويَمميزَ(َ .)pَ15-9،َ1998َ،Nassar
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

شكلَرقم(َ)8يوضحَمسكنَالهيليوتروبََHeliotropالذكيَ،1994َ،المصدر(َ:السقاَ،صَ )15-9

يتضح من ارمث رين اعاله ان ركل منزل خص ئصه ارتي يؤديه دهي مختتف تم م ا م انهم شيدا في نفس ارع

ديؤدل ن دظلف داحد دهي ارسكن ،دركن ان ارطبلع ارتي شيد ره ارمنزرين مختتف  ،ففي االدل ك نا هن ك ح ج رسكن

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

داالستغالل االمثل رالرض ،دتقتيل اركتف .ام في ارندع ارث ني من ارعين دارمتمثل في ارمسكن ارذكي ،ارذي شيد في
ارع ارذي تكدن فله ارعجز اسك ن في ارم نل قتيل جدا ،ة الض ف ارى ان انش ء مبنى خ ص هد من ادرى اهتم م ا
ارفرد دارتي تكدن فل ارذاتل دارراح ح ج التقل عن االيؤاء ،فظهر ارمبنى منعزل من كل ارجه ا ،دذاا خص ئص

ترفيهل ع رل .

 -7االستنت ج ا

 )1الةمكنَانَتكون َهنااَعمارةَتحققَرغتةَمعَفقدانَحاجةَ ،والةمكنَانَتكون َهنالاَحاجةَاساسةةَتعدَتوفرَرغتةََ،
فالرغتة َتقع َتعد َتوفر َالحاجة َاالساسةةَ ،اما َان َتحولت َالرغتة َالى َحاجة َفةكون َقد َتجاوزت َالعمارة َخط َالضرورةَ

االساسةة.

ةكتفيَاالنسانَتالحصولَعلىَالحاجاتَالضروريةَفهوَةسعىَالىَاالستمرارَفيَالحةاةَ،بينماَتسعىَالعمارةَالىَبناءَ
َ
)2
ذاتَاالنسانَمنَخقلَبناءَالشخصةةَوالهوةةَوالقةمَوالثقافةَوالمعتقداتَوغيرهاَ .
 )3تعنىَالحاجةَتالمتطلتاتَاالساسةةَالتيَةحتاجهاَاالنسانَالستمرارَحةاتةَالخاصةَ،كماَانَتلبةةَاالحتةاجاتَاالنسانةةَ
الًَالى َتحقيقَذاتهَتشكلَنسبيَ ،اماَالرغتةَفيَالعمارةَ
تكتفي َبنسبَمحددهَحتىَيتح َاالنسانَعنَحاجةَاكبرَوصوَ
فهيَتُعنىَتالمتطلتاتَالثانوةةَولكنهاَمنَضرورياتَالبناءَاالنسانيَ .

 )4انَتحقيقَاقصىَسعادة َفي َالعمارة َهدفَالةمكنَالوصولَالةه َتسببَالزمنَالمتغيرَفكلماَتلبَتَرغتة َالعمارة َ هرتَ
هنااَرغتةَمتجددةَاكبرَ،وعلةهَانَحا َولتَالعمارةَالوصولَالىَالهدفَفهنااَمنَةقفَويزيدَفيَرغتاتهَولعلَاالشتاعَ
الخاصَتاالنسانَهو َنفسهَةكون َمجموعةَمنَالرغتاتَالتيَتزيدَفيَسعةهَالجوهريَوالتح َالىَماهوَاشملَ ،فةمكنَ
111

انَنقولَانَالرغتةَواالشتاعَةكوناَتمثاتةَقطبينَيدورانَحولَتعضهماَالتعضَوةسيرانَتحركةَخطةةَلتحقيقَالهدفَ
المستقبليَاالسمىَ،فانَكانَحركةَالقطبين"َالرغتةََ-االشتاع"َحولَتعضهاَهيَناتجةَعنَرغتةَووجودَمنَةسدَتلاَ

الرغتةَوهذاَالقطبينَالَتوجدَدينامةكةةَبينهماَمالمَةكون َهنااَهدفَمحددَالذيَينتغيَانَتصلهَالعمارة َلةصتحَفيَ

حالةَسكون َوهذاَمنَالمحالَ َ ،فالخطَالذيَةسيرَعلةهَالقطبينَهوَالزمنَتقشاَفالحاجةَت هرَنتيجةَوجودَالزمنَ
المتغيرَ .
 )5اصتحت َللرغتات َمحفزات َذاتةة َخاصة َتالعمارة َوهي َمنَطبةعتها َالتح َالدائم َعنَالمستقبل َالمتجددَ ،فهي َتعملَ
علىَتواصيلةَودةمومةَاالنسانَ،كماَانَخلقَفجوةَمعماريةَمبهمةَاالدرااَهيَوسيلةَلنموَالرغتاتَاالنسانةةَلمتلقيهاَ

وحتىَالمعمارَالمتلقيَ .

رفهَومنَثمَتُطَورَلتكونَحاجةَجديدةَمثيرةَللرغتةَ .
َ
َُ
ةَبهدفَاساسيَوتنتهيَتغرضَم
 )6تبدأَالعمار

 )7لقحتاطَالمتوسطَفيَتلبةة َغرض َالعمارة َاالثرَالكبيرَفيَتطورَالعمارة َوتحقيقَهدفهاَوهيَالرغتةَلمستخدميهاَ ،كماَ
انَلمحاولةَاالبتعادَعنَالمللَاالثرَالتالغَفيَالتحولَوالتغييرَفيَالشكلَوالو ةفةَللوصولَالع مَهدفَهيَعمارةَ

السعادةَ .
 )8عملةةَالتصمةمَهيَعملةةَفكريةَتلبيَحاجةَمنَجهةَورغتةَفيَاالخرىَوبهذاَف نَالعملةةَالتصمةمةةَعملةةَعققنةةَ
الفعلَ .
 )9أن َتغيير َالزمن َمهم َفي َالعملةة َالتصمةمةةَ ،فالزمن َةعطي َانطتاعَاً َعصرياً َدائمَاًَ ،وهو َالسبب َاالساس َفي َتوليدَ
الرغتةَ .

-8ارتدصل ا َ

 )1اعتتارَالدراسةَمنَادواتَالمعماريَفيَعملةةَالتصمةمَاالكادةميَوعلىَمستوىَالمشاريعَ .
ةَفيَتلبةةَحاجاتَالمواطنَاالساسةةَقبلَالشروعَتفعلَالرغتةَ،فاالهمَثمَالمهم َ
َ
 )2االخذَبن رَاالعتتارَمهمةَالعمار
 )3اعتتارَالرغتةَفيَحقلَالذاتَالَةعنيَتحجةمَدورهاَفيَالعملةةَالتصمةمةةَ َ.
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