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 :الملخص

کلمة  1516وقد وصف السیر توماس مور فی عام  بعید،لقد کانت الیوتوبیا أو المدینة الفاضلة هى حلم البشریة منذ زمن 

ومنذ ذلک الحین أصبحت "الیوتوبیا" نوع من  مثالى،"یوتوبیا" بأنها جزیرة خیالیة یعیش مجتمعها صورة متکاملة لعالم 

 المختلفة؛ولطالما کانت الیوتوبیا تحمل خیاالً ثوریا أثر بالفعل على مدار مراحل التاریخ  مثالی.االختزال عن مکان 

بحیث تضیف  والتقنیة؛فکانت هى الدافع وراء الحضارات مفیضین علیها من عصارات الفکر واإلبداع وخالصات العلم 

وأصبحت تهدف إلى إصالح  Utopianismونتیجة للتراکم المعرفی تطور مفهوم الیوتوبیا  ورفاهیتهم.سعادة البشر إلى 

ما هو موجود فی ضوء الممکن بخالف ما کانت علیه الیوتوبیا من سعیها لخلق واقع جدید ذو قیم مبالغ فی مثالیتها وکانت 

وأن عمق التصمیم ینبع من المثل العلیا وکیف یکون أکثر  أفضل،وإن مهمة المصمم أن یصنع رؤیة لعالم  الالممکن،تنشد 

حیث کان المصممون یعتقدون بأن مبانیهم یمکن أن تساعد فی  المکان،مسئولیة وإحساساً وإدراکاً ورأفًة بالبشر أو قاطنى 

ة واجتماعیة للعمارة والبیئة الداخلیة وبنیتها التحتیة وإعادة تشکیلها فقد تحولت الیوتوبیا إلى رؤیة فلسفی العالم.حل مشاکل 

ولکن الوجود التکنولوجی  ".بما یخدم آلیات التنظیم االجتماعی والسیطرة السیاسیة وکل ما یعتبر بمثابة "حیاة أخالقیة

وذلک  األحیان؛تها فی کثیر من الراسخ فى عالم الیوم مقابل التدمیر البیئی غیر المسبوق ربما یکون من الصعب مواجه

مع تغیر المناخ العالمی الذی یؤدی إلى ارتفاع مستویات البحار وأزمات الطاقة ومشکلة الزیادة السکانیة من بین قضایا 

ومن الضرورى اآلن إعادة التفکیر فى مدننا وبیئاتنا المبنیة ووضع الرؤى الیوتوبیة لعالم فاضل تحل فیه  کثیرة،أخرى 

 المشکالت والقضایا المجتمعیة ... ومن الممکن أن تصبح یوتوبیات الیوم وقائع الغد ... جمیع تلک

 إیکوتوبیا العمارة؛ الیوتوبیا؛ :المفتاحيةالكلمات 
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