


 the linear city:نظرية المدينة الخطية     
م ١٨٢٢للمخطط االسباني سوريا ماتا   

 بقليل ظهرت فكرة المدينة الخطية التي وضعها المهندس المعماري     ١٩قبيل القرن 
وقد اعتبر ماتا المدينة بأنها مصدر آل المساوئ وأن المدينة يجب أن   : سوريا ماتا

، ٢م ٤٠٠ عن تمزج بالريف وأن آل أسرة البد أن تمتلك منزال مستقال بحديقة ال تقل
.٢م ٨٠ويبنى منها فقط 

:بالموصفات التالية) الشريطية  (سوريا ماتا اقترح المدينة الخطية  
٣٠٠٠٠عدد السكان   

.م٥٠يخترق المدينة شريان مواصالت رئيسي بعرض  
.م من حافة الطريق ٢٠٠المناطق السكنية تقع بعمق  

.الخدمات الرئيسية تتوزع على طول الطريق  
.المصانع والمزارع تقع على أطراف المدينة بعيدا عن المنطقة السكنية  

. دن شريطيةهذه النظرية أوجدت حلوال لمشاآل مدن قائمة بتوصيل المدن القائمة بم 



المدينة الخطية آما وضعها سوريا ماتا     



 the Garden)مدينة الغد (نظرية المدينة الحدائقية     
City

م١٨٩٨للمخطط االنجليزي ابنزر هوارد 
خطط بعد المدينة الخطية بقليل ظهرت فكرة المدينة الحدائقية في آتاب للم 

)مدن الغد الحدائقية (ابنزر هوارد بعنوان 



:فكرة المدينة 
فكر هوارد في مدينة خالية من المشاآل تقدم لسكانها الخدمات                        

والراحة إذ آان االعتقاد السائد قبل هوارد أنه ال يوجد في مجال                       
: المدن أو القرى إال احد احتمالين          

المدينة بكل مقوماتها وأنشطتها التجارية والصناعية والسكنية                                  
.وآثافتها السكانية وحياتها االجتماعية المفككة                          

القرية بمقوماتها الطبيعية وما فيها من هدوء الريف وجمال                              
.الطبيعة ونقاء الطقس وترابط الحياة االجتماعية                      



إال أن هوارد رأى إمكانية مزج المدينة و القرية في           
وآانت .  ليتخلص من سلبيات آل منها    حدائقية مدينة 

الدوافع لهذه الفكرة هي ما فرضته الثورة الصناعية         
آنذاك على العمران األوروبي واألمريكي من توسع        

فاقترح تخطيط آل مدينة لتمثل . مفرط وتلوث بيئي 
وان يتوفر ، مجتمعا متكامال اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 

لسكانها الخدمات األساسية وأن تكون األرض ملكية       
وسميت ، عامة لجميع السكان بدون تخصيصها لألفراد       

هذه المدينة بالمدينة الحدائقية أو الريفية أو الحياة السليمة               
.أو مدينة الغد الحدائقية    



تصور هاورد للمدينة الحدائقية    



:وصف المدينة آما تصورها هوارد           
المدينة الحدائقية دائرية الشكل يتخللها أحزمة خضراء وتتكون                           

 شوارع   ٦من المرآز تتجمع حوله المباني ثم تنطلق من المرآز                        
ويمكن وصفها        .   أجزاء مخروطية       ٦إشعاعية تفصل المدينة إلى            

: آما يلي   
توجد فيه المباني العامة ومجلس                ،  دونم    ١٠٠٠٠مساحة المرآز     

المدينة وقاعة الموسيقى وبيوت الثقافة والمسرح والمكتبة العامة                               
والمتحف وقاعة الرياضة والمستشفى                  

٣٢٠٠٠عدد السكان    
 دونم    ٦٠٠٠٠المساحة الكلية        
دونم   / أشخاص     ٨الكثافة السكانية          

. شوارع عرضية تخرج إشعاعيا من المرآز                ٦



تخطيط المدينة الحدائقية آما وضعها هاورد         



Letchworth City



:Satellite townsنظرية المدن التابعه 

و ظهرت فكرة المدن التابعة بمعرفة              •
 Raymond ( أنوين    ريموند   المخطط    
Unwin (    ووضح تأثره         ١٩٢٢عام 

 التي جعلها        الحدائقية    بنظرية المدينة       
تابعة لمدينة رئيسية أو فكرة المدن               

. الضواحي     



:Satellite townsنظرية المدن التابعه 

ين   احية ب كان الض راوح س يت
ث ال   ١٨-١٢ مة بحي ف نس  أل

د    ة و ق ب مواصالت داخلي تتطل
تشمل بعض الصناعات، و لكن        
ة األم   ا بالمدين ب ربطه يج
بواسطة شبكة مواصالت سريعة    

.و مريحة



نظرية المدينة التابعة الحديثة

 بعد الحرب العالمية الثانية  آيبلوقد اقترحها المهندس المعماري البريطاني     
 آيبلويرى . وهو من محبذي المدن المثالية ذات المخطط اإلشعاعي الدائري        

 شعاعية وتقسم المدينة إلى عدة شرائط  .  الف نسمة٦٠أن تتسع المدينة لعدد  
ويكون شكل المدينة دائريًا تقع في  . تقام عليها المالعب الرياضية والمدارس   

ط مرآزه المؤسسات التجارية والهيئات اإلدارية والمعاهد الدراسية وتحا   
منطقة مرآز المدينة بطريق دائري عام تتفرع منه طرق رئيسية نحو  

وتقسم المدينة إلى أربع قطاعات تخصص احدهما لألغراض  . المرآز
وتتألف المنطقة السكنية . الصناعية أما البقية فتخصص لألغراض السكنية 

و يوجد في آل منطقة مرآز .  آالف نسمة١٠من منطقتين تستوعب آل منها  
.تجاري عام 





: Central Places Theoryنظرية االماآن المرآزية  

.آريستلر    فالترالمخطط     •
 انتشار المدن والقرى على صفحة االقليم               •

بنظام ميكانيكي يحدد تباعد المدن المختلفة                      
. االحجام والمراتب عن بعضها              

 تقوم هذه النظرية على ان نطاق نفوذ المدن                •
.المتماثلة يتمثل في دوائر متساوية                  







: نظرية مدينة المجاورات السكنية     -٣
عام   Clarence Perry للمخطط األمريكي      

م ١٩١٠
هي حماية المجتمع من التفكك      :الفكرة األساسية   

االجتماعي نتيجة لتضخم المدن وذلك بتجميع السكان        
في مناطق سكنية حول مجموعة من الخدمات في        

مرآزها المدرسة االبتدائية ضمن مسافة مقبولة للسير          
والعمل على االحتكاك والتفاعل االجتماعي بين      

. مرورية  وازدحامات    السكان دون تلوث   



إذ اعتبر المدرسة االبتدائية مرآزا للمجاورة ويتحدد عدد            
 بناءا على سعة المدرسة  ٨٠٠٠ إلى  ٥٠٠٠سكانها من 

والمسافة إلي يمكن أن يسيرها التلميذ سيرا على األقدام         
تحدد مساحة المجاورة ويجب أن توفر    ) م٥٠٠(

المجاورة أماآن ترفيه وتنزه وآذلك خدمات تجارية     
.وثقافية وآذلك عدم السماح للسيارات باختراق المجاورة      



نظرية المجاورة       
السكنية آما       

وضعها بيري      

تعريف المجاورة السكنية  
هي مجموعة من السكان    (

والمساآن والخدمات تقوم   
خدمتها على أساس مدرسة   

ابتدائية تكفل لسكانها 
ممارسة النشاطات  

االجتماعية وهي أطار 
مناسب إلعادة تخطيط  

.المدن 



Super Block Theory:نظرية السوبر بلوك    

  شتاين  آليرنس  و  رايت  قام المخططان هنري      ١٩٢٩في عام  
)Henry Wright & Clarence Stein (    بتخطيط مشروع

بوالية نيوجرسي     ) Radburn (رادبورن السوبر بلوك لمدينة      
و قد أحدث هذا    .  بأمريكا على أساس نظرية المجاورة السكنية           

المشروع صدى واسعًا في ذلك الوقت في علم تخطيط التجمعات       
السكنية حيث وضع الشوارع الرئيسية على حدود األرض المراد      
تخطيطها و خروج الشوارع المحلية منها لخدمة مساآنها على أن           

-Cul-de ( ساك  دي   آولينتهي آل شارع منها بميدان صغير يسمى        
Sac   (           وآل ذلك ليجعل قلب المنطقة بعيدًا عن حرآة ومسارات

. السيارات والتي يمكن استغاللها في المنتزهات     



Super Block Theory:نظرية السوبر بلوك    



: نظرية مدينة الغد   

م ١٩٢٢عام  “ لوآوربوزييه ”بلور فكرتها المعماري   -
:  اشتملت المدينة على ثالث أقسام رئيسية  -

.  عمارات عالية وناطحات سحاب وسط المدينة          
. يحيط بوسط المدينة عمارات سكنية أقل ارتفاعاً      

الجزء الباقي من المدينة عبارة عن منتزهات وأماآن        

 .لالستجمام  



:نظرية مدينة الغد 

: لتخطيط المدن   “ لوآوربوزييه  ”المبادئ األساسية لـ  -

. إزالة الشوارع الضيقة وإخالء وسط المدينة القديمة بالعمارات          
. زيادة الكثافة البنائية وتوسيع األراضي الخضراء 

. تصنيف وسائل النقل وحرآة المرور في مستويات مختلفة       





:نظرية المدينة األفقية الواسعة    
رايت للمعماري فرانك لويد   

اختلف في فكرة المدينة عن نظرية لوآروبوزييه حيث اقترح أن                           
تمتد المدينة أفقيا تنتشر فيها المساآن بمساحة فدان لكل أسرة                           
على األقل بحث تكون أقرب ما تكون إلى المناطق الزراعية                           

أما المصانع والمؤسسات الحكومة                 .  لتحقق آثافة منخفضة         
والمراآز التسويقية فتنتشر على جانب خطوط المواصالت                            
الرئيسية وتتوزع االستعماالت األخرى من صناعة وتجارة                       

  .وخدمات على طول خطوط المواصالت آذلك                 





: مدينة البعد الرابع لـ دوآس يادس      
يرآز آثيرا على أهمية الزمن في تطور المدن ونسيجها                      

العمراني ويحاول أن يصل بالضبط إلى مفهوم البعد                            
في تطور الفراغ ثالثي األبعاد للنسيج العمراني                     )  الزمن (الرابع  
فكل نقطة في هذا النسيج العمراني يفهمها دوآس يادس                  ،  للمدينة   

 ثم ببعدها التاريخي الزمني الرابع حيث                    ٣بأبعادها الفراغية ال        
يستحيل أن توجد نقطة في الفراغ منفصلة عن لحظة زمنية                      

. تحدد لها بداية ونهاية         





وبناءا على هذه النظرية يقسم دوآس يادس المدينة إلى عدة                   
: مراحل فراغية زمنية       

ويتم بتطوير          ) الدينابوليس       ( المرآز التقليدي األحادي المتطور        -١
المدينة في اتجاه واحد على شكل القطع المكافئ                   

يتم لتطور في        ) ادينامتروبوليس         (  التطور المتعدد األحادي       -٢
اتجاهات متعددة       

يقوم مرآز    ) الديناميجابوليس            (  المدينة الشاسعة  المتحرآة         -٣
المدينة بابتالع بقية أراضي المدينة األخرى                

وهي مرحلة    ) اإليكومينوبوليس           (   المدينة المطلقة الثابتة          -٤
.اتزان وانتظام شكل المدينة النهائي الذي ال يحتمل أي توسع                           



نظريات في تخطيط و بناء مدن المستقبل   



أفاق تطوير تخطيط وبناء المدن     

يتميز النصف الثاني من القرن العشرين بثورة علمية                         
تقنية ذات تأثير جوهري على تطور آل من محور                    
حيث    االنتاج وأنظمة توزيع السكان وتخطيط وبناء المدن                         

التوسع الهائل في أرض المدينة على حساب االراضي                     
الزراعية بإنشاء العمارات العالية واستخدام الفراغات                          

. تحت األرضية     



مدينة القباب 

ستقام انشاءات مقببة وفي داخل القبة التي قسم فراغها الكلي إلى حلقات 
مثبتة على سطح  مؤسسات الخدمات الثقافية العامة والمؤسسات الصناعية    

األرض أو عائمة على سطح الماء 
 ١٠٧٠٠تتسع القبة الواحدة بأآملها لعدد من الشقق يساوي   

وفي أعلى السقف المقبب حول الفتحات المخصصة لإلضاءة والتهوية توجد  
ساحة مكشوفة لراحة السكان ومشاهدة صفحة األرض المحيطة بالقبة   
ترتبط األحياء السكنية  مع بعضها البعض مع الردهات الصناعية أو  

االنتاجية بواسطة مصعد وسلم متحرك 
الشكل الخاص للقبة يحدد مسبقًا تصميم طرق دائرية تمتد حول هذه    
االنشاءات وطرق إشعاعية تربط الطرق الدائرية  مع بعضها البعض    



مدينة تجريبية مؤلفة من انشاءات مقببة مستقلة             
 جزء من الشكل و المنظور الخارجي    -أ

رسم تخطيطي لتقسيم االرض الى مناطق   -ب 
 رسم تخطيطي لتنظيم حرآة مرور وسائل النقل     -ج



 القموعمدينة  
 مستندة على الألرض بواسطة طرفها الدقيق   مخاريط   قموعمدينة على هيئة 

.ومتصلة من األعلى بواسطة عتبات وصل مستعرضة  
يه على آل قمع او مخروط يمثل حيًا  سكنيًا  مستقًال بذاته  والشقق مرتبة ف

. شكل مدرج
 وتقع منر ٢٠٠ متر  وقطر المحيط العلوي   ١٠٠ويبلغ ارتفاع القمع 

. لقمعالمؤسسات الثقافية العامة والمؤسسات التجارية في القسم السفلي من ا     
ثلثي اإلنشاء من حيث ارتفاعه مخصص للشقق السكنية، ويحتوي القمع من    

خل الجهة الخارجية  على ممرات أو معابر منحدرة لمرور السيارات إلى مدا    
. الشقق مباشرة

ت  ميزة هذا الشكل التخطيطي تتلخص في أن الشقق  المرتبة على هيئة شرفا  
ض على الجدار الداخلي  للقمع  أو المخروط ستكون متماثلة وجيدة التعري    

.لألشعة الشمس ومحمية جيدًا من الضوضاء والغازات الضارة  



المنظر العام للمدينة والمسقط األفقي التخطيطي لها              

  مخاريط مدينة على هيئة  



المخطط التصميمي وجزء من        
المنظر العام للمدينة العائمة 

المدينة  
العائمة  

تقع على عوامات 
تطويف، يصل قطرها 

الى حد يتراوح من 
 متر، ٥٠٠-٣٠٠

مرتبطة مع بعضها 
البعض بواسطة طرق 

جسريةسيارات 



المدينة المعلقة   

تقام على ارض مثل هذه المدينة دعائم مجوفة، على مسافة آبيرة  
.من بعضها البعض، يبلغ ارتفاعها عدة مئات من االمتار

وتنشأ في داخل هذه الدعائم المجوفة المصاعد آهربائية وشبكات 
.المواصالت الهندسية  

وتمتد بين الدعائم المجوفة شبكة فراغية من الكبالت المصنوعة     
من الفوالذ العالي المقاومة، وفي هذه الكبالت يمكن تعليق اي   

.انشاء آان في اي موضع  من المواضع 
والمسكن يمكن تحويله تبعا لتغير فصول السنة بفتحة لمقابلة اشعة   

. الشمس وتحوله الى ما يشبه المدرج المكشوف



المنظر العام للمدينة المعلقة    



 آبلية  شداداتمدينة ذات  

اقترح المهندس المعماري الفرنسي ميمون، مخططا                  
 صغيرة، او قرية اصطياف، واقعة على                    اصطيافية     لمدينة    

.  ساحل صخري وعر     
 آبلية    شداداتوهذا المخطط هو عبارة عن انشاء ذي               

مربوطة بواسطة برجين، يحتويان على ساللم احتياطية                               
، انشاءات الفيالت           الحبلية       الشدادات وقد علقت علي      
. الخاصة بالسكان        







إن توسع ارض المدينة على حساب األراضي الزراعية يصل بنا   
إلى تضاغط المدينة بإنشاء العمارات العالية واستخدام الفراغات  

و لذلك فان آفاق تطور تخطيط وبناء المدن في . تحت األرض 
المستقبل تقترن بالبحث عن أنظمة جديدة لتوزيع السكان في المدن 

الحديثة الطراز حتى تساعد على تخفيف زحمة المدن المكدسة    
بالسكان وتحسين الطرق ووسائل مواصالتها مع تقريب أماآن    

مزاولة العمل من المناطق السكنية وخلق ظروف أآثر مالئمة في 
وفي الوقت الحاضر يتم حل مسائل تعمير . هذه المدن المستقبلية

االقسام تحت االرضية التي تساعد في تقليص مساحة المدينة 
وإخالء المساحات االرضية في المدينة من اجل زيادة مساحة  

. المناطق المشجرة


