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أوالً المقدمة التارٌخٌة :
كٌفٌة بداٌة المدٌنة للحصول على التشكٌل :
بدأت المدٌنة صغٌرة ثم كبرت نتٌجة للنمو و العوامل التً أثرت فً ذلك متعددة فً اتجاهات مختلفة .
اذن التطور البد ان ٌنتج عنه عشوائٌة ألنه ال ٌوجد فكر تخطٌطً واضح مثل القرون الوسطى.
ألن الفكر حسب ما ٌترائى لفئة معٌنة (فتكون أقلٌة) بعد ذلك نتٌجة للنمو الكبٌر خاصة منذ الثورة الصناعٌة كان البد من
تحدٌد دراسة لشكل مدٌنة المستقبل .

 -1المدٌنة القدٌمة :City of the past
كاهون Kahun 3000 B.C. :
ق رر سنوسرت الثانً بنقل المقبرة الملكٌة من دهشور إلى الالهون حٌث بنى هرمه .ولذلك أصبحت الالهون العاصمة
السٌاسٌة فً مصر خالل األسرتٌن الثانٌة عشر والثالثة عشر .وقد أسس الفرعون أول قرٌة عمال فً مدٌنة كاهون القرٌبة،
والتً بنت الدولة الحدٌثة على نمطها دٌر المدٌنة للصناع والفنانٌن.
و التكوٌن عبارة عن  :طرٌق  +سكن  +طرقات  +عدد من الغرف (شطرنجً)
موهٌنجو دارو) 3333 (Mohenjo-daroق.مThe Indus Valley Civilization .

لمبان مستقٌمة .
بالد السند  -لدى موهنجو-دارو تصمٌم مخطط معتمد على شبكة شوارع
ٍ
وقد بنً معظمها من الطوب المحروق الذي ٌُربط بمزٌج من األسمنت والجٌر،
وبعض الطوب اللبن المدمج المجفف فً الشمس واألجزاء العلوٌة الخشبٌة .وٌشٌر الحجم الكبٌر للمدٌنة وتوفٌرها للمبانً والمرافق
العامة إلى المستوى المرتفع من التنظٌم االجتماعً .وفً أوج تطورها .وتنقسم المدٌنة إلى جزأٌن :ما ٌسمى بالقلعة والمدٌنة المنخفضة.
القلعة :تل من الطوب اللبن حوالً  21متر ( 93قدم) ارتفاعًا :معروفة باحتوائها على حمامات عامة وهٌكل سكنً كبٌر مصمم إلسكان
 0555مواطن وقاعتٌن كبٌرتٌن لالجتماعات.
وبالمدٌنة كذلك سوق مركزي وبئر مركزي كبٌر .وٌحصل أسر األفراد أو مجموعات
من األسر على المٌاه من آبار أصغر .وتم توجٌه مٌاه الصرف إلى مصارف مغطاة والتً
تبطن الشوارع الرئٌسٌة .وتشتمل بعض المنازل ،والتً ٌفترض أنها للسكان األثرٌاء،
على غرف ٌبدو أنه تم تخصٌصها لالستحمام ،وهناك مبنى به فرن تحت األرض .

بوابة عشتار  6 B.C : city of Babylon Ishtar Gateالحضارة البابلٌة .
 Jerusalemالقدس ( 6 B.C. :أورشلٌم)
كرٌت  Creteجزٌرة كبٌرة بجنوب الٌونان  9 A.Cفً البحر المتوسط .
 Classic City -2المدٌنة الكالسٌكٌة :
-
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مركز المدٌنة تبعاً لطبوغرافٌا األرض – و المبانً السكنٌة فً السهول
شكل آخر ٌكون فٌه المركز الرئٌسً هً المبانً العامة (القصر – المسارح ..إلخ)

الٌونان
اٌطالٌا
س ّورة :
 -3القرون الوسطى  :المدن ال ُم َّ
نشأت نتٌجة لحروب األمبراطورٌة الرومانٌة  ،فبنت لها أسوار للحماٌة من الخارج و الداخل  ،و تكون فٌها القلعة على
أطراف المدٌنة  ،وهً بداٌة العصر الحقٌقً لشكل المدٌنة و لٌست لها معاٌٌر محددة .
(الصورة لطلٌطلة  – Tolidoأسبانٌا)

New-Classic City -4عصر النهضة األوروبً (القرن الثامن عشر : )1031 -
مكونات التخطٌط فً عصر النهضة :
 الشوارع المستقٌمة الحدائق المدن القالعٌة أو القالع. المٌدانو من أمثلته :
ساحة سان ماركو Piazza San Marco
أحد المعالم الرئٌسٌة العامة فً البندقٌة فً إٌطالٌا سمً قدٌما بهذا االسم وٌرجع ذلك إلى شخص اسمه سان انتصر على جل
المصارعٌن وبعد هذا قدم للملك كً ٌتصارع معه وغلبه لذلك اقاموا تذكار برج بٌزا المائل احتراما له.

فٌرساي - Versailles -

قصر فرساي : Le château de Versailles

فيرساي قرية تبعد  52كيلىمترا غرب وسط مدينة باريس  ،و فيها قصر فٌرساي الذي ٌعد أشهر بناء فً الفن الكالسٌكً
الفرنسً ومن أشهر القصور الفرنسٌة التً تشهد على روعة المعمار الفرنسً وقطع األثاث والدٌكور وتنسٌق الحدائق .تمتد
واجهة القصر الرئٌسٌة نحو  05مترا .وٌتكون من عدة مبانً متقابلة ومطلة على ساحة فً الوسط ،والقصر نفسه ٌتكون من
ثالث طوابق .وكثٌر من قطع األثاث واألسقف فٌه مصنوعة من الذهب .وفً الماضً كان ٌسكنه ما ٌقارب  15ألف شخص
من الملك واألسرة الحاكمة والحاشٌة والخدم والحرس الملكً .

مدٌنة لندن London
و هً مدن أساسها متشعب حٌث ٌكون القصر و الحدائق محورا للطرق
التً تأخذ تشكٌل إشعاعً إندمج مع التشكٌل الشطرنجً (بداٌة العشوائٌة) .
 -5الثورة الصناعٌة و المدٌنة الصناعٌة Industrial City :
فً نهاٌة القرن الثامن عشر وبداٌة القرن التاسع عشر ظهرت الثورة الصناعٌة نتٌجة اكتشاف قوة البخار واستخدامه فً
الصناعة ،وترتب على هذه الثورة تحول العمل الٌدوي إلى عمل مٌكانٌكً ،أي حلت اآللة المٌكانٌكٌة محل الٌد البشرٌة،
Hand Craft to Machinesوتحول دكان الحرفة أو الورشة الملحقة بالمنزل إلى مصنع قائم بذاته ،وتحول الشعب
األوروبً من مجتمع زراعً إلى مجتمع صناعً ،وتحولت الحٌاة من الرٌف إلى الحضر و كانت بداٌة الثورة فً برٌطانٌا
لعدة عوامل منها أنها تمتلك كمٌات كبٌرة من المواد الطبٌعٌة كالفحم والحدٌد ،وبقٌة المواد الخام كانت تستوردها من
مستعمراتها ،و كان لذلك أثره على النمو العمرانً حٌث نشأ المصنع ومن حوله مساكن للعمال  ،و لذلك ظهرت مدن ذات
أنماط و اشكال متباٌنة .
  Utopian City or Utopian Planمدن لها نمو حلقً- City of Contrastsمدن االختالف و التباٌن
 واشنطن Wash. Dc نٌوٌورك NYخصائص المساكن فً العصر الصناعً تتمثل فً جزء كبٌر (حوالً  )%05من المدٌنة تشغله المساكن على شكل مجموعات مبعثرة
على كل أجزائه  ،و نتٌجة التزاٌد السكانً الكبٌر صارت معظم األحٌاء السكانٌة مكتظة بالسكان  ،و معظم المساكن تنقصها التمتع بالقسط
الضروري من الهواء والشمس ووجود حدٌقة وتوفر الهواء والهدوء والخصوصٌة ،وتوفر عدد الحجرات الكافٌة لعدد السكان.

 عصر الباروك  :أمتد إلى بداٌة القرن العشرٌن و شاهدناه فً اوروبا و لم نشاهده فً امرٌكا.بدأت محاوالت تجمٌل الشكل العمرانً مع تأسٌس Beaux Artsالفنون الجمٌلة فً فرنسا .محاوالت اإلصالح فً االتجاه التجمٌلً بدأت بظهور كتاب القواعد الفنٌة لتخطٌط المدن تألٌف المهندس النمساوي
:
والذي ٌعتبر نقطة التحول فً تارٌخ تخطٌط المدن الحدٌثة حٌث قدم بعض التوجٌهات وهً :
ضرورة العدول عن المعالجة السطحٌة التقلٌدٌة للمدن الدعوة إلى ضرورة ربط المبانً فً عالقة توافقٌة عضوٌة تصمٌم الشوارع والمٌادٌن على اعتبار أنها حٌز هو فً حد ذاته عنصر من عناصر المدٌنة . بدأ االنسان ٌفكر فً بٌئته المعٌشٌة  Living Environmentفً بداٌة القرن العشرٌن  ،و تحولتالمدن المشعة إلى التجمعات Satellitesأو (الكومباوندز) كما فً مدٌنة فرانكفورت
عند النظر من الطائرة .

و نشأت أٌضا المدن الحدائقٌة ( : )Garden cities
* نظرٌة المدٌنة الحدائقٌة ،أو حركة المدٌنة الحدائقٌة () garden city movement
هً اسلوب لتخطٌط المدن الذي طوره السٌر هوارد إبنٌزر فً عام 2030م
فً المملكة المتحدة  .وكان القصد إنشاء مدن بمجتمعات مكتفٌة ذاتٌا تحٌط بها
"األحزمة الخضراء" ،أي الحدائق ،التً تحتوي على صناعٌة سكنٌة وزراعٌة متناسقة.
فكر إبنزر هوارد فً تصمٌم مدٌنة خالٌة من المشاكل تقدم لسكانها الخدمات والراحة إذ كان االعتقاد السائد أنه ال ٌوجد فً مجال المدن
أو القرى إال أحد احتمالٌن  :اإلحتمال األول هو المدٌنة بكل مقوماتها وأنشطتها التجارٌة والصناعٌة والسكنٌة وكثافتها السكانٌة وحٌاتها
االجتماعٌة المفككة .واإلحتمال الثانً هو الرٌف بمقوماته الطبٌعٌة وما فٌه من هدوء وجمال الطبٌعة ونقاء الطقس وترابط الحٌاة
االجتماعٌة إال أنه بعٌد عن معظم الخدمات .رأى هوارد إحتماال ثالثا وهو مزج المدٌنة والرٌف فً ما سماه المدٌنة الحدائقٌة التً
تتتخلص من سلبٌات كل من اإلحتمالٌن األولٌن .وكانت الدافع لهذه الفكرة هً التصامٌم التً فرضتها الثورة الصناعٌة آنذاك على
العمران األوروبً واألمرٌكً من توسع مفرط وتلوث بٌئً .فاقترح تخطٌط كل مدٌنة لتمثل مجتمعا متكامال اجتماعٌا واقتصادٌا وثقافٌا،
وان ٌتوفر لسكانها الخدمات األساسٌة وأن تكون األرض ملكٌة عامة لجمٌع السكان بدون تخصٌصها ألفراد.

التحول أو الفترة االنتقالٌة : Transition
بعد ظهور نظرٌة مدٌنة الغد الحدائقٌة وبداٌة تنفٌذها ظهرت بعض التغٌٌرات والتطوٌرات سعٌا ً فً الحصول على أفضل
وضع وإلٌجاد الراحة التامة للسكان ونتٌجة لذلك ظهرت نظرٌة المدن التابعة  suburbanحٌث تم فٌها فصل حركة العمل
عن حركة السكان.
الفكرة :إنشاء مدٌنة خاصة بالصناعة والعمل فقط تحٌط بها مدن أخرى للحٌاة االجتماعٌة والسكن.
تزاٌد الضغط على شبكة الطرق نحو المدٌنة المركزٌة ألن أوقات الذهاب والخروج من العمل واحدة لكافة السكان فً كل
المدن التابعة ،و زاد من عرض الشارع التحول إلى استخدام العربات البخارٌة بدال من العربات التقلٌدٌة و األسالٌب البدائٌة ،
كما ظهر استخدام القطارات البخارٌة و السكك الحدٌدٌة (عصر البخار)  ،مما أدي إلى تغٌٌر الفكر التخطٌطً .
نشأت بعد ذلك المجتمعات النصف حضرٌة  Suburban Communityفً المدن نتٌجة لتطور األنشطة :
تصنٌع  +إدارة = عمال  +موظفٌن  ،مما زاد من العشوائٌة فٌها.
(نموذجٌن أثناء الشرح  :مدٌنتً نٌوٌورك و بافالو األمرٌكتٌن)

عندئذ ظهرت فكرة ال  Zoningأو توزٌع األنشطة :
و فٌها ٌتم رسم خرٌطة شمولٌة أوالً  ، General Planثم ٌتم تصمٌم خرٌطة المجاورات محددة النشاطات Zoning
 Planو فٌها ٌتم توزٌع األنشطة فً المدٌنة بعد أن ٌتم دراستها بشكل علمً دقٌق .

 -6مدٌنة الٌوم (المدٌنة اآلن) City Of Today :
تخضع إلى تقسٌم األراضً على حسب األنشطة Subdivision of land
 إنفجار المدن Exploding metropolis :بدأ إنفجار المدن منذ القرن السابع عشر المٌالدي
 تضارب األنشطة مع بعضها البعض (سكنً  +تجاري  +إداري) أدى إلى التفكٌر فً تجنب ذلك من خالل وضع معاٌٌرجدٌدة  ،و لذلك ظهرت الحاجة إلى الضواحً . Neighborhood
 كما أدى إلى التفكٌر فً انشاء المراكز التجارٌة  Commercial Centersبأنواعها (بسٌطة – متوسطة – كبٌرة).  Cerculation System + Walksانشاء طرق دائرٌة و طرق للمشاه .ٌؤدي إنشاء (الضواحً  + Neighborhoodالمراكز التجارٌة  + Commercial Centersالطرق) إلى تشكٌل
المدٌنة الجدٌدة و هً وجود أنشطة جدٌدة متوافقة مع بعضها فً بٌئة صحٌة سلٌمة غٌر متقاطعة أو متعارضة مع بعضها.
باالضافة لذلك فإن تشكٌل المدٌنة عضوي .

 -0أفاق الجدٌدة New Horizons :
-

 Rebuilding our citiesإعادة بناء مدننا .
 The new Townsالمدن الجدٌدة .
 New Utopiansنمو حضري حلقً أو طرق دائرٌة خارجٌة محٌطة .
Metamorphosis
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