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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 

 ة؛المختلفولطالما 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.إلى سعادة البشر 

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، وإدراکاً ورأفًة بالبشر أو قاطنى مسئولیة وإحساساً 

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

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

وذلک  األحیان؛الراسخ فى عالم الیوم مقابل التدمیر البیئی غیر المسبوق ربما یکون من الصعب مواجهتها فی کثیر من 
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الزیادة السکانیة من بین قضایا مع تغیر المناخ العالمی الذی یؤدی إلى ارتفاع مستویات البحار وأزمات الطاقة ومشکلة 

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

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

 إیکوتوبیا العمارة؛ ا؛الیوتوبی :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

 For long time Utopia was the dream of mankind. Since that day in 1516, when Sir Thomas 

More portrayed "Utopia" as a fantastic island where the people lived in an integrated perfect 

world, the Utopia has become an abbreviation for all what is ideal. Utopia has always been a 

revolutionary fictional that has already affected to civilizations along history, with its thought, 

creativity, science and technology, to add happiness and luxury to human. Unlike the Utopia 

in the past, where questing to create a new reality with overestimated quixotic values, and as a 

result of the accumulated knowledge, we have witnessed the evolution of the utopian concept 

"Utopianism" and how it aims to reform what already exists. The designer's mission is to 

create a vision for better world, the depth of design stems from ideals, and how to be more 

responsible, sensitive, and compassionate to human beings or residents of the place. 

Designers believed that their buildings could help solve the world's problems. Utopia has 

become a vision with philosophical and social dimensions concerned with architecture, the 

interior environment and its infrastructure, and how to restore it for the purpose of serving the 

mechanism of social organization, political control, and everything else related to the "moral 

life". Unfortunately, the unprecedented environmental destruction today is intricate and tricky 

to confront despite the solid technological presence; in the context of the changes in the global 

climate and its impact on sea levels, energy crisis, and the problem of population growth 

among many other issues. It is necessary to rethink everything related to our cities, and to 

work on developing new utopian visions for a better world in which all these problems and 

community issues can be solved ... Perhaps today's utopias, become the reality of tomorrow. 

Key words:  Utopia ؛architecture ؛   Ecotopia 

 

 البحث:مقدمة 

 ... العالم؟هل العمارة بما تحويه من عناصر التصميم الداخلى يمكن أن تنقذ 

ألنه من المفترض أن تعكس العمارة والتصمیم الداخلى مفهوماً للثقافة بل  ذاته،قد یبدو هذا التساؤل غریباً في حد 

ومتجاوزة لما هو سائد بما هي فن ... فالعمارة ما هى إال محاولة إنتاج وطن إنسانى جدید فى العالم القائم بشكل أكثر 

 ع المشكالت ... جماالً وانسجاماً على أرض الواقع أو فى حدود التصور لعالم أفضل تحل فیه جمی

. هذه اإلنسانیة.بمدینة خیالیة یسود فیها الرخاء والعدل والصحة والكرامة  بعید،ولقد حلم الفالسفة والمصلحون منذ زمن 

وإلى یومنا هذا یسعى اإلنسان لتحقیق هذه المدینة على « .... الیوتوبیا»أو « المدینة الفاضلة»المدینة أطلقوا علیها اسم 

فتكون مرة مدینة فاضلة  الكلي؛أرض الواقع وإقامة مستعمرات نائیة یعید فیها االنسجام الى نفسه وعالمه ویحقق الصفاء 

 ة ...أو فردوسا مفقودا أو جمهوری

ولقد حاول الكثیر من المفكرین والفالسفة بناء الیوتوبیات باعتبارها النموذج  اإلنساني،ارتبطت الیوتوبیا بحركة الفكر 

وتقوم الیوتوبیا على فكرة جوهریة تعتبر بمثابة حجر الزاویة لها كونها  تحقیقه،األمثل الذي یجب أن تسعى اإلنسانیة إلى 

 ل تتحقق فیه أسباب السعادة والخیر والرفاهیة ویتفانى فیه أفراده لتحقیق أهداف مثالیة ...محاولة لخلق مكان ما متكام
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ونتیجفة  الفاضفلة؛عبر التاریخ فأصبح یوصفف لكفل عمفل فلسففي بخصفود المدینفة  Utopianismتطور مفهوم الیوتوبیا 

بح التغییفر واالبتكفار والمنافسفة هفي وتغیفرت النظفرة إلفى كفل شف  وأصف الیوتفوبي،للتراكم المعرفي حدث تحول في الفكفر 

ففال ینبغفي أن تبقفى  "،وأصبحت الیوتوبیا تهدف إلى إصالح الحیاة وكل ما یعتبر بمثابة "حیفاة أخالقیفة الیوم،طریقة الحیاة 

وتكشفف  للحیفاة،بل یمكن أن تكون منارة أمل تدمج الجوانب االجتماعیة والثقافیة واألخالقیة  وحدها؛الیوتوبیا مادة األحالم 

 ...  1 جديدعن وعي 

 ...  ؟Why Utopia لماذا اليوتوبيا

لتصمیمیة رسات اقد یثیر مصطلح الیوتوبیا العدید من التساؤالت والجدل حول الحدود والقدرات الخاصة بعالقته بالمما

یة دة جذروالحقیقة أن الیوتوبیا من المحفزات الهامة إلحداث تغییر جوهرى والعمل على صیاغة جدی والمعماریة،

خ وتاری جحة،النایة كما أن الفكر الیوتوبى مسئول عن نجاح العدید من التجارب اإلجتماع المستقبل؛لمفاهیمنا للحیاة فى 

 یمكن الذيولنهائي یاق جاءت فكرة الیوتوبیا لتمثل الهدف اوفي هذا الس أفضل؛الیوتوبیا دائماً ما كان یسعى إلى عالم 

 بلوغه من رؤیة للتاریخ بوصفه حكایة التقدم اإلنساني .... 

 ...  ؟Why nowلماذا اآلن 

 .تختلف.ألن اللحظة 

مرونة یه من الدلیوتوبى كما ان الفكر ال الحدیثة،وألن العدید من األفكار الیوتوبیة الیوم أصبح ممكناً بفضل التكنولوجیا 

مجاالت  باستشراف ى تقومبحیث یجد لنفسه مكاناً في الثقافة المعاصرة ... كما أن الیوتوبیا قد تصنع التاریخ مجدداً ... فه

جوهر  هذا هوو والعمران،أو روافد إبداعیة ملهمة یمكن أن تشّكل حقبة أو حقبات جدیدة قادمة ومتوالیة في العمارة 

 یوتوبیا ... المهمة التى تؤدیها ال

 مشكلة البحث

 يوتوبيا؟(:)هل هذا العالم يحتاج إلى  
زمات وذلك مع المشكالت واأل الراهنة،مكن أن تكون بمثابة نتیجة ثانویة للحالة ی -لمدینة الفاضلة ا -إن جاذبیة الیوتوبیا 

ة اقة ومشكلات الطالمعاصرة وتغیر المناخ العالمي الذي یؤدي إلى ارتفاع مستویات البحار وتدمیر بیئي غیر مسبوق وأزم

ن راً ما كاوكثی ر.المعاصوالرغبة في إیجاد طریقة أفضل للمعیشة لمجتمعنا  كثیرة،الزیادة السكانیة من بین قضایا أخرى 

  دائماً. ن إلیهابالرغم من أنهم ضمنیاً یسعو أعمالهم،مین خجالً من استخدام الیوتوبیا كمصطلح أو هدف فى لدى المصم

یة اطق الحضرى المنوإذا ما أمعنا التحامل ضد المناطق السكنیة فى ظل التحول العالمي المتسارع من المناطق الریفیة إل

 ار والنمواإلزده علینا االعتراف باألزمة البیئیة وتأثیر ذلك على ینبغى المدن،أدى إلى اإلزدحام السكانى فى  والذي

 التنبؤ بالمستقبل.  علىالحضري السریع فقد دخلنا في حقبة جدیدة أصبحت توصف بعدم القدرة 

                                                            
 (.7) ص: ،1994 –الطبعة األولى  –الناشر دار األمل  –ليلى الجبالى  ترجمة: – "عندما يتغير العالم" جيمس: ،بيرك - 1
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 (URBAN) الحضرية والمناطق (RULAR) الريفية المناطق في يعيشون الذين السكان نسبة

بینة من صورته التي رأي أغلبهم أنه  علىوإذا كانت فكرة التقدم قد سمحت للیوتوبیین بالخوض في المستقبل وهم 

فمن الواضح أنه في عصر شبكة اإلنترنت والزحف العمراني الهائل یجب علینا إعادة  التطور؛سیحكمها إمتداد خطوط 

وهكذا تقودنا الیوتوبیا  جدید،مجتمع  وخلق building environmentالنظر في دور الفكر الیوتوبى في بیئاتنا المبنیة 

یقود إلى  الذيوالتكنولوجیا إلى إحداث رغبة حقیقیة فى اإلبتكار وتبرهن على قوة القاسم المشترك بین الیوتوبیا والتصمیم 

 التغییر.

ونحن اآلن بحاجة إلى إیجاد لغة جدیدة وأسالیب جدیدة لفهم التغیرات الهائلة للمدن وفهم التكوینات اإلجتماعیة والمكانیة 

ونفكر في الیوتوبیا لیس  لها،یتغیر باستمرار لفهم ودعم احتیاجاتهم وكیفیة التصدى  الذيالجدیدة لهذا المجتمع الدینامیكي 

  كعملیة.نقد فحسب ولكن أیضاً باعتبارها باعتبارها وسیلة للتعبیر وال

 -التالى: ومن هذا المنطلق تتلخص مشكلة البحث فى السؤال 

كیف یمكن مجابهة التحدیات الراهنة للعمارة والتصمیم الداخلى فى التصدى للتغیرات اإلجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة 

 المعاصرة من خالل الفكر الیوتوبى ؟

 الیوتوبى إثراء المخیلة اإلبداعیة واستشراف المستقبل فى مجال العمارة والتصمیم ؟كیف یمكن للفكر 

 البحث:أهداف 

 لمايلي:يهدف البحث 

وأهمیة وجدوى  الداخلى،إعادة ترسیخ الفكر الیوتوبى فى الممارسات التصمیمیة المعاصرة فى العمارة والتصمیم  •

  الراهنة.المناقشات الیوتوبیة بالنسبة لدوافع التطویر واإلستدامة وحل قضایا العصر 

وكیفیة توظیف هذه البنى النظریة بما  لإلبداع، الیوتوبیا كمجالالكشف عن بعض المناهج المرنة التي یمكنها أن تغذي  •

  لداخلى.ایخدم التطورات العالمیة الحادثة فى العمارة والتصمیم 

 المثالى.التركیز على األبعاد اإلجرائیة لمفهوم الیوتوبیا وكیفیة ترجمتها مباشرة إلى ممارسات واقعیة بعیداً عن العالم  •

 البحث:أهمية 

استخدام الیوتوبیا كمحفز أو كأداة تصمیمیة قد تفتح مجاالً جدیداً من العمل واإلبداع فى مجال التخصد والبحث فیما  •

 التصمیمى.كل والنمط وراء الش
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 البحث:فروض 

سات إن الممارف فرد؛متفرضیة البحث أنه إذا كانت الیوتوبیا غیر مدركة فى معناها الشمولى ألنها غیر قابلة للتحقیق كحل 

ین بلتى تجمع كیة واالیوتوبیة فى العمارة والتصمیم الداخلى ینبغى أن تنتشر فى مجموعة من المظاهر التعددیة والدینامی

 واإلتجاهات.مختلف التخصصات 

كعملیة" إعتبارها "بولكن أیضاً  لإلبداع،ال ینبغى فقط إدراكها كإطار محدد  Utopianismوفى هذا اإلطار فإن الیوتوبیا 

لمعرفة وهذا بدوره هو موضع ا ،Holistically suitableأو ذات مالءمة شمولیة  Attainableإما قابلة للتحقق 

 والقابلیة ... 

 محاور البحث: 

 ة.للعمارویشمل التعریف بالیوتوبیا ونشأة الفكر الیوتوبى فى الممارسات التصمیمیة  األول:المحور  •

 .الراهنةتحلیل لبعض نماذج الفكر الیوتوبى فى العمارة ودوره فى حل قضایا العصر  الثانى:المحور  •

 والتوصیات.النتائج  الثالث:المحور  •

   البحث:منهج 

  التحلیلى.المنهج اإلستقرائى 

 البحث:مصطلحات 

 :Utopianismاليوتوبيا 

 الالمكان،أوتوبوس" ومعناه " (Ou-toposأوالً مصطلح ) القدماء:إن مصطلح الیوتوپیا مشتق من مصطلحات اإلغریقیین 

كل بن الیوتوبیا المكان المغمور وبذلك تكو والفضیلة،إیوتوبوس" والذي معناه مكان الخیر “ (eu-toposوثانیاً مصطلح)

یة لحالاوأول من صك هذا المصطلح بصورته  الوصف.لكنه مكان خیالي وعصي على  والعدالة،ضروب الخیر والسعادة 

یة یعیش مجتمعها وصف فیه جزیرة خیال الذي (Utopiaهو الكاتب توماس مور حیث جعله عنواناً لعمله الالتیني یوتوبیا )

یا غیر ة الیوتوبألفالطون وفكر« المدینة الفاضلة»كما أصبح الكثیرون یربطون بین مضمون  مثالى،صورة متكاملة لعالم 

غبة ووصف یث هي رفجرى التفریق بین الیوتوبیا بوصفها "مكاًنا خیالّیًا" وبینها من ح التاریخ،أن المفهوم تطور عبر 

 أفضل.ومحاولة لخلق مجتمع 

لراحة اأسباب وتعرف الباحثة إجرائیا مصطلح الیوتوبیا بأنه " ... نموذج فلسفي یرمي الى خلق مكان مثالي یزخر ب 

 “.ها ... لمسبق لوتتحقق فیه األهداف المثالیة التي تم التخطیط ا مشكالت،والسعادة ویسعى لمعالجة ما فى الواقع من 

 :Classical Utopiaاليوتوبيا الكالسيكية 

مففع بففدایات التفكیففر البشففرى  نشففأ التفكیففر الیوتففوبى والحلففم بحیففاة أفضففل ، وقففد عففالج الفالسفففة والشففعراء قضففایا الواقففع  

تطلعات المفكرین لواقع مثالى نموذجي ُتحلُّ فیفه مشفكالت البشفر  ومشكالته بوصفهم أماكن عجائبیة وعصور ذهبیة تعكس

تحولت هذه التصفورات الخیالیفة المبعثفرة إلفى مشفروع متكامفل   Platonعلى جمیع األصعدة ، حتى إذا ما أتى أفالطون 

                                                            
 طو ، وقد ميذه أرسهو فيلسوف يوناني كالسيكي، وكاتب لعدد من الحوارات الفلسفية أشهرها جمهورية أفالطون ، معلمه سقراط وتل أفالطون

 غربي .ي العالم اللعالي فوضع أفالطون األسس األولى للفلسفة الغربية والعلوم ، ويعتبر هو مؤسس ألكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم ا
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التي یقفوم النظفام « المدینة الفاضلة»حین طرح تصوره عن  La République« الجمهوریة»صاغه الفیلسوف في كتابه 

 . 2السیاسي فیها على احترام القوانین التى تعالج كل تفاصیل الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والعدالة والعمران 

الفیلسففوف ووضففعه عنوانففاً لكتابففه هففو  Utopiaوأول مففن صففاط مصففطلح یوتوبیففا 

، ومنفذ ذلفك الحفین أصفبح م  1516عفام  ور اإلنساني النهضوي السیر توماس م

هذا المصطلح مرادفاً لمفهوم المدینة الفاضلة ، رغم أن الیوتوبیات كفكر فلسفي أو 

وتعفد أشفهر ظهفرت منفذ الحضفارة الیونانیفة . ” utopian impulse“خیفال أدبفي 

یوتوبیا في العصر الحدیث ، وهى عمل أصیل استطاع فیه أن یؤلف بین ما تعلمفه 

المفكرین الكالسیكیین وما أدى إلیه اكتشاف العالم الجدید وعصفر النهضفة مفن من 

األخففرى التففي كانففت « المففدن»ومففن بعففدها طرحففت عشففرات اتسففاع فففي اآلفففاق ، 

 . 3غایتها دائًما إعطاء صورة مسهبة للعالم كما یجب أن یكون 

 صورة للسير توماس مور رسمها هانس هولباين

 .4األصغر ، وهى موجودة حاليا في مدينة نيويورك   

 المعمارية:اليوتوبيا 

عه مار بأنوان فن المع... وكیف یتضم الیوتوبیا؟كیف یكون البناء المعمارى نوعاً من  الذهن:وقد یتبادر هذا السؤال إلى  

كیف یتضمن عنصراً  –ن مبانى وتصمیمات داخلیة وخارجیة وتكوینات نحتیة ورسوم تصویریة بأشكالها المختلفة م  –

 یوتوبیاً؟

وذلك عند  ربما تزول الدهشة عند معرفة أن فن العمارة بدأ بإقامة أشكال لمبانى جمیلة غیر موجودة على أرض الواقع ؛

أمل المبانى المعماریة التى وصفتها وتخیلتها الحكایات الشعبیة الخرافیة وبخاصة الحكایات التى یحفل بها التراث العربى ت

فى ألف لیلة ولیلة بنماذجها المعماریة من قصور وقالع مصنوعة من المجوهرات والیاقوت وحوائط من الذهب ، ونوافذ 

ال حصر لها ، وما تمثله بعض القصور من سحر المعمار ؛ مما جعل من من زجاج ملون ، ومدن من البرونز  وكنوز 

هذه النماذج صوراً یوتوبیة معماریة انتقلت من الشرق إلى الغرب ، مما جعل الشرق مركزاً لإللهام الفنى لعمارة خیالیة 

غربى وغیره فى العدید من . كما تحول حلم العمارة الخیالیة إلى عمارة حقیقیة فى الطراز المعمارى الم 5لعصور عدة 

 the dream that not only neverالطرز المعماریة ، فال ینبغى النظر للیوتوبیا على أنها الحلم الذى ال یتجسد أبداً 

materializes  بل یمكننا النظر إلیها على أنها نبوءة ...prophecy 6 . 

 

                                                            
 –المجلةس الةوطنى للاقافةة والفنةون وا دا   –طةالم المعرفةة  –ترجمةة د. ططيةات أبةو السةعود  –"المدينة الفاضلة عبر التااري"" يا لويز : مار - 2

 ( . 25م ، ص : ) 1997 –الكويت 
 ( كان محامياً وفيلسوفاً ومؤلفاً ورجل دولة انجليزي، ولد1535يوليو  6 - 1478فبراير  7السير توماس مور ) اً في مدينة لندن وأصبح محامي

، ثم  1517في طام  الملك هنري الاامن(  ، وأصبح سكرتير ومستشار 1518:  1510وقد طين كنائب طمدة لمدينة لندن من ) 1501ناجحاً في طام 

ته األولى كاثرين، كما ن من زوجحينما لم يقبل طالق الملك هنري الاام 1532، ولكنه استقال من منصبه في طام  1529أصبح وزيراً للعدل في طام 

ليو يو 6امه في تم إطدو ، رفض االطتراف به كرئيس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إنجلترا ؛ مما أدى إلى اتهامه  بالخيانة العظمى  فسجن

1535. 
3 -Sterling Memorial Library: "The Utopian Impulse" – Yale University - New Haven, USA - 8 June – 7 

September, 2009 - available at: http://www.library.yale.edu/exhibitions/ideal/images/utopian_impulse. 

pdf  
4 - https://ar.wikipedia.org/wiki/Thomas_More 

م ،  ص  9971 –الطبعة األولةى  –الناشر منشأه المعارف باإلسكندرية  –" ارنست بلوخ األمل واليوتوبيا فى فلسفةططيات )د( : " ،أبو الفتوح - 5

(325. ) 
6 - Jameson, Fredric: "Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions" – 

published by Verso -  New York - 2005. 
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 . 7( Italy, إيطاليا Urbino, اوربينو Ducal Palaceمنظر لمدينة مثالية )قصر الدوق 

 المعمارية:الخلفية التاريخية لليوتوبيا 

ارتبط الحلم المعمارى بعالم أفضل إلى حد بعید بتاریخ العقیدة التى امتدت مفن عبفادة الشفمس عنفد المصفریین القفدماء إلفى  

نبوءة الخروج من الكتاب المقدس ، وقد كان الرمز الدینى هفو القصفد لهفذا اإللهفام الخفالق أو هفذا الخیفال الفنفى الطمفوح ؛ 

دم لمتطلبات تلك العقائد خاصًة فى العصور الوسطى التفى تمیفزت بفا "الففن القفوطى" فجاءت العمارة والفنون بأنواعها كخا

بكل مافیه من عناصر مترابطة تعطى احساساً قویفاً بفالقیم الدینیفة الرقیقفة كفاألبراج العالیفة واألسفقف ذى األقبیفة المتقاطعفة 

 . 8المدببة ، واألعمدة الرشیقة والنوافذ المغطاه بالزجاج الملون 

نهایة العصور الوسطى بدأت أوروبا فى التمرد على الكنیسة ، ولم تعد الموضوعات الدینیة وحدها مجال فن العمفارة ؛ فى 

ونشأ "فن الباروك" الذى تمیز معماره بالنزعة الفردیة والتكلف والفخامة والقصور الخیالیفة التفى أراد بهفا تحقیفق اإلعجفاز 

توبى فى عمق النظفرة إلفى األمفام واسفتخدامه للمنظفور لجعفل المكفان مضفاعفاً أو فى فن المعمار ، ونلمح هذا العنصر الیو

ثالتة أضعاف واقعه الفعلى ، وفى أسلوب الفراط إلعطاء اإلحساس بأنها مبانى حقیقیفة ولیسفت رسفوماً ، وعنفدما تطفورت 

 . 9لبعید ، أى المستقبل حركة المعمار وأصبحت المبانى تحتاج إلى مدن ومیادین ، كان البد من التصمیم للمدى ا

 التاريخية:القصد اليوتوبى فى العمارة 

القصد اليوتوبى هو جدل منفتح طلى المستقبل يتجاوز الماضةى والحاضةر بعةد أن يأمةذ منهمةا نزطاتهمةا الاوريةة ليتجةه بهمةا 

فبينمةا كانةت الهندسةة المتعاليةة أو السةكونية هةى الرمةز للفةن المصةرى  ؛كماالً ف تشكيل المكان بشكل أكار نحو المستقبل بهد

فكالً من هذين النمةوججين يتمةمن طنصةراً يوتوبيةاً  الوسيط.كانت الحيوية والوفرة هى الرمز المعمارى للفن القوطى  القديم،

 العمةارة .نت نموججاً يحتذى فةى تةاري  كما أن رموزهما المعمارية المشار إليها تعبر طن إمكانيات حقيقية لطالما كا للكمال،

وهناك العديد من النماجج المعمارية التى يكمن فيها العنصةر اليوتةوبى وتسةتهدف الحيةاة األفمةل وتعبةر طةن النسةح المفتةوح 

 . 10 طلى المستقبل

 

 

                                                            
7 - Coleman, Nathaniel: "Utopias and Architecture" - published by Routledge - New York, 2005, p : (52) . 

 ( .224، ص : ) 1973 –القاهرة  –الهيئة المصرية للكتا    - "الموجز فى تاري" الفن"أبو صالح:  ،األلفى - 8
 ( .327سابح ،  ص : )مرجع  -" األمل واليوتوبيا فى فلسفة ارنست بلوخططيات )د( : " ،أبو الفتوح - 9

 ( .31-330،  ص : ) المرجع السابح - 10
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 المعمارية:تعريف اليوتوبيا 

تم تعریف الیوتوبیا المعماریة على أنها بناء وتخطیط فكرى یعنى بوضع برامج عمل مترابطة ناتجة عن فهم عمیق 

للقضایا المعاصرة ویسعى إلى تجاوز الوضع الراهن وما به من مشكالت وعیوب وتخطیط نماذج مستقبلیة وأفكار تجاوز 

 . 11العمارة بدایة الفكر المستقبلى المثالى فى  وهي تنفیذها،على  والعمل أفضل،الحدود من شأنها خلق بیئة مثالیة لمجتمع 

 لليوتوبيا:األبعاد األساسية 

 التالية:وترتكز اليوتوبيا على األبعاد األساسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح األبعاد األساسية لليوتوبيا 

 العمرانى:اليوتوبيا هى المحرك األساسى للتقدم 

ثورة ات منذ اللمجتمعلقد قدم الفكر الیوتوبي العدید من الفوائد للعمارة والتصمیم فى ظل المتغیرات الطارئة على حیاة ا

ن ملمتغیرات التلك  الصناعیة وحتى اآلن ؛ ونتج عنه العدید من المدن الجدیدة المعاصرة المخطط لها تخطیطاً جیداً تبعا

ما ریة ، كللمشاه والسیارات والوظائف والخدمات المختلفة فى المناطق الحضتقسیم للمناطق وفصل مساحات وممرات 

التنمیة  مستقبلبظهرت ناطحات السحاب لحل األزمة السكنیة والعمارة الخضراء لحل األزمة البیئیة وغیرها فیما یتعلق 

 .  الحضریة ومفهوم االستدامة ؛ وذلك بهدف بلوط مستقبل أفضل تحل فیه جمیع تلك المشكالت

لمباني اریة ونوع ات الحضیحتاج المرء إلى فهم الدینامی المثالیة،یتم فهم الظروف التي یتم فیها إنشاء مدن الیوتوبیا  ولكي

 فیها.التي یجب على الناس العیش 

 

 

 

 

                                                            
11 - Ganjavie, Amir:" Role of Utopia for Design of Future Cities: Utopia in Urban Planning Literature" - 

Department of Urban Planning - University of Toronto - Toronto, Canada, November 2012. p : (12) . 

 األبعاد األساسية لليوتوبيا

ستقبلىالبعد الم فلسفىالبعد ال البعد المثالى  نقدىالبعد ال   

دائماً ويعنى أنها تسمو 
فووووق الواقوووع المعوووا  

؛ فهووووى الكمووووالوتنشوووود 
 عنوووى بوووالتخطيط الجيووودت

والتحووووورر مووووون قيوووووود 
ووضع  الزمان والمكان
متكاملوة  خططاً طموحة

األجووزال للوصوووول إلوووى 

 .الكمال

ألنهووا تمثوول قوووة مخيلووة 
اإلنسووووان فووووى اإلبوووودا  
المتحووووووه نحووووووو ال وووووود 

وتسوووعى إلوووى  وكفايتوووه 
رعايووة أبنووال المسووتقبل 

 اتجوووووووا  بوووووونكثر مووووووون 
لفكوووووووووووور ا واعتموووووووووووواد

 تهووابني المسووتقبلى علووى

 الفكرية.

ويقصووود بوووه المعنوووى 
 الووووووووووذ الضوووووووووومنى 

يتضوووووومنه النموووووووذج 
فهوووووووى  المعموووووووارى؛

على خصوبة  تحتو 
تنظيريووووووووة تقتوووووووور  
أحياناً من العجز عون 
تنفيذ تلك األفكوار فوى 

 الراهن.الوقت 

موون خووالل نقوود الواقووع 
المعووا  ومووا بووه موون 

 وعيووووووو مشووووووكالت 
وسوووعيها   ومعالجتهوووا

الوودائم للت ييوور وجعوول 

 .العالم أفضل
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 اليوتوبيا وقضايا اإلصالح اإلجتماعى

ما  الناس؛ین بالعدل كانت الیوتوبیا دائماً فى جوهرها تهدف لإلصالح اإلجتماعى والحیاة الفاضلة المتكاملة والمساواة و

ل ثیرة لعكواألمثلة على ذلك  الكمال،جعل المصممین یخططون لتلك الحیاة الفاضلة ومحاولة الوصول ألقصى درجات 

  هاوارد:نزیر من أبرزها مدینة الغد الحدائقیة للمعمارى إب

 م: 1902( Garden City Utopia)يوتوبيا مدينة الحدائق 

بتلك النظرة  وتأثر عصره،قد تأثر بالكتابات الیوتوبیة فى  Ebenezer Howard كان المعمارى الشهیر إبنیزر هوارد 

إلصالح اً عن اكما قرأ هاوارد أیض الروایات،المستقبلیة للكتاب الیوتوبیین بشأن تخطیط المدن والمجتمعات فى تلك 

  للجمیع.وهنا قرر أنه سیبني مدناً نموذجیة توفر حیاة جیدة ومثالیة  االجتماعي،

دید على جبنائها من  قدم المعمارى إبنیزر هوارد رؤیة فاضلة للمدن المخطط لها تخطیطاً مثالیاً وهي 19وفي نهایة القرن 

ن مزام أخضر تقدم لسكانها الخدمات والراحة ومحاطة بح المشاكل،وخالیة من بحیث تكون مكتفیة ذاتیاً  جدید؛أساس 

ة روف الحیاظلإلنسان  أي هذین التكوینین یمكن أن یوفر المدينة والقرية تساؤل:وقد بنى فكرته على  والحدائق.النباتات 

 :احتمالينإذ كان االعتقاد السائد أنه ال یوجد في مجال المدن أو القرى إال أحد  الكاملة؟المثالیة 

 لمفككة.اجتماعیة یاتها االهو المدینة بكل مقوماتها وأنشطتها التجاریة والصناعیة وكثافتها السكانیة وح األول:اإلحتمال  •

ماعیة یاة االجترابط الحجمال الطبیعة ونقاء الطقس وتهو الریف بمقوماته الطبیعیة وما فیه من هدوء و الثاني:اإلحتمال  •

 الخدمات.إال أنه بعید عن معظم 

وقد وصل إلى أن لكل منهما عیوبه ومزایاه واستخلد من ذلك إحتماالً ثالثاً یتخلد فیه من سلبیات كل من اإلحتمالین 

ألن الحیاة الالئقة ال تتوفر إال في  " Garden Cityسماه " المدینة الحدائقیة  فیمااألولین وهو مزج المدینة والریف 

وكان الدافع لهذه الفكرة هي التصامیم التي فرضتها الثورة  مثالى.ظروف تجتمع فیها مزایا المدینة والقریة معاً فى مزیج 

 الصناعیة آنذاك على العمران األوروبي واألمریكي من توسع مفرط وتلوث بیئي   ؛ فاقترح تخطیط كل مدینةعلى شكل

أجزاء  6شوارع إشعاعیة تفصل المدینة إلى  6دائرة تتكون من مركز یتجمع حوله المباني ثم ینطلق من هذا المركز 

مخروطیة یتخللها أحزمة خضراء تشكل ست مدن أخرى ، وأن یتوفر لسكانها الخدمات األساسیة لتمثل مجتمعاً متكامالً 

 . 12المدناإلنعزالیة التى كان یحیاها سكان  إجتماعیاً واقتصادیاً وثقافیاً ، والقضاء على روح

 
 . 13الخدمات المسقط األفقى لمدينة ال د الحدائقية وتقسيم المدينة إلى ستة أجزال مخروطية متكاملة 

یشة ماكن للمعأة إلى إن المدن الحدائقیة كانت مدعومة بمجموعة من المبادئ التى ساعدت على تحویل المثل العلیا الیوتوبی

 الحقیقیة.

 

                                                            
12 - Howard, Ebenezer: "To-morrow: A Peaceful Path to Reform" - Swan Sonnenschein & Co. Ltd. - London, 

1898. 
13 - https://www.uh.edu/engines/epi2648.htm 
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 البعد اليوتوبى فى التصميم الداخلى

كان هدف الیوتوبیا دائماً هو اإلرتقاء بالحیاة اإلنسانیة   ، والفراط الداخلى هو أكثر الحیزات الذى یتواجد ویتعایش فیه 

ؤثر بشكل مباشر اإلنسان أكثر الوقت ؛ لذا فإن تصمیم وبناء البیئة الداخلیة یحمل مسؤولیات اجتماعیة وأخالقیة ، فهو ی

وغیر مباشر على السلوك اإلنسانى وبالتالى فإن هناك ارتباط وثیق بین الجانب اإلجتماعى والتصمیم الداخلى . ویمكن 

تلك  الداخلیة،النظر إلى تلك التأثیرات اإلجتماعیة كنتیجة نشأت من عالقة اإلستخدام الیومى لإلنسان والتعایش مع البیئة 

والبد من دعمها  أیضاً،بل إنها تمتد لتشمل النواحى النفسیة واإلجتماعیة  فقط؛لحدود اإلنتفاعیة العالقة ال تقف عند ا

 الفاضلة.بتعزیزات علمیة وطرق منطقیة یمكن إذا ما سلكها اإلنسان أن یتحقق له تلك القیم 

الالزمة لإلنسان بجمیع فئاته ویكمن دور المصمم الداخلى فى توفیر البیئة المثلى لألفراد ومراعاة تحقیق اإلحتیاجات 

حتى ینعكس ذلك بشكل ایجابى على نفسیة الفرد وسلوكیاته وتوفیر أقصى درجات الراحة  ثقافیاً؛العمریة والمتنوعة 

 واألمان.

 الداخلية:اإلعتبارات المؤثرة على جودة البيئة 

إن تحسین جودة البیئة الداخلیة فى التصمیم الداخلى من أهم األهداف السامیة لتحقیق نتائج ایجابیة تدعم المثل العلیا 

والتى تتحدد فى مجموعة من اإلعتبارات نذكرها فى النقاط  لإلنسان.الیوتوبیة للتصمیم وتحافظ على السالمة النفسیة 

                          اآلتیة:

 
 الداخلية.اإلعتبارات المؤثرة على جودة البيئة  (:1) شكل

وله تأثیر على  ملموسة،للون أهمیة قصوى فى البیئة الداخلیة ویمتد تأثیره بعمق إلى مستویات غیر  واألشكال:األلوان  •

كما أن شكل وحجم الفراط وعناصره له دور هام  وطباعه،مستوى الطاقة الغیر مرئیة المكونة لإلنسان ومزاجه واحساسه 

  الفراغیة.فى التأثیر على العالقات اإلجتماعیة داخل الحیزات 

ولذلك یجب  الفراط،تعتبر اإلضاءة من العوامل الطبیعیة الهامة التى تؤثر على راحة اإلنسان داخل  والحرارة:اإلضالة  •

كما أن جسم اإلنسان یحتاج إلى درجة  ویسر،ن من ممارسة أعماله بسهولة أن تتوافر بالدرجة والكفاءة التى تمكن اإلنسا

 العمل.حرارة معینة یشعر عندها بالراحة الحراریة حتى ال یشعر باإلجهاد والملل ویصبح غیر قادر على 

جودة البيئة 
الداخلية

اإلنعزال 
واإلزدحام 

قلة اإلثارة
والرتابة 

العالقات 
اإلجتماعية
واأللفة 

التلوث و
الضوضال 

الراحة 
الضوئية 
والحرارية

األلوان 
واألشكال 



 عشرتاسع لعدد الا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

419 

یة بیئة الصحلتوفر ال ویحتاج اإلنسان اإلنسان،یعتبر التلوث من أخطر المشاكل البیئیة التى تواجه  والضوضال:التلوث  •

وء وفیر الهداءته وتكما تعد الراحة الصوتیة أحد العوامل المؤثرة على راحة اإلنسان وكف الفراغى،المالئمة داخل الحیز 

 المعمارى.داخل الفراط 

رتبطة لیها والمیة لشاغماعإن العالقات الداخلیة للفراغات لها تأثیر فى النواحى اإلجت واأللفة:العالقات اإلجتماعية  •

 ذياللتفاعل ر على اوحتى طریقة توزیع األثاث تؤث المقیمین،بالخصوصیة وتحقیق األلفة والترابط اإلجتماعى بین األفراد 

 األفراد.یمكن أن یحدث بین 

 للفرد. رة المثالىثاوى اإلیحتاج اإلنسان دائماً إلى أن یتغیر ما حوله باستمرار ختى یظل فى مست والرتابة:قلة اإلثارة  •

استخدام  قدرة علىإن المكان المزدحم لن یوفر لمستخدمیه شعورهم بالراحة وعدم المضایقة وال واإلزدحام:اإلنعزال  •

    الحدیث.كمت أن فقدان العالقات اإلجتماعیة والعزلة یعتبر من مشاكل العصر  مثلى،المكان بطریقة 

 (:Tecnotopiaاليوتوبيا الرقمية )تكنوتوبيا 

اهیمه ثیر من مفرت الكلقد أحدثت الثورة الرقمیة نقلة هائلة في حیاة اإلنسان وطورت من أسالیب الحیاة والمعیشة لدیه وغی

لواقع ناعي وافیمكننا اآلن إنشاء والتعامل مع الذكاء االصط والمستویات،وأحدثت تحوالت عدیدة على كافة األصعدة 

ا القدرة لتكنولوجیمتلك اتحیث  أفضل؛والتقدم التكنولوجي یقود إلى اإلبداع ویزید اإلنتاجیة ویجعل العالم مكاًنا  االفتراضي.

       ل.أفضكل على اإلجابة عن بعض أكبر األسئلة التي نواجهها وحل مشكالتنا األصعب ومساعدتنا على فهم عالمنا بش

ویمكن للتكنولوجیا أن تساعد بشكل  مدننا،لتحسین الحیاة الیومیة للمجتمعات في وتعد التطبیقات الذكیة بمثابة أدوات فعالة 

حاسم في حصولنا على المنازل الذكیة وفي توفیر الطاقة والمیاه وفي تحسین إدارة النفایات وفي التواصل بشكل أفضل 

حتیة والتخطیط الحضري والهندسة من خالل اتباع منهجیة أكثر شمولیة والقیام بدمج البنیة الت االقتصاد،وفي تعزیز 

المعماریة والثقافة والتراث وتكنولوجیا المعلومات مع المؤسسات الحكومیة والسلطات والمجتمعات اإلقلیمیة والمحلیة 

 .14 الطويلللحصول على مدن ذكیة ومستدامة على المدى 

هز لتلقي إنما مجوفنجد أن الباب الخارجي ال یفتح بمفتاح  عصریة؛والحیاة داخل المسكن الذكي تعد في جوهرها یوتوبیا 

لمعلومات ابشبكة  كما أن كل جزء داخل المسكن متصل یدوي،أوامر بالفتح والغلق السلكیاً من تلیفون محمول أو كمبیوتر 

 غیرها.المتصل بها كامیرات ومیكروفونات وشاشات عرض وحاسبات وأجهزة تلیفزیون وفیدیو وتلیفونات وغساالت و

  
 15الذكيمنظومة المسكن  (.2) رقمالشكل 

 )یوضح الشكل المنظومات المختلفة للمسكن الذكي وطریق االتصال بین المنظومة الذكیة وبقیة المنظومات(

                                                            
 .2009 –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة قسم العمارة  –ماجستير  –"  أسس ومعايير تصميم المبانى الذكيةنيرفانا أسامة: "  ،حنفى - 14
 العمةارة قسةم -والتخطةيط  العمةارة كليةة - ( "والعشارين الواحاد القارن في الميسر للمسكن نموذج) الذكية المساكن"  د(:) محمد نوبي ،حسن - 15

 (.3ص ) 2004 مارس – الرياض – سعود الملك جامعة - البناء وطلوم



 عشرتاسع لعدد الا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

420 

یل دیقة لتقلاه للحكما أنه باإلمكان برمجة شبكة المعلومات الالسلكیة في المسكن لتشغیل الدش أو الحمام لطفل أو المی

 لمرحاض.انظیف تالمفقود من المیاه وتقلیل میاه الصرف وإعادة تدویر میاه الدش والغسیل واالستحمام الستخدامها في 

ائدا من العمل یمكنه أن یطلب من تلیفونه فتح صنابیر الحمام وملء البانیو بالمیاه وإذا كان أحد أفراد األسرة یقود سیارته ع

بدرجة الحرارة التي یریدها، وفي المساء یمكنه أن یذهب إلى غرفة النوم ویطلب فیلم یشاهده على شاشة السینما التي 

التعرف على  Scannersمسح إلكتروني وفى المطبخ تتیح أجهزة  الورق.تنسدل على الحائط وترتفع مثل رول أو لفة من 

مخزونات األغذیة بعد مسحها للرموز الخطیة التي توضع عادة على مغلفات البضائع واألغذیة، ولهذا یمكن معرفة كمیات 

وهو قادر أیضا  القریب،كما یمكن طلب كمیات إضافیة منها مباشرة من المتجر  المتبقیة،الخبز والحلیب والبیض واللحوم 

 . 16 وتكوينهع الظروف واألحوال والقوي المؤثرة على المبنى مثل المبانى القادرة على تغییر لونها وهیئة غالفها على توق

 
 (2001(. المسكن الذكي في واتفورد بلندن )غيطاس  3الشكل رقم )

 . 17الداخل( )یوضح الشكل التجهیزات الرقمیة التي تحتویها بعض فراغات المسكن من 

ن لكهربائییالقهوة كما تستطیع ربة البیت إصدار األوامر من غرفة نومها في الطابق العلوي إلى إبریق الشاي أو إبریق ا

 .بعدمن  أما الستائر فیمكن التحكم فیها بواسطة أدوات التحكم اإلفطار.في المطبخ لتقدیم أقداحهما مع وجبة 

 (:Ecotopiaاليوتوبيا اإليكولوجية )إيكوتوبيا 

المى لبیئى العالنظام ابعد التقدم التكنولوجى المذهل الذى یشهده العالم اآلن وما آل الیه التقدم الصناعى من اختالل فى 

 العالم ه حولاوثقب فى طبقة األوزون الذى أدى إلى ارتفاع مطرد فى درجة حرارة األرض وبالتالى ارتفاع منسوب المی

وبیا ح اإلیكوتر مصطللیوتوبى من جدید وكیف تكون المدن فاضلة بیئیاً أیضاً ، وظهكان البد من إعادة التفكیر فى الحلم ا

Ecotopia  فى روایة كتبها إرنست كالینباخ Ernest Callenbach 1975 العالمیة  تم فیها إعادة تخیل بعض المدن

الخاد با  Ecotopianومفهوم إیكوتوبیا .  Ecotopiaوقد تخلصت من مشاكلها البیئیة تماماً ، وقد أطلق علیهم اسم 

 جیا؛التكنولوأن ولكن مجتمعه الخیالي یظهر انتقائیة واعیة بش المتقدمة،ال یرفض التكنولوجیا  Callenbachكالینباخ 

  بیئًیا.حیث توجد تكنولوجیا عالیة ولكنها متوافقة 

فإن أى محاوالت لتحسین األداء  العالم؛وكما یظن مهندسو العمارة والتصمیم الداخلى أن العمارة یمكن أن تحل مشاكل 

ومهمة التصمیم  للمبانى.البیئى للمبانى تحتاج فهماً واضحاً للقضایا البیئیة وذلك التخاذ القرارات الفعالة لرفع األداء البیئى 

                                                            
 ( .7سابح : ص )المرجع ال - 16
 . (8المرجع السابح : ص ) - 17
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عیارى اإلیكولوجى هو التوجه بالكامل نحو حالة من التوازن بین اإلنسان والبینة یكون فیها كل ش  مصمم بأسلوب م

ویعاد استخدامه بشكل یخفض كل العوادم والفواقد من كل األنشطة والعملیات دون إدخال أى مشكالت بیئیة إضافیة 

والعمارة الداخلیة تحتاج ألن تبتعد عن  اإلنسان،واإلبقاء على استقرار النظام البیئى والتتسبب فى أى تأثیرات على صحة 

ج إلى جهد مركز لتحسین العالقة بینها وبین البینة وان تكون سهلة الفهم من قبل اهتمامها الحالي بالشكل والمظهر وتحتا

  .18مستخدميها 

ئة دیقة للبیصمدینة  مثال ألول یليونعرض فیما  للبیئة،ومن أبرز التطبیقات الیوتوبیة فى هذا اإلتجاه هى المدن الصدیقة 

 مصدر:مدینة  وهيفى العالم 

 :Masdar Cityمدينة مصدر 

تم  ني مستدامأول مدینة تعتمد على الطاقة النظیفة والمتجددة في العالم وهي تجمع سك هي Masdar Cityمدینة مصدر 

ان یاة اإلنسر على حوتهدف إلى إیجاد الحلول المناسبة لعدد من أهم القضایا الملحة التي تؤث أبو ظبي،إنشاؤه في إمارة 

 المناخي.یر بصورة عامة والمتمثلة في أمن الطاقة والتغ

وتجمع مدینة مصدر بین أحدث المظاهر التكنولوجیة ومبادئ تخطیط التجمعات إلنشاء مجتمع صحراوي یهدف لتحقیق 

وستحتوي األراضي المحیطة بالمدینة على مزارع لتولید الطاقة من  الفضالت،وانعدام  Zero Carbonالتعادل الكربوني 

 الحفري،نفسها أول مجتمع حدیث في العالم یعمل بدون مركبات تسیر بالوقود  وستكون المدینة الشمسیة.الریاح والطاقة 

 . 19العالمي فهو یمثل برنامج عمل لبناء المدن المستدامة في المستقبل والمساهمة في تطور المجتمع 

 
 . 20العالم مدينة مصدر فى أبى ظبى أول مدينى صديقة للبيئة فى 

                                                            
18 - Colquhoun, Alan: "GREEN architecture" - published by Oxford University Press – 2006, P : (33) . 
19 - https://masdar.ae/en/masdar-city/the-city 
20 - https://www.fosterandpartners.com/ar/projects/masdar-city/ 
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 . 21والمتجددة تعمل مدينة مصدر بدون مركبات تسير بالوقود الحفر  وتعتمد على الطاقة النظيفة 

  بعض الرؤى المستقبلية لليوتوبيا بين الخيال والواقع

  المدينة المتجولةWalking City in 1964: 

فكرة  The Walking Cityحیث كانت  األرشیجرام،فجأة كان تخیل فكرة جدیدة ألول "مدینة تمشي" قدمتها مجموعة 

اریة المعم Archigramفي مقال نشر في مجلة األرشیجرام  Ron Herronاقترحها المهندس البریطاني رون هیرون 

 لخاد،ابذكائهم  massive mobile robotic structuresاقترح فیه بناء هیاكل روبوتیة ضخمة متحركة  ،1964عام 

 الترفیه.إلى أي مكان یحتاجون إلیه سواء ألغراض العمل أو یمكن أن تجوب العالم بحریة واالنتقال 

 
 . 22وكيف يمكنها أن تجو  العالم بحرية  "Cities Walking "صورة توضح المدن المتجولة     

وتنتقل  والبلدان،وهم یصورون نمط حیاة في مستقبل تختفي فیه الحدود  الحیوانات،تمشي المباني على أرجل فوالذیة مثل  

 walkingویمكن أن تتشابك المدن المتجولة المختلفة مع بعضها البعض لتشكیل عواصم تمشي  وبحراً،المباني براً 

metropolises  كما یمكن أن تكون  ضروریة.ثم تتشتت عندما لم تعد قوتها المركزة  المعرفى،عند الحاجة ونقل التبادل

 . 23احتياجاتها تتحرك أینما أراد مالكها أو حیث  متنقلة،المباني أو الهیاكل الفردیة 

                                                            
21 - http://99wow.blogspot.com/2012/05/most-eco-friendly-city.html 
22 - http://archigram.westminster.ac.uk/index.php 
23 - Chatel, Marie: " Imagining Megastructures: How Utopia Can Shape Our Understanding of 

Technology" – ArchDaily magazine - 11 August, 2016, Online version at : https://www.archdaily.com 
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 .24المدينة  لتلك scalemodel Aونموذج مجسم ثالثى األبعاد  "City Walking "المتجولةصورة توضح تصميم المدينة   

ي نطاقها فها وفومع التعریف الفني للمدینة التى تمشى نجد أنها تشبه األنواع المختلفة من السفن العمالقة في وظائ

Seacraft  لعالم ریة في احیث یتم تجهیز أكبر سفن الرحالت البح اإلطالق،وهي أكبر المركبات التي صنعها البشر على

التزلج  راكز التسوق وساحاتمبما في ذلك  -ئل الراحة للحیاة العصریة مع توفیر جمیع وسا الناس،الستیعاب اآلالف من 

هي فالتالي وب الممتدة،ومع ذلك فهي لیست مخصصة للحیاة  الزفاف،على الجلید ومحطات اإلذاعة والتلفزیون وكنائس 

 األصلي. Ron Herronالوحیدة التي وصلت إلى مقیاس متوافق مع مفهوم 

 لمفهوم أوان حیث كما نجد أن حامالت الطائرات هي الجهاز الحدیث الوحید الذي یشبه إلى حد بعید المدینة التى تمشي م

طولها أكثر  أكثر من ستة آالف من طاقمها ویبلغ Nimitzحیث تحمل حاملة طائرات أمریكیة من طراز نیمیتز  النطاق؛

یانة مركز ص ابة مدینة تمشى یكون موردها أو وظیفتها الرئیسیة هوویمكن اعتبار حاملة الطائرات بمث میل.من ربع 

 العالم.وتزوید وإطالق الطائرات التي تتحرك حول 

غم من أن وعلى الر النظریة،فإن التصمیم جذاب من الناحیة  تقنًیا،لم یكن مجدًیا  Archigramفي حین أن مشروع 

ضاف قیمة أا للفكر لكن المشروع فتح طریًقا جدیدً  والبدنیة،المادیة لم یأخذ بعین االعتبار واقع القیود  Herronهیرون 

  المعماریین.للنظریة والخطاب 

  العائمة المدنFloating City: 

ب لمقبل بسبلقرن اایرافق االحترار العالمي ارتفاع في مستویات سطح البحر والتى من المتوقع أن تزداد بشكل كبیر خالل 

كن ل ازلهم،منمن المتوقع أن یتم تهجیر الكثیر من األشخاد الذین یعیشون في المناطق المنخفضة من  المناخ،تغیر 

بقوة  لعائمةالتخطیط الحضري في القرن الحادي والعشرین یبدو أنه في مستوى التحدي ... حیث ظهرت مشاریع المدن ا

 قلیدیة.التلوجي ومصممة لتقدیم بدیل للمدن أصبحت ممكنة من خالل التقدم التكنو العالم والتىفي جمیع أنحاء 

                                                            
24 - http://walkingthecityupolis.blogspot.com/2011/03/guest-post-archigrams-walking-city.html 
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 . Lilypad "25المدينة المستقبلية العائمة ليليباد "

نسفنت كفالبوت " التفى صفممها المهنفدس المعمفاري البلجیكفى فLilypadومن أبرز األمثلة على ذلك المدینة العائمة لیلیباد "

Vincent اق مع شكل مسفتوحى مفن أور شخد. 50000مدینة عائمة مكتفیة ذاتًیا بالكامل تستوعب ما یصل إلى  لتكون

مفن  والجفزء العفائم منهفا مصفنوع ،highly ribbed leaf of Victoria water liliesزنبفق المفاء فیكتوریفا المضفلعة 

لتي تتفاعل وا titanium dioxide (TiO2،)يومالتيتانالمغطاة بطبقة من ثاني أكسید  polyester fibersألیاف البولیستر 

  الجوي.وتمتد التلوث  ultraviolet raysمع األشعة فوق البنفسجیة 

 
  . 26" وقطاعاتها الجانبية Lilypadالمسقط األفقى للمدينة العائمة ليليباد "

بمةا فةي جلةك الطاقةة الشمسةية والحراريةة وطاقةة  المتجةددة،وستشمل المدينة العائمة أيًما مجموطة كاملة مةن تقنيةات الطاقةة 

ويوجد بها ثالثة مراسي وثالثة مبانى ضخمة وبحيةرات  تستهلك.الرياح والمد والجزر والكتلة الحيوية إلنتاج طاقة أكار مما 

راسةي سةيتم تخصةيا المبةانى الاالثةة المةخمة والم للمدينةة.اصطناطية جات موقع مركزي مغمورة تماًما أسةفل مةط الميةاه 

 suspended gardens، فةةي حةةين سةةيتم اسةةتخدام الحةةدائح المعلقةةة  entertainmentالبحريةةة للعمةةل والتسةةوق والترفيةةه 

 . biomass 27الواقعة تحت مط المياه لزراطة األغذية والكتلة الحيوية  aquaculture farmsومزارع االستزراع المائي 

 

 

                                                            
25 -https://99percentinvisible.org/article/self-contained-cities-hyperdense-arcologies-urban-fiction-utopian-

fantasy/ 
26 -  https://www.livingcircular.veolia.com/en/city/floating-cities-just-fad 
27 - Quick, Darren: " Lilypad floating city concept " - New Atlas, Architecture department –January – 2011, 

Online version at : https://newatlas.com/lilypad-floating-city-concept/17697/ 
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  المدن النجمية الطائرةSuperstar City: 

حیث یبدو المستقبل أكثر إشراقاً وتتتیح لنا التكنولوجیا المزید من األحالم قدم الصینیاون فكرة المدینة النجمیة الطائرة 

إیطالیا عام  فى futuristic concept artكجزء من معرض لفن المفاهیم المستقبلیة  Superstar City ستارسوبر 

تحتوي هذه  العالم.شخد وتستطیع الطیران والتجول حول  15000وهي عبارة عن تصمیم لمدینة تتسع لاا  .2008

المدینة على كل ما یخطر على البال لیحظى قاطنیها بحیاة مترفة من منازل ومستشفیات ومدارس ومطاعم وبحیرات 

ات ، ومتاحف وصاالت ریاضیة ، وهى مصممة بحیث تكون مكتفیة ذاتًیا تقوم بتطویر الطعام وإعادة تدویر جمیع المخلف

حتى ال یحتاج قاطنیها ألي شيء أثناء الطیران ، وقد صممت المدینة لتكون مدینة مضیفة أولمبیة مستقبلیة لتثقیف 

 . 28العالمية الجماهیر واستضافة االحتفاالت 

 
 . 29سوبر ستار  صــور للمدينة الطائرة

 لليوتوبيا:البعد الثورى 

ذلك أن الیوتوبیا ال تقترن بالالمعقول ولیست خیاالً عبثیاً  التاریخ،إن الیوتوبیا تحمل خیاالً ثوریا أثر بالفعل على مدار 

وثوریة الیوتوبیا تكمن كذلك في دعوتها إلى التفكیر والتأمل مجددا  الفعلي.یناقض العقل، بل إنها تبقى نظریاً قابلة للتحقیق 

ولكن في عالقاتها باإلنسان لما تنجلي إنسانیته الحقة  مصلحة،رتباطها بالتاریخ والواقع أو بمنفعة أو في مفاهیم وقیم لیس با

 . 30جديدا فالیوتوبیا بالتالي وضعت فضاء إبستمولوجیا  قسراً،ویتحرر من المجتمع المفروض علیه 

التأویل  ستناد علىة واالعیداً عن النصیة الضیقوإذا سعینا إلى تأویل الكتابات الیوتوبیة اعتماداً على الفهمیة والقصدیة ب

بقدرة  مان قويسنصل إلى نتیجة مفادها أن الیوتوبیا تعبر في عمقها عن إی الباطني؛الذي یسعى إلى استخراج المعنى 

  والسعادة.اإلنسانیة على تحقیق الخیر 

وإن  لجمود ...ثبات وابیا سیؤدي إلى حالة من ال" إن اختفاء الیوتو بقوله:ویبین لنا كارل مانهایم مدى أهمیة الیوتوبیا 

 نتاج:ال“. التخلي عن الیوتوبیا یعني أن اإلنسان سیفقد إرادته في تشكیل التاریخ، ومن ثم قدرته على فهمه 

                                                            
28 - Woerner, Meredith: "Floating Chinatown Also Future Home To Olympic Kegger" – Gizmodo Magazine, 

Decembre 2008, Online version at :  https://io9.gizmodo.com/floating-chinatown-also-future-home-to-olympic-

kegger-5048820 
29 - https://mz-mz.net/12962/ 
30 - Morgan, Nicole: "La Sixeme Continent, L'Utopie de Thomas More" –Lbrairie Philosophique J. Vrin – 

francce - 1995, P: (87) . 
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كر . أن الفكر الیوتوبى فى التصمیم الداخلى له أثر مزدوج على تكاملیة البیئة الداخلیة لتحقق التوازن والمثالیة فى الف1

 األفراد.ینعكس إیجابیاً على سلوك  والذي والتخطیط،

لعلیا ادعم المثل بیة ت. أن تحسین جودة البیئة الداخلیة فى التصمیم الداخلى من أهم األهداف السامیة لتحقیق نتائج ایجا2

 لإلنسان.الیوتوبیة للتصمیم وتحافظ على السالمة النفسیة 

حیث أخذ بعداً جدیداً  الداخلى؛اهمت فى تطور الفكر الیوتوبى فى العمارة والتصمیم . أن التكنولوجیا الحدیثة والرقمیة س3

 للتكنولوجیا.فى توفیر أقصى درجات الراحة والرفاهیة والتوظیف األمثل 

. أن الیوتوبیا ساهمت فى التعامل مع الواقع الجدید ووضع حلوالً مبتكرة لألزمات البیئیة العالمیة ومشكالت الزیادة 4

  الداخلى.سكانیة من خالل البحث فیما وراء الشكل والنمط التصمیمى فى العمارة والتصمیم ال

. أن الیوتوبیا تسهم فى إغناء المخیلة بما هو صالح للعرض من اإلمكانیات البشریة فى تخصد العمارة والتصمیم 5

 للتصمیم.ووضع الرؤى المستقبلیة لعالم فاضل تحل فیه المشكالت وتحقق فیه المثل العلیا  الداخلى،

  التوصيات:

باعتبار  اإلبداعیة،إعادة تنشیط التفاؤل بالمثل الیوتوبیة داخل العمارة الیوم وإطالق العنان للمزید من األفكار والرؤى   .1

 والمنظرین والفالسفة لتصور مستقبل مثالى جدید كلیا ً. التصمیم والتخطیط أداه حاسمة فى ید المعماریین

ضرورة التشخید والتشریح آللیات الظروف الراهنة وعمل مناقشات نقدیة لوضع األفكار والرؤى التى تساعد فى   .2

 الفعلى.تعزیز العالم 

ألفكار والخطط المستقبلیة الطموحة ووضع ا الحالیة،التكامل بین التوجهات التقنیة الحدیثة وبین اإلهتمامات البیئیة   .3
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