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-:فهرس المحتويات 
                                                                 

        فهرس الجداول                                 •
                                                              فهرس األشكال                                   •
                                                            مقدمة البحث                                        •
                                                           اشكالية البحث                                       •
                                                         أهداف البحث                                          •
                                                         فرضية البحث                                         •
                                                        منهجية البحث                                          •

ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة: الباب األول 
                             تمهيد                                                                                

                              )                             م ١٧٨٩( الثورة الفرنسية : الفصل األول  ١/١
                              نبذة                                                    .. الثورة الفرنسية  ١/١/١

                           اسباب قيام الثورة الفرنسية                                                ٢/ ١/ ١
                                                          وأثرها على العمارة.. الثورة الفرنسية  ٣/ ١/ ١

                                                            المدرسة الكالسيكية الجديدة في العمارة ٤/ ١/١
                       فلسفتها ومبادئها العامة                                                      ١/ ٤/ ١/١
                      األهداف                                                                        ٢/ ٤/ ١/١
                       طريقة التصميم                                                              ٣/ ٤/ ١/١
                       لغة التشكيل المعماري                                                       ٤/ ٤/ ١/١
                                                                             نزعة الشكل المعماري ٥/ ٤/ ١/١
                                                                           الموضوعات المعمارية ٦/ ٤/ ١/ ١

                                                                                المؤسسون والرواد ٧/ ٤/ ١/١
                                   نيكوالس لودو                                           -كلود -              
                                                                                 لويس بوليه-ايتين -              

                                       الكالسيكية الجديدة مثال عن أعمال  ٨/ ٤/ ١/١
                                 مبنى البانثيون                                                     -             

          )                            م  ١٩١٧( الثورة الروسية : الفصل الثاني  ٢/١
نبذة                                          ...ثورة الروسيةال ١/ ٢/ ١
                                    أسباب قيام الثورة الروسية                 ٢/ ٢/ ١
                                             واثرها علي العمارة            ...ثورة الروسيةال ٣/ ٢/ ١
                                    في العمارة )االنشائية ( ائية  المدرسة البن ٤/ ٢/ ١
                     فلسفتها ومبادئها العامة                               ١/ ٤/ ٢/ ١
                                     األهداف                                                       ٢/ ٤/ ٢/ ١
                                        طريقة التصميم                                             ٣/ ٤/ ٢/ ١
                 لغة التشكيل المعماري                                    ٤/ ٤/ ٢/ ١

قائمة المحتويات
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II قائمة المحتويات

نزعة الشكل المعماري ٥/ ٤/ ٢/ ١
الموضوعات المعمارية ٦/ ٤/ ٢/ ١
المؤسسون والرواد ٧/ ٤/ ٢/ ١

لليزيسكيا -                
اإلخوة فسنن -                
فالديمير تاتلين -                

الروسية) البنائية(أمثلة عن أعمال اإلنشائية  ٨/ ٤/ ٢/ ١
برج تاتلن -                
م ١٩٢٣قصر النقابات أو قصر العمال   -                
نادي زويف في موسكو -                
مبنى القبة الفلكية -                

)١٩١٨(  أللمانيةاثورة ال:الفصل الثالث  ٣/١
نبذة......  ثورة نوفمبر األلمانية ١/ ٣/ ١
أسباب قيام ثورة نوفمبر ٢/ ٣/ ١
واثرها علي العمارة... ثورة األلمانية ال ٣/ ٣/ ١

المدرسة التعبيرية في العمارة ٤/ ٣/ ٣١
فلسفتها ومبادئها العامة  ١/ ٤/ ٣/ ١
األهداف ٢/ ٤/ ٣/ ١
طريقة التصميم ٣/ ٤/ ٣/ ١
لغة التشكيل المعماري ٤/ ٤/ ٣/ ١
نزعة الشكل المعماري  ٥/ ٤/ ٣/ ١
الموضوعات المعمارية ٦/ ٤/ ٣/ ١
المؤسسون والرواد ٧/ ٤/ ٣/ ١

إريك مندلسون -                
هانسن شارون -                

أمثلة عن أعمال التعبيرية األلمانية ٨/ ٤/ ٣/ ١
برج أينشتين -                

مقارنة بين الثورات األجنبية السابق ذكرها وتأثيرها علي العمارة: الفصل الرابع  ٤/ ١
ملخص الباب األول

الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة: الباب الثاني 
تمهيد
م بمصر)  ١٩١٩( ثورة : الفصل األول  ١/٢
نبذة.....م   ١٩١٩ثورة  ١/ ١/ ٢
أسباب قيام الثوره ٢/ ١/ ٢
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III قائمة المحتويات

االتجاهات المعمارية في مصر قبل الثوره ٣/ ١/ ٢
وأثرها علي العمارة..١٩١٩ثوره  ٤/ ١/ ٢
الوعى القومى و تأثيره على مفاهيم العماره ١/ ٤/ ١/ ٢
البعثه األولى ٢/ ٤/ ١/ ٢
انعكاس روح الثورة على األعمال المعماريه ٣/ ٤/ ١/ ٢
التوجهات المعماربة بعد الثورة ٥/ ١/ ٢
)الطراز الفرعونى المستحدث ( اتجاه الوطنيه المــصريه  ١/ ٥/ ١/ ٢
)الطراز االسالمى المستحدث ( اتجاه القوميه العربيه   ٢/ ٥/ ١/ ٢
)الطراز الحديث ( اتجاه العماره العالمية  ٣/ ٥/ ١/ ٢
م ١٩٥٢م وثورة   ١٩٣٦الفتره االنتقالية بين  ٦/ ١/ ٢
األحداث المؤثرة خالل هذه الفترة ١/ ٦/ ١/ ٢
أهم أعمال هذه الفتره ٢/ ٦/ ١/ ٢
البعثة الثانية ٣/ ٦/ ١/ ٢
التحول التدريجى نحو مبادىء ومفاهيم عماره ما بعد الحداثه ٤/ ٦/ ١/ ٢

م ١٩٥٢يوليو  ٢٣ثورة : الفصل الثاني  ٢/ ٢
نبذة....يوليو  ٢٣ثورة  ١/ ٢/ ٢
مبادئ قيام الثورة ٢/ ٢/ ٢
وأثرها علي العمارة.....يوليو  ٢٣ثورة  ٣/ ٢/ ٢
الوعى القومى و تأثيره على مفاهيم العمارة  فى مصر ١/ ٣/ ٢/ ٢
انعكاس روح الثورة على األعمال المعمارية ٢/ ٣/ ٢/ ٢
ظهور مفهوم الواقعيه االشتراكيه ٤/ ٢/ ٢
)الواقعية اإلشتراكية (عمارة الحداثة في فترة التوجه اإلشتراكي  ١/ ٤/ ٢/ ٢
من أعمال هذه الفترة ٥/ ٢/ ٢

)حتي االن  ١٩٧٠الفترة من ( العمارة المصرية المعاصرة : الفصل الثالث  ٣/ ٢
) ١٩٨٠–١٩٧٠( فترة اإلنفتاح اإلقتصادي  ١/ ٣/ ٢
تأثير سياسة اإلنفتاح علي الفكر المعماري ١/ ١/ ٣/ ٢
التوجهات المعمارية في فترة اإلنفتاح ٢/ ١/ ٣/ ٢
م) ٢٠١٠–١٩٨١( فترة اإلصالح اإلقتصادي  ٢/ ٣/ ٢
تأثير سياسة اإلصالح اإلقتصادي علي الفكر المعماري ١/ ٢/ ٣/ ٢
التوجهات المعمارية في فترة اإلصالح اإلقتصادي ٣/ ٣/ ٢
التوجه نحو الجذور التاريخية والتراثية.... التوجه األول  ١/ ٣/ ٣/ ٢

إحياء التراث -أ              
االستلهام من التراث الفرعوني: أوال
االستلهام من التراث اإلسالمي: ثانيا
االستلهام من تراث العمارة المحلية: ثالثا
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IIII قائمة المحتويات

التلقيط من التراث -ب  
التكامل بين التراث والمعاصرة -ج 
)عالمية العمارة ( التوجه الثاني  ٢/ ٣/ ٣/ ٢
يناير ٢٥ ثورة : الرابع الفصل ٤ /٢
نبذة.... يناير ٢٥ ثورة    ١ /٤ /٢
الثوره قيام اسباب    ٢ /٤ /٢
العمارة علي وأثرها..يناير ٢٥ ثوره    ٣ /٤ /٢
العماره مفاهيم على تأثيره و القومى الوعى ١ /٣ /٤ /٢
الثورة بعد المعماربة التوجهات    ٤ /٤ /٢
هوية عن تبحث مصرية عمارة   ٥ /٤ /٢
الفنية الحياة علي الثورة روح انعكاس ٦ /٤ /٢
المعمارية االفكار علي الثورة اثر ١ /٦ /٤ /٢

التحرير ميدان تطوير -              
العربية مصر جمهورية فى للسكان الجغرافى التوزيع إعادة مشروع -                
الكريمة الحياة توفير ... لإلسكان القومية المسابقة -              

الفنية األعمال علي الثورة اثر ٢ /٦ /٤ /٢
الثاني الباب ملخص

التحليلية الدراسة : الثالث الباب
تمهيد

مصر في المعمارية الفكرية التوجهات     ١ /٣
                                                                   .االحيائي اإلتجاه ١ /١ /٣
البيئي المحلي اإلتجاه ٢ /١ /٣
                                                       .المستحدث المحلي اإلتجاه ٣ /١ /٣
الموضوعية نحو اإلتجاه ٤ /١ /٣
األجنبي المصري المشترك االبداع الي اإلتجاه ٥ /١ /٣
النحتية األشكال نحو اإلتجاه  ٧ /١ /٣
التفكيكي اإلتجاه  ٨ /١ /٣
السكنية التجمعات      ٢ /٣
المصرية السكنية التجمعات بعض بين مقارنة  ١ /٢ /٣

والتوصيات النتائج : الرابع الباب
النتائج ١ /٤
التوصيات ٢ /٤

المراجع

٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٣
٥٣
٥٣
٥٤
٥٤
٥٤
٥٥
٥٥
٥٥
٥٨
٦١
٦٧
٧٠

٧١
٧١
٧٢
٧٢
٧٣
٧٥
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨٢
٨٣

٨٥
٨٥
٨٦

٨٧



www.manaraa.com

V قائمة المحتويات

-:فهرس الجداول 

مقارنة بين الثورات األجنبية وأثرها علي العمارة) ١–١(  جدول 
١٩١٩يوضح التوجهات المعماربة فى بداية العشرينات بعد ثورة )  ١ -٢(  جدول 
مقارنة بين بعض التجمعات السكنية المصرية)  ١ -٣(  جدول 

-:فهرس األشكال 

Le Petit Trianonمنزل  ) ١ -١( شكل 
مبني المكتبة الوطنية بفرنسا) ٢ -١( شكل 
مبني المكتبة الوطنية بفرنسا المسقط األفقي)٣ -١( شكل 
مسقط أفقي لمسرح مدينة بيسانكون  فرنسا) ٤ -١( شكل 
واجهة مسرح مدينة بيسانكون ، فرنسا) ٥ -١( شكل 
بوابة مدينة بورن للمعماري لودو) ٦ -١( شكل 
نصب مخروطي لبوليه )٧ -١( شكل 
برج حلزوني لبوليه) ٩ -١( شكل 
صورة تاريخية لمبني البانثيون) ١٠ -١( شكل 
المسقط األفقي لمبني البانثيون) ١١ -١( شكل 
قطاع مار بقبة المبني) ١٢ -١( شكل 
روما–مبنى التمبيتو ) ١٣ -١( شكل 
باريس–مبنى البانثيون ) ١٤ -١( شكل 
قبة البانثيون من الداخل) ١٥ -١( شكل 
سرداب البانثيون، حيث يدفن العظماء) ١٦ -١( شكل 
روما -مدخل معبد البانثيون ) ١٧ -١( شكل 
باريس–مدخل مبنى البانثيون ) ١٨ -١( شكل 
مجمع سكني من تصميم نيكوالي الدوفيسكي) ١٩ -١( شكل 
أحد مشاريع الحركة البنائية"Narkomtiazhprom") ٢٠ -١( شكل 
مبني المطبعة في موسكو) ٢١ -١( شكل 
مجمع مباني قصر الثقافة لمصانع ليخاجيوف للسيارات في موسكو) ٢١ -١( شكل 
م ١٩٢٧مجمع تجاري في موسكو ، ) ٢٢ -١( شكل 
برج تاتلين) ٢٣ -١( شكل 
لقطة منظورية قصر النقابات أو قصر العمال) ٢٤ -١( شكل 
قطاع قصر النقابات أو قصر العمال) ٢٥ -١( شكل 
لقطة منظورية قصر النقابات أو قصر العمال) ٢٦ -١( شكل 
Zuyev Workersمبنى نادي ) ٢٧ -١( شكل 
١٩٢٩، موسكو )بالنتيريوم(لقطة تاريخية لمبني القبة الفلكية ) ٢٨ -١( شكل 
)بالنتيريوم(يوضح القبة البيضاوية ) ٢٩ -١( شكل 
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VI قائمة المحتويات

يوضح استخدام األسطح المنحنية كعناصر تشكيل أساسية) ٣٠ -١( شكل 
بألمانيا Waldspiraleمبني سكني ) ٣١ -١( شكل 
)مندلسون(مركز بضائع ) ٣٢ -١( شكل 
)مندلسون(مسقط ومنظر عام -مصنع للبصريات) ٣٣ -١ (شكل 
)مندلسون(ثالثة قاعات مزدوجة ) ٣٤-١ (شكل 
)مندلسون(واجهات ألحد المسارح ) ٣٥ -١ (شكل 
قاعة برلين بألمانيا) ٣٦ -١( شكل 
واجهة قاعة برلين) ٣٧ -١( شكل 
مسقط افقي للدور األرضي) ٣٨ -١( شكل 
مسقط افقي للقاعة)  ٣٩ -١( شكل 
لقطة داخلية للقاعة) ٤٠ -١( شكل 
قطاع رأسي يمر بالقاعة) ٤١ -١( شكل 
مجسم لبرج اينشتين) ٤٢ -١( شكل 
مساقط افقية لبرج اينشتين) ٤٣ -١( شكل 
قطاعات رأسية لبرج اينشتين) ٤٤ -١( شكل 
واجهة برج اينشتين) ٤٥ -١( شكل 
منظور لبرج اينشتين) ٤٦ -١( شكل 
استشكات مندلسون عند التفكير في تصميم البرج) ٤٧ -١( شكل 
سوق االوراق المالية الطراز اليوناني المستحدث) ١ -٢( شكل 
المتحف المصري الطراز الروماني المستحدث) ٢ -٢( شكل 
المستشفي األيطالي بالقاهرة) ٣ -٢( شكل 
قصر أنطونياس باألسكندرية الطراز الرومانسكي المستحدث) ٤ -٢( شكل 
األسكندرية–قصر األميره عائشه فهمي ) ٥ -٢( شكل 
نادي محمد علي) ٦ -٢( شكل 
لكاتدرائية االنجليزية في القاهرة) ٧ -٢( شكل 
جامعة القاهرة)  ٨ -٢( شكل 
بنك مصر) ٩ -٢( شكل 
متحف اآلثار فى األقصر)١٠ -٢( شكل 
ضريح سعد زغلول) ١١ -٢( شكل 
معهد الموسيقى العربية) ١٢ -٢( شكل 
جمعية المهندسين المصرية) ١٣ -٢( شكل 
مبنى أخبار اليوم) ١٤ -٢( شكل 
مجمع التحرير) ١٥ -٢( شكل 
عمارة مراد باشا وهبة) ١٦ -٢( شكل 
مبني مطار القاهرة) ١٧ -٢( شكل 
فندق شيراتون القاهرة) ١٨ -٢( شكل 
برج أم كلثوم) ١٩ -٢( شكل 
النمو العشوائي) ٢٠ -٢( شكل 
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VII قائمة المحتويات

منزل الدكتور فؤاد رياض) ٢١ -٢( شكل 
مبني رمسيس هيلتون) ٢٢ -٢( شكل 
  الواجهة الرئيسية للمحكمة الدستورية العليا) ٢٣ -٢( شكل 
محكمة الدستوريةأعمدة من اللوتس تزين واجهة ال) ٢٤ -٢( شكل 
الهرم بمدينة مبارك العلمية) ٢٥ -٢( شكل 
بمدينة مبارك العلمية المعاهد البحثية) ٢٦ -٢( شكل 
“ميليا الفرعون"المبنى الرئيسي بقرية ) ٢٧ -٢( شكل 
مستشفى شرم الشيخ الدولي) ٢٨ -٢( شكل 
قطاع بمبني مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية) ٢٩ -٢( شكل 
استخدام المشربيات بواجهة المبنى) ٣٠ -٢(شكل 
مفردات العمارة اإلسالمية تظهر في تشطيبات الفراغات الداخلية) ٣١ -٢( شكل 
لقطة ألحد مباني قرية القرنة) ٣٢ -٢( شكل 
موقع عام لقرية القرنة) ٣٣ -٢( شكل 
استراحة خاصة بمنطقة أبو صير بالهرم)٣٤ -٢( شكل 
مباني حديقة األطفال الثقافية) ٣٥ -٢( شكل 
استخدام مفردات التشكيل النابعة من البيئة) ٣٦ -٢( شكل 
الممرات المظللة بين الوحدات السكنية) ٣٧ -٢( شكل 
المسقط األفقي للدور األرضي ألحد التجمعات السكنية) ٣٨ -٢( شكل 
مبني مشيخة األزهر)  ٣٩ -٢( شكل 
مركز التجارة العالمي بوالق القاهرة) ٤٠ -٢( شكل 
زيادة نسب السد للمفتوح في الواجهات دار األوبرا) ٤١ -٢( شكل 
منظور ليلي لدار األوبرا المصرية) ٤٢ -٢( شكل 
استخدام المفردات التراثية فى الواجهات) ٤٣ -٢( شكل 
منظر للفناء الداخلى) ٤٤ -٢( شكل 
المبني االداري لشركة انبي للبترول) ١ -٣( شكل 
المساقط االفقية) ٢ -٣( شكل 
الفناء المثمن ومجموعة األعمدة) ٣ -٣( شكل 
شينا بيتريس عمنتجمجموعة الغرف الفندقية ) ٤ -٣( شكل 
شينا بيتريس عمنتجالمبني الرئيسي بمنطقة حمام السباحة ) ٥ -٣( شكل 
الموقع العام تظهر فيه خطوط الكنتور) ٦ -٣( شكل 
انسجام التشكيل الداخلى والخارجى للمتحف) ٧ -٣( شكل 
واجهة المدخل الرئيسى لمتحف أثار النوبة) ٨ -٣( شكل 
واجهة السور النوبي) ٩ -٣( شكل 
قطاع خالل القرية النوبية بمتحف أثار النوبة) ١٠ -٣( شكل 
قطاع يوضح خطوط كنتورية لمتحف أثار النوبة) ١١ -٣( شكل 
المسقط األفقي للدور األرضي) ١٢ -٣( شكل 
.                                              مسارات الحركة اسطوانات شفافة معلقة ) ١٣ -٣( شكل 
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VIII قائمة المحتويات

الممرات الزجاجية المعلقة) ١٤ -٣( شكل 
المسقط األفقي للدور األرضي) ١٥ -٣( شكل 
المسقط األفقي للدور المتكرر) ١٦ -٣( شكل 
مبني رمسيس هيلتون) ١٧ -٣( شكل 
لقطة خارجية للبنك األهلي المصري) ١٨ -٣( شكل 
الموقع العام) ١٩ -٣( شكل 
مسقط افقي للدور األول) ٢٠ -٣( شكل 
مسقط افقي للدور األرضي) ٢١ -٣( شكل 
صياغة فراغية غير تقليدية للكتل الخارجية) ٢٢ -٣( شكل 
استخدام الفراغات ذات األشكال الحادة في نماذج الفيالت) ٢٣ -٣( شكل 
الموقع العام) ٢٤ -٣( شكل 
نماذج مختلفة للفيالت) ٢٥ -٣( شكل 
الموقع العام لمشروع  القطامية للجولف) ٢٦ -٣(شكل 

لقطات للفيالت) ٢٧ -٣(شكل  
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-:مقدمة البحث 

يناير ، والتي تهدف   ٢٥نشهد األن في مصر ثورة تعد األهم واألكبر في تاريخ مصر وهي ثورة 
ا عن     ي تخلفه الي إعادة تشكيل وبناء مصر بعد أن عانت لعدة عقود من أزمات وانتهاكات أدت إل

.ركب التقدم والتطلع لمستقبل واعد يليق بها كدولة كبري وحضارة من أقدم الحضارات

وتحتاج مصر األن الي دعم ومشاركة كل المصريين في بناءها من جديد وإحداث ثورة فكرية في 
رد أن      كافة المجاالت من أجل النهوض بها واللحاق بركب الحضارة ، لذا أصبح من واجب كل ف

.يساهم في تحقيق أهداف الثورة من خالل إجتهاده وإبداعه في مجال عمله 

ون              ا المثقف ع عليه ة أجم ة فكري ة ثقافي هد أزم ا نش ددها فإنن ن بص ي نح رة الت النظرإلي الفت وب
والمعماريون المصريون ،أثرت علي كافة المجاالت أي أنها أزمة عامة ، ولما كانت العمارة هي  
اني        تج مب ة نن رة الحالي ي الفت ا ف نتاج ثقافي حضاري فقد عانت من هذه األزمة وماتزال ، حتي أنن
ن      ر ع ة وتعبي ي ترجم الي ه ت الح ي الوق ة ف ة المعماري إن التجرب الي ف ارة ، وبالت تج عم وال نن
ع        ة المجتم ين ثقاف ا فجوة ضخمة ب المستوي الثقافي والحضاري للمجتمع ، وقد اصبح في مجتمعن
راه   ه وق ي لمدن وين العمران ي التك ا يوضع ف الي بم ع ال يب ل المجتم ا جع ه مم ر معماريي ين فك وب
ة ،       وحدث إختالل عام في التوازن الحضاري للعمارة ، وكانت النتيجة إنتشار الفوضي المعماري
يم              ة من أي ق ارة خالي ا وتسببت في تشويه وجه مصر بعم والتي أهدرت حضارة مصر وقيمته

.جمالية أو حضارية 

ي األوضاع      ب عل ورة للتغل ي ث ة إل ي حاج ا ف ا أيض د أنه ة المعاصرة نج ة المعماري يم الحال بتقي
ة     ر وثقاف ن فك ر ع ة تعب ة معماري ن هوي ة للبحث ع نحن بحاج ا ، ف ي وصلت إليه دهورة الت المت
الشخصية المصرية ، والتخلص من التأثير الغربي وتقليد تكنولوجيا البناء في المجتمعات المتقدمة 

.، ونأخذ منهم ما يالئم بيئتنا ومجتمعنا فقط

ي في            اريخ دول أخري وحت ابهها في ت ا يش ة األن نجد م وعند تحليل الظروف واألحداث الجاري
ر عن          دة تعب ارة جدي اج عم ا في إنت تفادة منه تاريخ مصر ، ونعي من خالل دراستها إمكانية األس

.هويتنا المصرية
داع            وري المعاصر في إب ابهة باستغالل الفكر الث ورات مش اريون المعاصرون لث حيث قام المعم
تغالل           ة إس ذا نجد إمكاني ا ، ل ة له ورة المواكب ار الث ر عن أفك ارة تعب دة للعم توجهات وطرز جدي
األوضاع الحالية وحماس المواطنين وإحساسهم الزائد بوطنيتهم وانتمائهم لبالدهم في توجيههم إلي 
اريخ   فكر معماري جديد يعبر عنهم كمصريين ويعبر عن بلدهم كدولة كبري لها أصول عريقة وت

.حافل بالحضارة 
 

اري        ومن هذا المنطلق  ورات وظهور فكر معم ين الث ة ب ي العالق تحاول الدراسة إلقاء الضوء عل
ورة      ار الث دات وأفك ا        ، جديد يعبر عن معتق اد عليه ي يمكن االعتم اري الت ر المعم وأساليب التعبي

.وإستغاللها بما يتالئم مع أفكار الثورة واألهداف المرجوة منها

IX  المقدمة
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-:إشكالية البحث 

ا      ي يشاع عنه ة الت إن النتاج المعماري العالمي والمصري يعاني من سيطرة العمارة الغربية العالمي
ي                المي عل اري الع ام للفكر المعم اع ت اريين باتب ام أغلب المعم د ق ان فق ارة تصلح لكل مك أنها عم

دم      ي نتق ه لك ذي يجب إتباع وذج ال و النم ه ه ار أن احة   ،إعتب هد الس يطرة تش ذه الس ل ه ي مقاب وف
ي وجود     .المعمارية تراجع في النتاج المعماري المعبر عن الثقافات المحلية لكل دولة  د عل ا يؤك مم

ة   ة معماري ة فكري ن     .أزم ل م وي القلي ي س م يبق ة ل ارة العالمي دة للعم اهيم الجدي ام زحف المف وأم
ع     ، المحاوالت الفردية لبعض المعماريين  ة م ارة العالمي فمنهم من حاول مزج مفردات تشكيل العم

بعض مكونات العمارة المحلية التراثية ومنهم من حاول إستخدام المفردات التشكيلية المستوحاة من  
ة   ارة المحلي ين العم ادة للتواصل ب ام بمحاوالت ج ن ق نهم م تها وم ي دراس دون التعمق ف راث ب الت

ولكن تظل . والعمارة العالمية والدمج بين التراث والمعاصرة في لغة تشكيلية إبداعية تعبر عن ذلك
. تلك المحاوالت فردية وال تشكل إال نسبة ضئيلة جدا من النتاج المعماري العالمي

-:وبهذا تتلخص مشكلة البحث في ثالثة أبعاد 
ا       ....البعد األول  ي وصل إليه ة الت اة المصري والحال هو تدهور البيئة العمرانية التي تدور فيها حي

ي              درة عل اري في معظم المشروعات من قصور في إشباع اإلحتياجات وضعف الق النتاج المعم
.مخاطبة الناس وتنمية إحساسهم باإلنتماء للمكان والجماعة 

هو حاجتنا الملحة خالل هذه الظروف لتوفير إحتياجتنا من مباني ومنشأت لكن بأقل ....البعد الثاني 
.التكاليف وفي حدود اإلمكانيات المتاحة نظرا لتدهور الحالة اإلقتصادية حاليا 

د الثالث  ات حيث .....البع ين الطبق وة ب ل الفج ي تقلي اهم ف ارة يس د للعم و البحث عن شكل جدي ه
إتسعت هذه الفجوة كثيرا في العقود األخيرة ويتضح ذلك في الفرق الكبير بين مناطق سكن الصفوة 
و    والتي تحتوي علي كافة وسائل الراحة والترفيه ومناطق سكن الطبقة الدنيا العشوائيات والتي تخل

.من أبسط األساسيات لتوفير حياة أدمية كريمة 

-:أهداف البحث 
م   ن أه ع م ي المجتم رات ف ورات وتغيي ة عن حدوث ث ة الناتج ات المعماري دارس والتوجه د الم تع

أثيرات الناتجة عن         . المحطات في مسيرة التطور المعماري  د توضيح الت ام والمفي ان من اله لذا ك
اري      داع المعم أثيرعلي اإلب ذا الت بعض الثورات علي التوجهات الفكرية المعمارية ودراسة فعالية ه

ورة            ، ة المعاصرة في ضوء ث ة المعماري ر الحال ة تغيي ا في محاول تفادة منه  ٢٥وذلك بغرض اإلس
.يناير

-:ومن ذلك تتلخص أهداف البحث في التالي 
.يناير ٢٥اإلستفادة من التجارب السابقة في تغيير الحالة المعمارية المعاصرة في ضوء ثورة •
ا هو      • م مبادئه وضع خطوط إرشادية يمكن اإلستعانة بها لبداية حركة معمارية جديدة يكون من اه

.تطور الفكر المعماري المصري 
. خلق نوع جديد من اإلبداع المعماري الخاص بنا معبرا عن هويتنا المصرية •
.مجابهة محاوالت التغريب الثقافي و الفني التي تتعرض لها البالد العربية و اإلسالمية•
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ي       ث إل دف البح ق يه ذا المنطل ن ه ة    وم ة العالمي ة المعماري ات الفكري ق التوجه د وتوثي رص
ورات         ، والمصرية المعاصرة ألحداث الثورات  ذه التوجهات والث ر مجموعة من ه من خالل ذك

ا   ، المعاصرة لها  ورات وأفكاره وذلك بغرض التعرف علي العالقة بين النتاج المعماري وبين الث
وري    ر الث وتأثيرها علي تطور الفكر المعماري وظهور إتجاهات معمارية جديدة للتعبير عن الفك

.الجديد 

-:فرضية البحث 

بعد التعرف على المشكلة األساسية التى يهدف البحث لدراستها وفى سبيل تحقيق أهداف الدراسة   
قيها         ار مدى صحتها من خالل الدراسة بش يطرح البحث عددا من الفروض العلمية التى يتم اختب

:النظرى والتطبيقى وفى هذا االطار يقوم البحث على فرضيتين كما يلى 
عدم إعتبار النتاج المعمارى مجرد تعبير عن عمليات وظيفية أو قواعد إنشائية أو أسس فنية فقط -

، وإنما هو نتاج شامل يحمل فى داخله جوانب مادية وأخرى معنوية ناتجة عن تفاعل مستخدمى    
لوكياتهم          اتهم وس ى توجه ؤثر ف ا في ن خالله م م ل معه ث يتفاع ة حي ره المادي ع عناص ى م المبن

.وانفعاالتهم تجاهه
أثير      - ى الت تحمل عناصر ومفردات التشكيل المعمارى مدلوالت معنوية خاصة يمكن استغاللها ف

ق      ارى وتحقي اج المعم على المستخدمين وتوجيه إنفعاالتهم وسلوكياتهم من أجل تحقيح أهداف النت
.أقصى استفاده منه

-:منهجية البحث  

ك   ،إلختبار مدى صحة الفرضيات أعتمد البحث على ثالث مناهج بحثية أساسية   بحيث تتكامل تل
:المناهج ليؤدى كل منها دوره فى اختبار صحة الفرضيات وهذه المناهج البحثية الثالث هى 

م          : المنهج التاريخي ١. ائع ت ا من خالل أحداث ووق ع الظاهرة تاريخي ويقوم علي تعقب وتتب
اثباتها وتسجيلها في عدد من المصادر ، ويتم دراسة األحداث التاريخية ذات الصلة بالحدث 

.الذي يتم دراسته تاريخيا 
ه      : المنهج الوصفى ٢. ا هى علي ى م ه البحث    ، والذى يعتمد على وصف الظاهرة عل دأ ب ويب

.بهدف القاء الضوء على الخلفيات النظرية والقواعد والنظريات الحاكمة لموضوع البحث 
ى  ٣. نهج التحليل اره  : الم م إختي د ت ذا فق ق للظواهر ول ل دقي ى تحلي ذى يسعى للوصول ال وال

ين        ة ب ات المتبادل ق يوضح العالق للجمع بين عناصر الدراسة النظرية من خالل وصف دقي
ة         د من االمثل ارى المستخدمة فى عدي كل منها ويتم ذلك عبر تحليل عناصر التشكيل المعم

.المأخوذة من النتاج المعمارى العالمى وتحليل اإليحاءات المرتبطة بكل منها
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ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة: الباب األول 

-:تمهيد 

 

يتناول هذا الباب تعريف لبعض الثورات في العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة وظهور 

مدارس معمارية جديدة ، كما يتناول الباب تعريف لهذه المدارس ومبادئها األساسية و أهم 

.المباني و الرواد الذين ظهروا فى الفترة المعاصرة لهذه الثورات 

 

ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة: الباب األول 

 ١ 
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)م ١٧٨٩( الثورة الفرنسية : الفصل األول  ١/١
د        ك      ٠٠٠٠تمهي ية وذل ارة الفرنس ي العم ا عل ية وتأثيره ورة الفرنس ذا الفصل الث اول ه يتن

.بظهور مدارس معمارية جديدة بعد الثورة متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 

نبذة.. الثورة الفرنسية  ١/١/١

دة      رون عدي ة الكبت     .. هي ثورة اجتماعية نتجت عن تطور بطئ استغرق ق د حال ا بع وخصوًص
فقد حل الملوك واألمراء والنبالء في عصر النهضة محل ..  )1( التي كانت في العصور الوسطى

ا              ى الشعوب أيًض ذخ وسيطرة عل وا في ترف وب نهم عاش رجال الدين في العصور الوسطى، لك
عملت حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء . ١٧٩٩وانتهت تقريبًا سنة  ١٧٨٩ابتدأت الثورة سنة .

م  ... )٢( الملكية المطلقة، واالمتيازات اإلقطاعية للطبقة االرستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي  ل
.تقف أثار الثورة الفرنسية على فرنسا وحدها بل فكرت كل الشعوب في حالها

اسباب قيام الثورة الفرنسية  ٢/ ١/ ١
:)٢(  ساهمت عدة عوامل في اندالع الثورة الفرنسية

-:اجتماعيا 
تفيدين من عدة        روس المس بالء واإلكلي ة الن كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبق
ية،           ة من المشاركة السياس ة الناشئة المحروم ة المشكلة من البورجوازي امتيازات، ثم الهيئة الثالث

ال السخرة      ل الضرائب وأعم لكن كانت   . وتمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاني من ثق
ي  ن جن اح م ود أو االرب متهم النق ين وهي مقاس ي الفالح ي تفرض عل اك ضرائب العشور الت هن
.المحاصيل مما جعلهم أول طبقة من الثوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر

-:حكوميْا 
تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبالء واإلكليروس على الحكم في إطار  

.ملكية مطلقة تستند إلى الحق اإللهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلطة الحاكمة

)٣(  وأثرها على العمارة.. الثورة الفرنسية  ٣/ ١/ ١

ي   ا الطراز اإلغريق ت فرنس ورة تبن ذه الث ر ه ى إث يكي (المحدث –عل ذي أصبح ) النيوكالس ال
ي حذت حذوها          دول الت ل في كل ال ا فحسب ب يمكن  و .الطراز الثوري الجمهوري ليس في فرنس

ًا          ورة كلي ة، حيث حطمت الث ذه الحرك ود الفقري له القول بأن الثورة الفرنسية هي التي شكلت العم
ة لعصر الحديث       اريخ وبداي  .النظام البيروقراطي في القرن الثامن عشر وكانت نقطة تحول في الت

ة بوضعها الحر       دة اإلغريقي أيًضا نالحظ األخذ من العمارة القوطية في اإلنشاء بجانب أخذ األعم
دة تقطع      . في المبنى  ات جدي واد وتقني كما دعى القائد الفرنسي نابليون إلى ضرورة البحث عن م

.الصلة بالماضي وتحقق طموحات الجمهورية الفرنسية الجديدة وتناسب برامجه الحضارية 

، مقرر نظريات العمارة  ١٩الفكر المعماري في القرن ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في القرن . د١.
، جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط)٢( 

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.٢
، مقرر نظريات العمارة  ١٩الفكر المعماري في القرن ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في القرن . د٣.

، جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط)٢( 
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زل   ) ١ -١( شكل    Le Petitمن
Trianon  )٤(
اري   Ange-Jacquesللمعم
Gabrie  

يكية      ار الكالس ي عن أفك يعبر المبن
ح   دخل واض ث الم دة حي الجدي
ا    ذكاري ايض كل ت دد بش ومح

المحورية والتماثل والتذكارية 

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
رن        . د٢. اري في الق رحيم ، الفكر المعم د ال رن     ..  ١٨نوبي محمد حسن عب اري في الق ارة     ١٩الفكر المعم ات العم رر نظري ة  )٢( ، مق ، جامع

الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط
.المرجع السابق ٣.
٤.http://www.greatbuildings.com/gbc.html
رن        . د٥. اري في الق رحيم ، الفكر المعم د ال رن     ..  ١٨نوبي محمد حسن عب اري في الق ارة     ١٩الفكر المعم ات العم رر نظري ة  )٢( ، مق ، جامع

الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط
.المرجع السابق ٦.

-: ) ١(  المدرسة الكالسيكية الجديدة في العمارة ٤/ ١/١

ا     اروك، لكنه ا سنرى    -كانت المدرسة الكالسيكية الجديدة امتدادًا لمدرسة الب ر،     -كم ة األم ي حقيق ف
اروك  د و. كانت ضد اتجاهات الب ال البساطة في التصميم والتفاصيل          ق اري إعم ا المعم ان اتجاهه ك

. المعمارية

-:) ٢( فلسفتها ومبادئها العامة   ١/ ٤/ ١/١
.الصدق واألمانة في التعبير عن الوظيفة والمواد المستعملة واألساليب اإلنشائية 

.عدم استخدام الزخارف إال للضرورة فقط 
.تضمين المباني الجديدة قيًما معنوية وسياسية 

-: )٣( األهداف  ٢/ ٤/ ١/١
.البحث عن طرز جديدة للعمارة 

.محاولة التعبير عن الحياة الجديدة وما تتضمنه من تغيرات 

-:) ٥( طريقة التصميم  ٣/ ٤/ ١/١
.االستعارة من المباني التاريخية بشكل واضح 

.سهولة الحل الوظيفي 
.استخدام القباب في التسقيف 

.المداخل الواضحة والمحددة بشكل تذكاري 

-) :٦( لغة التشكيل المعماري  ٤/ ٤/ ١/١

.صياغة عناصر العمارة الكالسيكية بصورة نقية 
.التذكارية .. التماثل .. المحورية : اإلبقاء على مفردات لغة العمارة الكالسيكية 

.الزخرفة كعنصر تشكيلي وبشكل مبسط عن الكالسيكية 
).كمخاطبة للطرز الكالسيكية القديمة ( التكوينات المعمارية المنتهية 
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)١ ( المعماري الشكل نزعة ٥ /٤ /١/١
 .المعمارية والتفاصيل واألشكال الخطوط ببساطة العمارة في الجديدة الكالسيكية المدرسة تميزت

 المعمارية، الهيئة عن للتعبير والمخروط والهرم والكرة كالمكعب األساسية المجسماتاستخدام وتم
 األشكال أحد الحلزون شكل كما .الرومانية العمارة في استخدمت التي العناصر نفس وهي

 األساسية الهندسية األشكال إلى إضافة المدرسة، لهذه المثالية العمارة موضوعات في المستخدمة
.واضحة بمحاور معماري تعبير إلعطاء البعض بعضها مع تتشكل كانت والتي المساقط، في

المعمارية الموضوعات ٦ /٤ /١ /١
 كالمدن الجديدة، للكالسيكية المثالية العمارة دراسة عند المعمارية  الموضوعات من الكثير نجد  

 والمجمعات والسجون والمقابر والبوابات التذكارية والمباني النصر وأقواس والبيوت والقصور
 كل أن نجد وباختصار، والمحاكم، البلديات ومباني والمتاحف والمسارح والمعابد واألسواق المدنية

 األصل في هو االستبصار عمارة مهندس أن حيث محاولته، تمت قد ممكن معماري موضوع
 المعروفة، للمباني والعمارة التصميم في يمكن ما لتقديم دائمة محاوالت وفي لمجتمعه، وناقد ثوري
  .جديد لعالم وقيادته وتعليمه المجتمع أفكار لتغيير القدر، بنفس  المعروفة وغير

(  ، مقرر نظريات العمارة  ١٩الفكر المعماري في القرن ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في القرن . د١.
، جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط)٢

٢.http://www.greatbuildings.com/gbc.html

كل  ة  )٣ -١( ش ي المكتب مبن
الوطنية  المسقط األفقي

تخدام  ية اس كال الهندس األش
اقط  ي المس ية ف ود  األساس ووج

)٢ ( محاور واضحة

)٢ -١( شكل 
ة     ة الوطني ي المكتب مبن

Bibliotheque Nationale
  Henri Labrousteللمعماري

ارة  ة العم ردات لغ ى مف اء عل اإلبق
ة  ( الكالسيكية  ل  –المحوري –التماث
)٢ ) (التذكارية 

الثورة الفرنسية : الفصل األول ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة              : الباب األول 

 ٤



www.manaraa.com

-: )١ ( والرواد المؤسسون ٧ /٤ /١/١
.وبوليه لودو المعماريين أيضًا الحديثة والعمارة بل الجديدة الكالسيكية ورواد مؤسسي أهم من 

نيكوالس لودو -كلود -١
)١٨٠٦ -١٧٣٦: (-

ود • د كل ر     -ول ى نه انز عل ي دورم ودو ف والس ل نيك
.م١٧٣٦مارن في الحادي والعشرين من مارس عام 

د • ًا بع م أصبح معماري ر ث ن الحف ه أوًال لف كرس نفس
. ذلك

ارة      • ة العم ن أنظم دوريك، م ام ال ه بنظ ان اهتمام ك
. اإلغريقية، وعمارة المهندس باالديو

ًا      • ه مفتش م تعيين صمم لودو عددًا من المشروعات وت
 .م١٧٧١لألعمال عام 

ي • ارة ف ة للعم ة الملكي ي األكاديمي ه عضوًا ف م قبول ت
. م١٧٧٣فرنسا عام 

ى• ض    بن نعًا وبع ب ومص اني المكات ن مب ددًا م ع
.المجمعات السكنية 

كان أول المعماريين في العالم الغربي اآلخذين بفكرة •
. المدينة الصناعية

ام   • ه ع م تكليف اريس   ١٧٧٨ت داخل ب ميم م م بتص
. العالية

رة من    • ي الفت عمل على نشر مخططات مشروعاته ف
. م١٧٨٩م إلى ١٧٦٧

روعات  • ض مش ت بع ات   هكان ى الميزاني تتخط
. المرصودة لها لكنها كانت قطعًا من الفن المعماري

ًا وسجنًا      • ى كروي ًا للنصر ومبن من أمثلة أعماله قوس
ز    و مرك ي نح داخلي الكل ه ال اع بالتوج ي االنطب يعط

ة الصناعية ًا للمدين ى، وتخطيط ة  المبن ومسرح بمدين
. بيسانكون 

ة    • دة مزدوج ى قاع ه عل ميم مباني ى تص اد عل أعت
ي ظالًال       دات لتلق ع عمل برن مرتفعة ودرج حولها، م
كال النصب   اس بأش اء اإلحس دران، وإلعط ى الج عل

 .التذكارية
.كانت مبانيه متوسطة أو صغيرة الحجم•

)  ٥ -١( شكل 
واجهة مسرح مدينة بيسانكون ، فرنسا 

 )٤(

)٤ -١( شكل 
مسقط أفقي لمسرح مدينة بيسانكون 

)٣( فرنسا   

١.www.alhandassa.com 
٢.http://www.greatbuildings.com/gbc.html 
.المرجع السابق٣.
.المرجع السابق٤.
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)٤(  برج حلزوني لبوليه) ٩ -١( شكل )٣(  نصب مخروطي لبوليه )٧ -١( شكل 

)١(  بوابة مدينة بورن للمعماري لودو) ٦ -١( شكل 
-:) ٢(  لويس بوليه-ايتين  -٢
-) :م  ١٧٩٩–١٧٢٨(
.م ١٧٢٨ولد في باريس في الثامن عشر من فبراير عام •
.لرسم والتلوين، ثم أجبره والده على دراسة الهندسة المعماريةادرس•
رة من           • ة، وفي الفت وين والزخارف الداخلي ال التل ًا ألعم اريس ممارس عاش مرحلته األولى في ب

.م قام ببناء وترميم العديد من المساكن١٧٨٠م إلى ١٧٦٣
.م ١٧٧٨تم تعيينه مراقبًا عامًا للمباني عام •
.على عكس لودو-تأثرت أعمال بوليه بالعمارة الرومانية ذات المقياس الكبير•
.كانت مبانيه ذات انطباعات رمزية كغياب النوافذ والمداخل الكبيرة المنفذة للضوء•
.كانت فلسفته في ذلك أن ال تتغير شخصية المبنى عند إضاءته ليًال•
. غالبًا ما استخدم المصمتات األفالطونية كالقبة والمخروط والحلزون •

،  )٢( ، مقرر نظريات العمارة  ١٩الفكر المعماري في القرن ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في القرن . د١.
جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط

..المرجع السابق٢.

..المرجع السابق٣.

..المرجع السابق٤.
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الكالسيكية الجديدة أمثلة عن أعمال  ٨/ ٤/ ١/١
Pantheon, Paris )م ١٧٩٢ -١٧٥٥(  )١( مبنى البانثيون  •

المعماري جاك سوفلو
.صمم هذا المبنى المعماري سوفلييه ليكون كنيسة ثم تحول إلى مقبرة لعظماء فرنسا•
.يمثل التزاوج الفكري المثالي للطراز الكالسيكي مع الرشاقة اإلنشائية للعمارة القوطية •
يا من العصر البيزنطي      : المسقط األفقي • ي فينس حيث المسقط   .. يشبه مسقط كنيسة سان مارك ف

).متساوي األضالع( الصليبي اليوناني    
.فوق التقاطع مستوحى تصميمها من مبنى التمبيتو : القبة•
.وتتكون من ثالث طبقات قشرية حتى يمكن رؤيتها من داخل البناء وخارجه •
.األربعة أضالع المكملة للشكل يعلوها أربع قباب غير ظاهرة من الخارج •
.كل قبة محاطة بأقبية مستمرة من حولها•
.يمثل مدخل معبد روماني على الطراز الكورنثي : المدخل•

،  )٢( ، مقرر نظريات العمارة  ١٩الفكر المعماري في القرن ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في القرن . د١.
جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط

٢.http://www.greatbuildings.com/gbc.html
..المرجع السابق٣.
..المرجع السابق٤.

)٤( قطاع مار بقبة المبني  ) ١٢ -١( شكل )٣( المسقط األفقي لمبني البانثيون ) ١١ -١( شكل 

)٢( صورة تاريخية لمبني البانثيون ) ١٠ -١( شكل 
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)٦( باريس –مدخل مبنى البانثيون ) ١٨ -١( شكل  )٥( روما  -مدخل معبد البانثيون ) ١٧ -١( شكل 

)٢( باريس –مبنى البانثيون ) ١٤ -١( شكل  )١( روما –مبنى التمبيتو ) ١٣ -١( شكل 

)٤( سرداب البانثيون، حيث يدفن العظماء  ) ١٦ -١( شكل )٣( قبة البانثيون من الداخل  ) ١٥ -١( شكل 

رن   . د١. رن     ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في الق اري في الق ارة     ١٩الفكر المعم ات العم رر نظري ة  )٢( ، مق ، جامع
الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط

..المرجع السابق٢.
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة - .٣
..المرجع السابق٤.
رن   . د٥. رن     ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري في الق اري في الق ارة     ١٩الفكر المعم ات العم رر نظري ة  )٢( ، مق ، جامع

الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط
..المرجع السابق٦.
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)م  ١٩١٧( الثورة الروسية : الفصل الثاني  ٢/١
ارة الروسية      ٠٠٠٠تمهيد        ي العم ا عل يتناول هذا الفصل الثورة الروسية وتأثيره

.وذلك بظهور مدارس معمارية جديدة بعد الثورة متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 

-:نبذة ...ثورة الروسيةال ١/ ٢/ ١
ر عن     . ثورة شعبية غيرت مجرى التاريخ قامت بها الجماهير الروسية الجائعة وهو مصطلح يعب

ام      ي ع يا جرت ف ى      ١٩١٧سلسلة من الثورات في روس م القيصري وأدت إل ي أنهت الحك م، والت
ة سيطرة القيصر     ١٩١٧حدثت الثورة األولى في فبراير . إنشاء االتحاد السوفياتي م، وكانت نهاي

ة    ة مؤقت ا حكوم ت محله وع وحل وبر،     . المخل هر أكت الل ش ة، خ ورة الثاني ي الث فة ف أزال البالش
ورة وهو الحرب          ر من الث ك الفصل األخي الحكومة المؤقتة واستبدلوها بحكومة اشتراكية، تال ذل

.)١( األهلية الروسية 

-:أسباب قيام الثورة الروسية  ٢/ ٢/ ١
ة      ة الكارث ى حاف بالد إل ت ال د دفع ة ق ية المؤقت ة الروس ات الحكوم ت سياس ي  . كان اضطرابات ف

اج   الي اإلنت ض إجم ام، وانخف ى أحك ول عل ي الحص عوبات ف ل، وازدادت الص ناعة والنق الص
ام  ي ع ى  ١٩١٧الصناعي ف د عل بة تزي ام  ٣٦بنس ي الع ه ف ان علي ا ك ة عم ي المئ ي . ١٩١٦ف ف

اس،    ٥٠الخريف، ما يصل إلى  ال األورال، ودونب في المئة من جميع الشركات تم إغالقها في جب
ة       اع معدالت البطال ى ارتف ا أدي إل وفي الوقت نفسه، ارتفعت     . والمراكز الصناعية األخرى، مم

ه      ٥٠وتراجعت األجور الحقيقية للعمال نحو . تكاليف المعيشة بشكل حاد ا كانت علي ة عم في المئ
هذا وتشكل . مليار روبل ٥٠ارتفعت إلى  ١٩١٧وكانت ديون روسيا في أكتوبر . ١٩١٣في عام 

)٢( كان البلد يواجه خطراإلفالس،. مليار روبل ١١الديون المستحقة للحكومات األجنبية أكثر من 

-:واثرها علي العمارة...ثورة الروسيةال ٣/ ٢/ ١
ام         ين ع ا ب يا م ي روس ي م ١٩٣٠م و١٩١٧قاد التحول االجتماعي الهائل الذي حدث ف ارة   ال عم

ام  . ذات نفوذ عالمي، أال وهي عمارة البنيوية وقد ظهرت كجزء من انعكاسات الثورة السوفيتية ع
د الكالسيكية         ١٩١٧ ة الرافضة للتقالي م لتتبلور في روسيا عبر مجموعة من التوجهات المعماري

د          ا بع ارة م ة عم كيل حقيق ي تش ادي ف اعي واالقتص ب االجتم ى دور الجان دة عل ارة ومؤك للعم
ا    ،إذ حملت معها التطلع إلى المستقبل ،الثورة ي رفعته ة الت ة التقدمي ة    ، وراي ات الممكن ى الكيفي وعل
( لتعزز التغير الثوري باعتبار أن العمارة هي مرآة الوضع االجتماعي الجديد وفي خدمته ،للعمارة

٣(.

د المحافظة       ارة الحرة من التقالي . وكانت رغبة المعماريين السوفيت هي تقديم نوع جديد من العم
وانتشرت حركة مماثلة في كل أنحاء أوروبا، إال أن الحركة البنيوية الرئيسية في العمارة كانت في 

ارهم            . روسيا كيليين مستوحين أفك انين التش ع الفن ة م ا عام اريون الشباب في أوروب تحم المعم وال
. وأشكالهم البنيوية

، جامعة الملك  )٢( م، مقرر نظريات العمارة  ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفترة من . د. أ١.
سعود ، كلية العمارة والتخطيط  

..المرجع السابق٢.
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.٣
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-:) ١( )  (Constructivism  في العمارة )االنشائية ( ائية  المدرسة البن ٤/ ٢/ ١

ي   هي حركة فنية ومعمارية نشأت في روسيا بعد الثورة وقد نشطت هذه الحركة بعد ثورة أكتوبر ف
ذا  " نقائه"أعتمدت هذه الحركة على إبعاد الفن عن . روسيا وبعده عن المجتمع وجعله عوضًا عن ه

اء نظام اشتراكي   ، مستعمًال في سبيل تحقيق أهداف المجتمع ر  . وعلى وجه الخصوص في بن وتعتب
ة     ارة الحداث كال عم ن اش كل م ة معاصرة وش ة معماري ين   ،Modernismحرك ة ب ع البنائي تجم

ات االشتراكية والشيوعية         ة للغاي ة والهندسة والتي كانت معلن ا    . التكنلوجيا المتقدم الرغم من انه ب
اني            ة والمب ر من المشاريع الريادي د انتجت كثي ة ق ية، إال أن الحرك قسمت إلى عدة اتجاهات تنافس

.كما أن تأثيرها ظاهر على كثير من الحركات الالحقة. تقريبا ١٩٣٢المقامة، قبل أنحاللها في 
ك   رأى البنيويون العالم من خالل وسط التكنولوجيا، وأتبعوا حلوًال ذات نزعة واقعية بحيث يرى ذل
واضحًا في منشآتهم التي ابتدعوها وأعمالهم الفنية على مواد الخشب والحديد والزجاج، واتجاهاتهم 

. الجديدة لحل مشاكل المواد والشكل والبنية الوظيفية واإلنشائية

اتلين، في سانت           رج ت ة هو مشرو ب ة البنائي كان المشروع األول واألشهر من بين مشاريع الحرك
بالرغم من انه لم ُيبنى، كانت المواد . فالديمير تاتلينللمعماري المستقبلي  ١٩١٩بطرس برغ عام 

ح            ل السياسي، حيث وضع مالم تقبلية والمي ة المس تيل، كانت العبقري ه الزجاج والس المستخدمة في
.مشاريع القرن العشرين

و   هور أيضا، ه ائي اخر مش اك مشروع بن ام  Lenin Tribuneهن اري  ١٩٢٠ع  Elللمعم
Lissitzky.  .       ية كانت مجموعة ة الروس د    )(UNOVISخالل الحرب األهلي ية ق ة الروس الفني

الفيتش      ان كاسمير م تيزكي   Kasimir Malevichتركزت حول الفن ذان   Lissitzkyوال ليس الل
وبرماتية   ة الس ي حرك وعي ف د الالموض ا التجري وت مع ي ق ة والت اريع متنوع مما مش ص

Suprematism  بأهداف منفعية أكثر.

-:)٢( فلسفتها ومبادئها العامة  ١/ ٤/ ٢/ ١
.المواد الجديدة والمهندسون قادرون على صياغة فكر معماري جديد 

.ربط العمارة بالظروف السياسية 
.الدقة في استخدام الحجوم المنتظمة

.توحيد الفضاء الداخلي مع الخارج 

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
رة من   . د. أ٢. ارة     ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفت ات العم رر نظري ك   )٢( م، مق ة المل ، جامع

سعود ، كلية العمارة والتخطيط 
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-:) ١( األهداف  ٢/ ٤/ ٢/ ١
ر   ب العص دة تناس ارة جدي ن عم ث ع البح

.الجديد وتخدم روسيا بعد الثورة 
رار    ة، واآلص ايا االجتماعي ام بالقض االهتم
اكل   ريعة للمش ول س اد حل وب إيج ى وج عل

.الملحة
إيجاد نمط سكني جديد يتجاوب مع التغييرات 

. الجذرية الحادثة في بني المجتمع الجديد
اري   ائي المعم اط البن ي النش ا ف ريس قيمه تك

.لروسيا السوفيتية 

-:)٢( طريقة التصميم   ٣/ ٤/ ٢/ ١
.االبتكارية في التصميمات المعمارية 

.المادة أساس تصميم الفراغ 
رة أو  ذ الكبي طة النواف ى بواس يم المبن تقس
ل       ع الهيك ق م ي تتواف ل والت ة بالكام المزجج

.اإلنشائي
وق        ي تت فافية الت ك الش ة، تل فافية التخريمي الش

.ألن تكسب الجدران إحساسا بالخفة
أدت العناصر التقنية الخالصة دورا تصميميًا  
و وساللم    مهمًا مثل الساريات وهوائيات الرادي
رف      تخدام األح ذلك اس ة وك ة المعدني الخدم

.الكتابية واللوحات اإلعالنية الضخمة

-:)٣( لغة التشكيل المعماري  ٤/ ٤/ ٢/ ١
ة كعناصر تشكيل     الخطوط واألسطح المنحني

.أساسية 
.التكوينات الفراغية الحرة 

.الرمزية في المباني 
.الديناميكية من خالل الخطوط غير المنتهية 

مجمع سكني من ) ١٩ -١( شكل 
 Nikolaiتصميم نيكوالي الدوفيسكي 

Ladovsky،1920
نمط سكني جديد يوضح االبتكارية في 

التصميمات 

)  ٢٠ -١( شكل 
"Narkomtiazhprom" أحد
١٩٣٤مشاريع الحركة البنائية في 

الشفافية التخريمية تكسب الجدران 
)٤( إحساسا بالخفة 

ك   )٢( م، مقرر نظريات العمارة  ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفترة من . د. أ١. ة المل ، جامع
سعود ، كلية العمارة والتخطيط 

..المرجع السابق٢.

..المرجع السابق٣.
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.٤
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: نزعة الشكل المعماري ٥/ ٤/ ٢/ ١
 

اندر    اري الكس كان اهتمام البنيويون متجليًا في تعبيرية الشكل اإلنشائي فحسب، وكما يقول المعم
ا   . فسنن، أن اإلبداعات الفنية يجب أن تكون بنائية بحتة خالية من توازنات التشبيه وفي مراحله

يا والتي        ي روس ة التشكيلية ف األولى كانت الحركة البنيوية المعمارية واقعة تحت سيطرة البنيوي
ة ذاك-كانت مهتم ارات -آن اهير"بابتك ن أجل الجم ة م ن بالجمل كال ". الف تخدام األش اع اس ا ش كم

ي  -بل ومهاجمة-المعمارية الوظيفية مع التقليل من شأن  الذين ينزعون إلى التطبيقات الطرازية ف
. العمارة

:  الموضوعات المعمارية ٦/ ٤/ ٢/ ١

صم الفنانون البنيويون اللوحات الجدارية والملصقات واإلعالنات المعلقة والشعارات، كما زينوا 
أما . الشوارع، ورسموا الدعايات السياسية على القطارات، وأنتجوا المسرحيات في الهواء الطلق

الموضوعات المعمارية البنيوية فقد شملت الكثير من أعمال المباني من أهمها المصانع واألبراج 
اك         ى األكش ة، وحت ة والتعليمي اني الثقافي ور والمب ارح والقص دن والمس ز الم ور ومراك والجس

. والملصقات والرسومات اإليضاحية في الكتب

:  المؤسسون والرواد ٧/ ٤/ ٢/ ١

ارة       خوةكانت أعمال تاتالن والليزيسكي وليودينوف واال تقبل العم ة لمس ة عظيم فسنن ذات أهمي
السوفيتية، كما شاركهم في ذلك كل من مالفتش بكتاباته حول العالم الالموضوعي وكذا المعماري 

. آكتمان

مبني المطبعة في موسكو،  ) ٢١ -١( شكل 
 نية قويةياتخاذ هياكل تعبيرية تكو

-: )٢(  لليزيسكيا•

ا، وكانت      ي أوروب اشتهرت أعمال الليزيسكي ف
ي  ز ف اري المتمي ذا المعم اف ه ادة اكتش إع
ه، وسمة من سمات       ًا بإنجازات الستينيات اعتراف

وكان دائمًا . البحث في مصادر وأصول البنيوية
ه  كاله وتقنيات ر أش ا يغي كي . م ويعرض الليزيس

: قواعده األساسية للشكل المعماري في اآلتي
.نية قويةياتخاذ هياكل تعبيرية تكوأ-

ة،  ب- وم المركب م، والحج ة الحج تعبيري
.والتكوينات الحيزية

ب  ج- ية والنس ات القياس اة المتطلب مراع
ات     ة األثاث ة وإيقاعي ع توافقي دات، م والوح

. المستخدمة في التصميم

، جامعة الملك  )٢( م، مقرر نظريات العمارة  ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفترة من . د. أ١.
سعود ، كلية العمارة والتخطيط  

٢.Constructivismhttp://en.wikipedia.org/wiki/
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-:) ١(  اإلخوة فسنن•
ا نستشعر صياغة    : "يقول اإلخوة فسنن إنن

يض   زم التخف ين يل دة ح ارة الجدي ة العم لغ
دار     ان وكل مق في كل متر مكعب من البني

امير     ن المس ة م ل زن منت وك ن االس ". م
وة   ان اإلخ وبر ك ورة أكت ت ث دما قام عن

من المعماريين الممارسين، " فسنن"الثالثة 
وقد بدأوا بدخول المنافسات المعمارية عند 
د    اهم ليوني ث س ى، حي رب األول ة الح بداي
ة     ور بعقلي بخلفيته األكاديمية الصلبة، وفكت
ة  ه الفني اندر بموهبت ة، والكس ة قاطع تحليلي

ة كلون   . العظيم نن يش وة فس ان اإلخ د ك لق
اع   ى اقتن انوا عل ة، وك ة كلي دة متجانس وح

األشكال الجديدة للعمارة السوفيتية لن "بأن 
تقوم على تقليد األشكال المعمارية القديمة، 
ذي      ديم ال دي الق ر النق بل على أساس التفكي
ق     ق لطرائ م العمي ة للفه ار اآلن طريق ص
كل     ي ش ا ف انية وترجمته اة اإلنس الحي

ومن المؤكد أن اإلخوة فسنن لم ". معماري
ردة أو    دة مج ة كعقي ى البنيوي روا إل ينظ
طراز معماري بل، باألحرى، كنظام كامل 

اري  ه     . للفكر المعم ور فسنن أن ذكر فكت وي
ى عناصر        ى إل م فصل المبن ليس من المه
ى  ية، ألن المبن رى هندس ة وأخ معماري

. ً يتشكل من االثنين معًا
-:من اهم اعمالهم 

انع   ة لمص ر الثقاف اني قص ع مب مجم
.١٩٣١ليخاجيوف للسيارات في موسكو  

.١٩٢٣في موسكو ) قصر العمل(
م ١٩٢٧مجمع تجاري في موسكو ، 

دا   كايا براف راد س ة لنينغ ى جردي مبن
٢[ .١٩٢٤[

)٢١ -١( شكل 
مجمع مباني قصر الثقافة لمصانع 
ليخاجيوف للسيارات في موسكو  

)٣( ) جناح المكتبة (  ١٩٣١

١.   http://en.wikipedia.org/wiki/Vesnin_brothers
٢.http://wn.com/Vesnin_brothers
..المرجع السابق٣.
٤. http://en.wikipedia.org/wiki/Vesnin_brothers

)٢٢ -١( شكل 
)٤( م  ١٩٢٧مجمع تجاري في موسكو ،  
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برج تاتلين ) ٢٣ -١( شكل 

أمثلة عن أعمال البنائية الروسية ٨/ ٤/ ٢/ ١
 
-:)٢( م  ١٩١٩)  Tatlin Tower(برج تاتلن •
ورة البلشفيك     ١٩١٧البرج عبارة فكرة تم اقتراحها عام - د ث رج     .م بع وذج الب اتلين نم دم ت وق

ام  ذكاري    ١٩١٩ع ز ت ع ورم ى مرتف ث كمبن المي الثال تراكي الع ؤتمر االش رى الم ي ذك م ف
.للشيوعية العالمية يحتوي على مكاتب ومكتب تلغراف ومطاعم 

ذ   - اة بنواف الهيكل الخارجي يتكون من لولبين حلزونين يدوران حول ثالث قاعات داخلية مغط
يحتوي كل منهم على ) للمعلومات(واالسطوانة ) لإلدارة(والهرم ) للتشريع(المكعب : زجاجية 

قاعة لالجتماعات وكان من المفترض أن تدر كل منها حول محور مستقل بحيث تتم كل قاعة 
االت       د االحتف ب مواعي ة تناس رة زمني ل فت ة ك هر،    : دورة كامل رم للش نة، واله ب للس المكع

.واالسطوانة لليوم
ورة   (كان سيبنى من المواد الجديدة الحديد والزجاج والصلب ومطلي باللون األحمر  - رمز الث

 )الروسية
).متر١٠٠ب (متفوًقا عن برج إيفل في باريس .. متًرا  ٤٠٠ارتفاعه كان  -
DNAالبرج عبارة عن هيكل لولبي حلزوني في االمتداد ألعلى يشبه خريطة  -
.الحرب وضيق الوقت والتكلفة العالية وعدم توفر المواد حال دون تنفيذ الفكرة  -

تقبلية     ويعتبر هذا البرج من أهم أعمال المدرسة البنيوية في العمارة ارات المس م االبتك واحد أه
روس   ة       المميزة لإلنشائيين ال ة والفني احيتين التقني ين الن ا ب ة م رج الجسم    . في توليف ويكشف الب

. التقليدي للمبنى رابطًا ما بين بيئته الداخلية والخارجية

رة من        . د. أ١. اري في الفت رحيم ،الفكر المعم د ال ارة     ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عب ات العم رر نظري ك   )٢( م، مق ة المل ، جامع
سعود ، كلية العمارة والتخطيط 

.http://www.arch.arabeng.org/newsالموقع االلكتروني لبيت المعماريين العرب   ٢.

)١( فالديمير تاتلين  •

)م  ١٩٥٣  - ١٨٨٥( 
.م ١٨٨٥ولد في موسكو عام  -
.تعلم في مدرسة موسكو للرسم والنحت والعمارة  -
راغ الحقيقي    - ي  (كان يرى أن المواد الحقيقية تكون الف ف

).إشارة للمواد الجديدة والفراغ الجديد
رض   - ي مع ن    ١٩١٥عرض ف ة م ة مكون ال فني م أعم

الخشب والحديد والزجاج ومواد أخرى ملصقة مع بعضها 
يتم تعليقها في زوايا الغرفة .. في تشكيالت تجريدية حرة 
اد  .. وليس في منتصف الجدار  كان يهدف منها إلى االبتع

عن الرسم بمفهومه التقليدي وذلك بإنتاج أعمال فنية ترغم 
المشاهد على النظر إليها من زوايا مختلفة في تأثر واضح 

.بمفاهيم الفن التكعيبي 
.يأتي برج تاتلين في مقدمة أعماله وأكثرها شهرة  -
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ال     • ر العم ات أو قص ر النقاب م     ١٩٢٣قص
 )١( :-

) (Vesninالمعماري فكتور فيسنين 
عة     رح س ى مس ر عل وى القص د احت وق

ع ل  ٨٠٠٠ حفيين تتس رف للص خص وغ ش
ورة  ٢٥٠٠ احف للث ن مت ًال ع حفي فض ص

ن    ى م دد ال يحص المي وع ال الع والنض
.المطاعم واألجزاء اإلدارية

كو      ي موس ف ف ادي زوي ن
)٢(  ) م  ١٩٢٨(

اري غولوسوف    .I. Pالمعم
Golosov  

دى    ي إح ر المبن يعتب
المحاوالت الجريئة في البنائية 
، إذ جاءت تشكيالت فراغات  
ة وأخرى    المبنى بحجوم مكعب
ف  تخدام كثي ع اس طوانية م أس
دران     طح الج ي أس اج ف للزج
قط    اري مس ب المعم ا أكس كم
ر     ة التغيي ي قابلي اه األفق مبن

.وإمكانية التحويل
 Zuyevمبنى نادي ) ٢٧ -١( شكل 

Workers  من تصميمI. P. Golosov  
١٩٢٦عام 

١.http://wn.com/Vesnin_brothers
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.٢
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قصر النقابات أو قصر العمال  

قصر النقابات أو قصر العمالقطاع ) ٢٥ -١( شكل 
قصر  لقطة منظورية ) ٢٦ -١( شكل 

النقابات أو قصر العمال  
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١٩٢٩، موسكو )بالنتيريوم(يوضح القبة البيضاوية ) ٢٩ -١( شكل 

ة     • ة الفلكي ( Planetariumمبنى القب
١٩٢٩–١٩٢٧:(-

ينيا      ل س ارش وميخائي ل ب المعماريان ميخائي
فسكي

ة ذات   آت البنائي ل المنش ن أوائ ر م يعتب
ة ذات     ة قب ائي، فثم ي الفض اه التركيب االتج
ة بيضوية      ك هيئ ة تمتل تراكيب إنشائية خفيف
ة هي  ة دائري ى قاع نهض عل ارج ت ن الخ م

)١( .هيئة العرض الرئيسة

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
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لقطة تاريخية لمبني القبة ) ٢٨ -١( شكل 
١٩٢٩، موسكو )بالنتيريوم(الفلكية 

يوضح استخدام األسطح المنحنية كعناصر تشكيل أساسية ) ٣٠ -١( شكل 
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)١٩١٨(  أللمانيةاثورة : الفصل الثالث  ٣/١
د        ك     ٠٠٠٠تمهي ة وذل ارة األلماني ي العم ا عل ة وتأثيره ورة األلماني ذا الفصل الث اول ه يتن

.بظهور مدارس معمارية جديدة بعد الثورة متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 

 -:) ١( نبذة  ......  ثورة نوفمبر األلمانية ١/ ٣/ ١
ى أغسطس    ١٩١٨في شهر نوفمبر عام  هي ثورة بدأت في ألمانيا وأدت   ١٩١٩ واستمرت حت

ة ة ديمقراطي ة برلماني ى جمهوري ة إل ن قيصرية إمبراطوري ا م ل ألماني ى تحوي دم القيصر . إل فق
.ازله عن العرش وأعلنت الجمهورية األلمانية التي عرفت بجمهورية فايمارفيلهلم الثاني تن

  
-:) ٢( أسباب قيام ثورة نوفمبر  ٢/ ٣/ ١

.ضيق الشعب باألحوال االقتصادية السيئة التي عمت ألمانيا•
.نخبة حاكمة فاسدة بواسطة ديمقراطيالرجعي وغير الدستور القيصري ذو ال الحكم نظام•
التي أدت إلى هزيمة األسطول الحربي األلماني في الحرب و، السياسة التي اتبعتها قيادة الجيش•

.العالمية األولى
ل  ت األسباب السابقةأد ى    ، إلى قيام ضباط البحرية بالتمرد في ميناء فيلهلم وكي رد إل وتطور التم

.ثورة عارمة امتدت إلى ألمانيا كلها
ة      . وخرج الشعب للمطالبة بالجمهورية وإسقاط القيصر ع وثيق اني ووق يلهلم الث ورضخ القيصر ف

.١٩١٨نوفمبر  ٩التنازل عن العرش في 
غير أن األحزاب التي قادت الثورة رأت أن القضاء الكامل على النخبة التي كانت تحكم في عهد 

ة       ، القيصر المخلوع ة حرب أهلي ى حاف بالد إل ود ال د يق ات      ، ق ة عالق ا وإقام اء عليه ررت اإلبق فق
ادة الجيش  . طبيعية معها ال شغب      ، وهكذا فقد تحالف قادة الثورة مع قي ى نشوب أعم ا أدى إل مم

وفمبر   " انتفاضة سبارتاكوس"واسعة عرفت باسم  ورة ن تم القضاء عليها بتحالف الجيش وقيادة ث
.وبعض القوى اليمينية

ار  ١٩١٩أغسطس  ١١وفي  م انتخاب   . تم وضع دستور جديد للجمهورية عرف بدستور فايم وت
رايخ    Friedrich Ebertفريدريش إبرت   يس لل ة    Reichspräsidentأول رئ ي جمهوري ف

.فايمار

-:واثرها علي العمارة ... ثورة األلمانية ال ٣/ ٣/ ١
يهم،    ١٩١٨عام بعد قيام الثورة  م وجد المعمارييون أنفسهم بدون وظائف أو مشروعات توكل إل

ارة     الم التج وال حتى مرتبة اجتماعية ينتمون إليها، لقد تم إبعادهم عن خدمة البرجوازية وعن ع
د، أال          . والصناعة ديم أسلوب جدي انحة لتق رات السياسية فرصة س ذه التغي انون أن ه واعتبر الفن

د  ف .وهو التعبيرية ع      أسست المدرسة التعبيرية نفسها بع ورة والتي تزامنت أحداثها م الحرب  الث
ى،  ة األول ث العالمي ة   حي دة وطليع ع القائ ات المجتم ين طبق ترك ب ق المش ن التواف ة م نبعت حال

. المعماريين والمصممين حيث كانت هناك الرغبة في اإلصالح االجتماعي في وسط أوروبا
 

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
.امرجع السابق ٢.
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-:) ١(  المدرسة التعبيرية في العمارة ٤/ ٣/ ١
هي حركة فنية ناتجة عن رؤية الفالسفة األلمان للفن ودوره في المجتمع وعلى رأسهم الفيلسوف 

".نيتشه " 
إنها اتجاه فني تهيمن فيه انفعاالت الفنان فيحكي مشاعره الذاتية معبرا عن خلجات نفسه ووجدانه 
د     ة، وق دون محاكاة للواقع، ولذلك يميل الفنان إلى التهويل والمبالغة حتى يصل إلى عدم العقالني

ان أغلب المعماريين العاملين بهذا االتجاه .أرادوا فعال تغليب العالم الالإرادي على العالم الواقعي 
ا    دو أحياًن د تب وال، فق ع األح ي جمي الهم ف ى أعم يطر عل ن تس م تك ن ل تراكية، ولك ة اش م رؤي له

رى     ان أخ ي أحي ي ف حة وتختف ر      . واض و التعبي فة ه ك الفلس ية وراء تل رة األساس ت الفك وكان
الشعوري أو اإلحساس بالموضوعات وليس الموضوعات نفسها

-:)٢( فلسفتها ومبادئها العامة   ١/ ٤/ ٣/ ١
.ربط الفن المعماري بما يدور في المجتمع والبيئة المحيطة به 

.منتج معماري مؤثر في المشاهد من خالل تشكيالت فنية ذات أهداف معبرة 

-:)٣( األهداف   ٢/ ٤/ ٣/ ١
.التخلص من الكالسيكية ومحاولة البحث عن عمارة جديدة 

-:)٤( طريقة التصميم  ٣/ ٤/ ٣/ ١
.التصميمات المعبرة عن أهداف كامنة  في عقل المعماري 

.االستلهام من البيئة الطبيعية 
.استخدام القبة في المباني 

  Friedensreich Hundertwassserللمعماري )  ١(  Waldspiraleمبني سكني ) ٣١ -١( شكل 
حيث استخدم الخطوط والمستويات المنحنية في التكوينات المعمارية الحرة النحتية و المدرسة التعبيرية يعبر المبني عن أفكار 

)٥( استخدام القبة 

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
رة من   . د. أ٢. ارة     ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفت ات العم رر نظري ك   )٢( م، مق ة المل ، جامع

سعود ، كلية العمارة والتخطيط 
.المرجع السابق ٣.
.المرجع السابق ٤.
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.٥
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-:)١( لغة التشكيل المعماري  ٤/ ٤/ ٣/ ١

.الخطوط والمستويات المنحنية وعدم استخدام الزوايا القائمة 
.الرمزية في التشكيل 

.النحتية المعبرة والمؤثرة في النفس ) غير المنتهية (التكوينات المعمارية الحرة 
.مادة الخرسانة هي المادة الطيعة لتنفيذ فكر التعبيريين 

-:  نزعة الشكل المعماري  ٥/ ٤/ ٣/ ١

ة             ة حقيقي ى ثقاف ة اإلنسان بغرض الوصول إل ى بدائي ى، إل ى الجذور األول كانت التعبيرية عودة إل
وفي  . كان هناك ميل للرسم اإليضاحي والنقوش الشعبية وتلوين الزجاج والثقافات الغريبة. وسامية

ا     العمارة كان هناك بعض التركيز على العناصر الحرفية التي تتطلب براعة يدوية والتي ذهب فيه
اريين      . البعض بعيدًا دون االلتفات إلى أي حجة عقالنية ام التشكيليين والمعم ي اهتم وكان السبب ف

هذا  ويعزو المعماري المثالي ادولف بين. بالحرفية اليديوية هو ضمان االتصال المباشر بالجمهور
اري    . إلى الشعور الحميم والقوي بالشكل ذي األلوان القوية الجذابة والحية دم المعم ذلك، ق وكمثال ل

رة والبصلة        دة واألهرام والمخروطات والكرات واإلب فينسترلين  تمثيًال بواسطة المكعبات واألعم
اء       ي تطور وارتق ه ف والجرس والقرن وذلك لعرض المراحل األساسية لعمارة العالم، حسب نظريت

ذه المدرسة           .العمارة اريو ه ر بعض معم ة، حيث أعتب ى األشكال الطبيعي يميل التعبيريون أيضًا إل
ي     . المبنى ككائن حي ي قامت ف د الت وأخيرًا نذكر أنه كان هناك نزوع من سيطرة حركة الفن الجدي

وط        ن الخط ا للبحث ع د جنحت ركتين ق ال الح ث أن ك ة حي ذه المدرس ى ه ر عل ع عش رن التاس الق
. واألشكال المستوحاة من الطبيعة الستخدامها في التصميمات المختلفة

-:  الموضوعات المعمارية ٦/ ٤/ ٣/ ١

م هي المراكز االجتماعية ١٩٣٢م إلى ١٩١٠كانت الموضوعات المعمارية المفضلة في الفترة من 
ا  . والمراكز الحضرية أو ما يدعى بتاج المدينة والمباني المقدسة أو تلك التي تقام فيها الطقوس بينم

وب         ب والط ي الخش ة ه ة التعبيري ين للمدرس اريين المنتم دى المعم لة ل اء المفض واد البن ت م كان
ويذكر دوبلر  أن المعماريين . والخرسانة والزجاج الملون والمواد الزخرفية األخرى، عدا األحجار

ي              دة ف ة الجدي فة الحرك ار وفلس از أفك ديم وإنج ى تق درتهم عل ن ق ة م ى ثق انوا عل ريين ك التعبي
رى     ة األخ ات الفني ي الحرك م ف ن زمالئه ر م ة أكث وعاتهم المعماري وعات   .موض ملت الموض وش

ارض        ارح والمع دارس والمس راج والم ب واألب وت والنص ور والبي رق والجس ة الط المعماري
ب          اني المكات انع ومب ًا المص ملت أيض ا ش انع، كم ر والمص ف والحض وير الري روعات تط ومش

.والمباني الرسمية والدينية

رة من   . د. أ١. ارة     ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفت ات العم رر نظري ك   )٢( م، مق ة المل ، جامع
سعود ، كلية العمارة والتخطيط 
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 المؤسسون والرواد ٧/ ٤/ ٣/ ١

ون      • ك مندلس )                        ١( إري

 )١٩٥٣  -١٨٨٧ (
د و يا  ل ي بروس ا (ف دا حالي ام ) بولن ع

.م١٨٨٧
ونخ حيث أصبح      رلين ومي درس في ب

.شغوًفا بالتعبيرية 
ي تخطيط   ١٩١٤بدأ مندلسون عام  م ف

ه       اني جعلت واع من المب وتصميم عدة أن
.مشهورًا بين أقرانه

تأثر بسابقيه من أمثال بيرنز وفان دي 
فيلد وعدد من المهندسين اإلنشائيين من  

.القرن التاسع عشر
مت إ الة   تس القوة واألص ه ب مخططات

انة   والذ والخرس ائي للف ر البن والتعبي
.المسلحة

ام   تين ع ي منافس ارك ف م ١٩٢٩ش
وفيت   داهما تصميم قصر الس ت إح كان

.بموسكو 
لم يلجأ لألخذ أو االستعارة من التاريخ 

.كما كان يفعل معاصروه
ومات  ن رس تق م ميماته تش تص
ي    ة الت ة التعبيري رين والرمزي التعبي

.تدرك إمكانات المواد الجديدة 
ن  د ع رة ابتع ميماته األخي ي تص ف
ى موضة      أ إل ه، ولج التعبيرية في أعمال

)١( . المباني الخطية

ك   )٢( م، مقرر نظريات العمارة  ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفترة من . د. أ١. ة المل ، جامع
سعود ، كلية العمارة والتخطيط 

  )مندلسون( مركز بضائع) ٣٢ -١( شكل 

 )مندلسون(مسقط ومنظر عام -مصنع للبصريات) ٣٣ -١ (شكل 

)مندلسون(ثالثة قاعات مزدوجة ) ٣٤-١ (شكل 

)مندلسون(واجهات ألحد المسارح ) ٣٥ -١ (شكل 
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هانسن شارون •
-: )م١٩٧٢-م١٨٩٣ ( 
.مندلسون بالمعماري تأثر •
ة • ة الحي ن الطبيع ة م كاله المعماري توحى أش اس

حيث نرى ذلك في صفوف النوافذ وفي الجسور 
.وفي مرابط السفن التي صممها

ارون   • اني ش ة لمب اقط األفقي ض المس دو بع تب
)١(  .كحيوانات تنبض بالحياة 

)٢(  -:من أشهر اعماله •

رلين   ة ب  Berlin Philharmonic( قاع
Hall )  (١٩٦٣–١٩٥٦(

قطاع رأسي يمر بالقاعة) ٤١ -١( شكل 

http://www.arch.arabeng.org/news.الموقع االلكتروني لبيت المعماريين العرب   .١
٢.http://www.greatbuildings.com/gbc.html
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قاعة برلين بألمانيا) ٣٦ -١( شكل 

)  ٣٨ -١( شكل 
مسقط افقي للدور 

األرضي

مسقط افقي للقاعة)  ٣٩ -١( شكل 

لقطة داخلية للقاعة) ٤٠ -١( شكل 

واجهة قاعة برلين  ) ٣٧ -١( شكل 
التكوينات المعمارية الحرة  ويظهر بها

النحتية المعبرة  ) غير المنتهية (
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ة    ٨/ ٤/ ٣/ ١ ال التعبيري أمثلة عن أعم
-:األلمانية  

)١( برج إينشتين  •

 Einstein)   م  ١٩٢١–١٩١٩( 
Tower

المعماري اريك مندلسون
ا      - يم تكريًم ي أق د فلك ارة مرص و عب ه

دام      ي بوتس تاين ف رت إينش ائي ألب للفيزي
.بألمانيا

ي      - ون ف ار مندلس ح أفك ى يوض المبن
تيكي   ميم البالس ا  : التص دون زواي –ب

.خطوط منحنية 
ة   - ادة المطواع ي الم انة ه ت الخرس كان

ى   ولكن بسبب الحرب    .. لتنفيذ هذا المبن
ذ بعض األجزاء بواسطة الطوب       تم تنفي

.وتم عمل طالء نهائي للبرج
ة  - اني المتألق ن المب ى م ذا المبن د ه يع

.المعبرة عن عمارة القرن العشرين

مجسم لبرج اينشتين) ٤٢ -١( شكل 

قطاعات رأسية لبرج اينشتين) ٤٤ -١( شكل 

مساقط افقية لبرج اينشتين) ٤٣ -١( شكل 

ن   . د. أ١. رة م ي الفت اري ف ر المعم رحيم ،الفك د ال د حسن عب وبي محم ارة  ١٩١٤ -١٨٩٠ن ات العم رر نظري ك )٢( م، مق ة المل ، جامع
سعود ، كلية العمارة والتخطيط 

الثورة األلمانية:الفصل الثالث  ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة        : الباب األول 
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تغطي البرج قبة صغيرة تسمح للراصد الفلكي  -
ة   ى قب ه إل طة مرقاب ا بواس ن خالله النظر م ب
السماء وتسمح بانتقال الضوء إلى مستوى تحت  

ة  . . األرض داخل المبنى  يمكن فيه رصد حرك
.األفالك

يابية     - يتميز المبنى من الخارج بخطوطه االنس
رج  ارجي للب كل الخ ة للش ة الفائق والديناميكي
ع بضع     ذي يرتف وقاعدته التي تحتوي المدخل ال

.درجات عن األرض

استشكات مندلسون عند التفكير في تصميم البرج) ٤٧ -١( شكل 

رة من          . د. أ١. اري في الفت رحيم ،الفكر المعم د ال د حسن عب ارة     ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محم ات العم رر نظري ة  )٢( م، مق ، جامع
الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط 

الثورة األلمانية:الفصل الثالث  ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة        : الباب األول 

واجهة برج اينشتين ويظهر ) ٤٥ -١( شكل 
بها خطوطه االنسيابية 

منظور لبرج اينشتين ) ٤٦ -١( شكل 
يوضح والديناميكية الفائقة للشكل الخارجي 
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المادة أسا
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طة النوافذ الكبيرة أو المزججة 
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تقسيم المبن
بالكامل والتي تتوافق مع الهيكل اإلنشائي
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ي تتوق ألن     
ك الشفافية الت

الشفافية التخريمية، تل
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أوجه المقارنة
الثورة

ب األول 
البا

 :
ت العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة                                                                                  

ثورا
   

                                                      
صل الرابع 

الف
 :

ت
مقارنة بين الثورا

جدول 
 )

1
–

1 (
ت األجنبية وأثرها علي العمارة

مقارنة بين الثورا
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-:ملخص الباب األول 

 

تناول الباب األول العالقة بين العمارة واألحداث المؤثرة على التوجهات المعمارية من خالل 

ي   الم الغرب ورات الع ية ( بعض ث ورة الفرنس ية –الث ورة الروس ة –الث ورة األلماني ) الث

ورات       ذه الث ادئ ه ار ومب وتأثيرها علي الفن المعماري بظهور مدارس جديدة معبرة عن أفك

دة  (  ية   –الكالسيكية الجدي ة الروس ة   –البنائي ة األلماني اب توضيحا     ) التعبيري اول الب ا تن كم

ألفكار هذه المدارس ومفاهيمها و مبادئها و فكر الرواد األوائل ونتاجها المعماري من مباني 

ذه    ن خالل ه ورات وم ة عن الث ثالث الناتج دارس ال ين الم ة ب اب بمقارن ي الب ة، وأنته هام

. المقارنة أتضح لنا نقاط التشابه واألختالف بين هذه المدارس 

 

 

ثورات العالم الغربي وتأثيرها علي فن العمارة         : الباب األول 
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الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة: الباب الثاني 

تمهيد  •

ور       ارة بظه ن العم ي ف ا عل ورات المصرية وتأثيره م الث ف أله اب تعري ذا الب اول ه يتن

اني و  م المب ات و أه ذه التوجه اب توضيحا له اول الب ا يتن دة ، كم ة جدي اتجاهات معماري

.الرواد الذين ظهروا فى الفترة المعاصرة لهذه الثورات

-:ويتضح ذلك من خالل دراسة التوجه المعمارى المتأثر باالحداث االتية 

.م  ١٩١٩ثورة  •

.م  ١٩٥٢ثورة •

) .م  ١٩٨٠–م  ١٩٧٠( فترة االنفتاح األقتصادي •

)  .٢٠١٠–١٩٨١( فترة األصالح األقتصادي •

.م  ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة •

كما يعرض هذا الباب الناتج المعمارى من مباني توضح افكار المعماريين في كل فترة من 

.هذه الفترات 

الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة             : الباب الثاني 
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م بمصر  )  ١٩١٩( ثورة : الفصل األول  ١/٢
د         ورة    ٠٠٠٠تمهي ذا الفصل ث اول ه ك    ١٩١٩يتن رية وذل ارة المص ي العم ا عل م وتأثيره

.بظهور مدارس معمارية جديدة بعد الثورة متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 

-:نبذة ....م  المصرية  ١٩١٩ثورة  ١/ ١/ ٢
ورة    . هي ثورة حدثت في مصر بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية ذه الث جائت ه

ي        ة الت ام العرفي انيين، واألحك ل البريط في ظل المعاملة القاسية التي كانت بحق المصريين من قب
تقالل   ى االس ة المصرين بالحصول عل ى رغب ذه . أصدرت بحق المصريين باإلضافة إل ت ه أت

الثورة نتيجة مطالبة سعد زغلول بالسماح للوفد المصري بالمشاركه في مؤتمر الصلح في باريس، 
وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة واصرار سعد زغلول عليها اضطرت إلى نفيه إلى مالطة، 

وكانت أول ثورة تشترك . فانفجرت الثوره في كل مكان في مصر واشتركت فيها عديد المصريين
ول، فاضطرت        عد زغل ن س اإلفراج ع البين ب ول مط فية زغل ادة ص ر، بقي ي مص اء ف ا النس فيه

.السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عن سعد زغلول
ام            اء األحك انين يقومون بإلغ انيين الضوء األحمر والتي جعلت البريط هذه الثورة أعطت للبريط
ة   العرفية، ووعد المصريين بالحصول على االستقالل بعد ثالث سنوات مقابل إبقاء قوات بريطاني

.)١( في مصر 
:أسباب قيام الثوره ٢/ ١/ ٢
. معامله البريطانيين المستبده للمصريين  -
.ظهور االحكام العرفيه -
.رغبه المصريين فى الحصول على االستقالل-
-:االتجاهات المعمارية في مصر قبل الثوره  ٣/ ١/ ٢

ا    ي اوروب ، اتجه المعماريون الي التقليد واالقتباس من خالل الطرز التاريخية المختلفة الموجودة ف
د    ا يري حيث اعتبرت تلك الطرز كنوع من الثياب للمباني فكان من حق المعماري ان ينتقل وفق م

).٢(بال مباالة بين الطرز االوروبية القديمة تبعا للظروف أو رغبات الزبائن 

-:) ٣(ويمكن تلخيص الطرز التي استخدمت في هذه الفترة في اآلتي 
من أمثلته المستشفي اليوناني ، سوق   -):  Neo-Greek Style(الطراز اليوناني المستحدث  •

.االوراق المالية ،مبني شركة فاكوم أويل

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة .١
وان  ،رسالة ماجستير ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعماري ،سيف نصر الدين أحمد ٢. ة الهندسة   ، جامعة حل كلي

.١٥٧ص ، م ٢٠٠١عام ،بالمطرية 
ة الهندسة         ٣. اهرة، كلي وراه ، جامعة الق الة دكت ، عصام الدين  عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من التراث الى المعاصره ، رس

.١٣٧-١٣٠،    صـ  ١٩٧٦عام 

سوق االوراق المالية الطراز اليوناني المستحدث ) ١ -٢( شكل 
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المتحف المصري الطراز الروماني المستحدث ) ٢ -٢( شكل 

قصر أنطونياس باألسكندرية الطراز الرومانسكي المستحدث ) ٤ -٢( شكل 

تحدث  • اني المس راز الروم ف  -):  Neo-Roman Style(الط ه المتح ن أمثلت م
) ١( . المصري ، المستشفي األيطالي بالقاهرة ، الغرفة التجارية المصرية باألسكندرية 

ي     -) : Neo-Romanesque Style(الطراز الرومانسكي المستحدث    • ل ف ويتمث
ر      اروق بكف ك ف عدة قصور واستراحات مثل قصر أنطونياس باألسكندرية واستراحة المل

) ٢( . الشيخ 

عصام الدين  عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من التراث الى المعاصره ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، كلية ١.
. ١٣٠،    صـ  ١٩٧٦عام ، الهندسة 

. ١٣٧المرجع السابق ، ص  ٢.

المستشفي األيطالي بالقاهرة ) ٣ -٢( شكل 
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ة          ١. اهرة، كلي وراه ، جامعة الق الة دكت راث الى المعاصره ، رس عصام الدين  عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من الت
. ١٤٤، ١٤٠، ١٣٧،    صـ  ١٩٧٦عام ، الهندسة 

. ١٤٩، ١٤٧عصام الدين  عبد الرؤف ، المرجع السابق صـ  ٢.

. ١٥٥عصام الدين  عبد الرؤف ، المرجع السابق صـ  ٣.

األسكندرية -قصر األميره عائشه فهمي ) ٥ -٢( شكل 

جامعة القاهرة)  ٨ -٢( شكل 

الطراز القوطي المستحدث  •
)Neo-Gothic Style  ( )ه  -:)١ وأمثلت

.يوليو باألسكندرية  ٢٦عمائر شارع 

تحدث   • ة المس ر النهض رز عص -Neo(ط
Renaissance Style  ( )ك    -:)١ ل البن مث

ارة     ي وعم د عل العقاري المصري ونادي محم
بهلر بالقاهرة ومجمع حياة ريجنسي بالقاهرة ، 

.قصر عدلي يكن وقصر عائشة فهمي

ز • تعمريين االنجلي رز المس -Neo(ط
Colonial Style  ( )٢(:- 

ام   ذ ع ر من اني لمص تالل البريط ة االح نتيج
ة   ١٨٨٢ ارة االنجليزي رز العم رت ط م انتش

ة     ة نتيج ديالت المحلي ع بعض التع ة م المختلف
....للظروف المناخية ومن هذه الطرز

ور    ١. ي العص ة ف ارة االنجليزي رز العم ط
طي  ة    -:الوس ه الكاتدرائي ن أمثلت وم

.االنجليزية بالقاهرة ،باركليز ببور سعيد
ر  ٢. ي عص ة ف ارة االنجليزي راز العم ط

ة  ة   -:النهض اني العام ي المب ر ف وظه
لحة  ل مص ا ، مث ة العلي اكن الطبق ومس
ة    رة فاطم اري وقصر األمي هر العق الش

.اسماعيل بالدقي وجامعة القاهرة 

( ) Eclectic Style(الطراز التلقيطي  •

٣( :- 
ي اساس أن الحاضر هو مصب لكل        يقوم عل
اني    دت مب ذا وج ي ، ل ارب الماض تج

تجمع بين طرز اوروبية مختلفة مثل

لكاتدرائية االنجليزية في القاهرة) ٧ -٢( شكل 

نادي محمد علي ) ٦ -٢( شكل 
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ة الهندسة    ١. اهرة، كلي عصام الدين  عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من التراث الى المعاصره ، رسالة دكتوراه ، جامعة الق
،     ١٩٧٦عام ، 

 ١٤/٦/٢٠٠٧، ١٢على جبر مقاله بحثيه صـ. د٢.

انطوان الشياك ،شارع محمد  .بنك مصر ، م) ٩ -٢( شكل 
م١٩٢٧فريد ، القاهرة ،

)١( بنك مصر 
ي وينتمي للطراز التلقيطي حيث              د عل ع في شارع محم ياك يق للمعمارى النمساوى انطوان الش
ع   نالحظ المزج بين عناصر الطرز المختلفة فالعناصر الزخرفية االسالمية تتداخل مع توزي
انس            راز الرينس ي ط ي ال ل تنتم ي كك ب المبن ا نس يكي بينم راز الكالس ي الط ود عل العق

.االوروبي واألستخدام المكثف للشرفات ينتمي الي حوض البحر األبيض المتوسط 

-:وأثرها علي العمارة ..١٩١٩ثوره  ٤/ ١/ ٢
.بدأ الشعب يعبر عن هويته  -
اه ّاخر           - ى و اتج اه الحديث االوروب ين األتج ه  و هي  صراع ب محاوله لفهم الظاهره االزدواجي

.)٢( . يبحث عن الهويه و المحليهوطنى  تقليدى
كيلى و     - ن التش ا الف ا و منه ون جميعه مل الفن ل ش اره فحسب ب ى العم ذا الصراع عل ؤثر ه م ي ل

.الموسيقى و الصراع بين الرؤيه المحليه التقليديه و التحديثيه

:الوعى القومى و تأثيره على مفاهيم العماره  ١/ ٤/ ١/ ٢
اريين     دى المعم ام ل اره هو مركز االهتم ى العم ه ف اؤل و البحث عن الشخصيه القومي ظل اللتس

ام     ين ع ا ب ام    ١٩٢٠المصريين م ى ع د       ١٩٤٠ال ه فق اره وزادت المنشّات الوطني أثرت العم ، فت
ك   . على الحياه الثقافيه و الفنيه و المجال االقتتصادى للبالد  ١٩١٩سيطرت ثوره  وقد نتج عن ذل

ات        اموا بارسال عدد من البعث ذلك ق الوعي القومي ادراك اهمية العلم من أجل التطور والنهضة ل
 .الدراسية للخارج منها بعثات لبعض المعماريين من اجل أألرتقاء بفن العمارة المصري 
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:البعثه األولى ٢/ ٤/ ١/ ٢
و كان معظمهم من المعماريين الذين قد سبق لهم استكمال  ١٩٣٠–١٩٢٠كانت فى الفتره ما بين 

:دراستهم فى جامعات اوروبا واختلفت اساليبهم تبعا الختالف اماكن الدراسة كالتالى
:معاهد بريطانيا  -أ

:و الذين درسوا بها 
على لبيب جبر -
محمود شريف نعمان  -
محمود رياض  -
محمود رأفت  -
محمود الحكيم  -

يم فى      ود الحك وكان توجهم نحو عماره الحداثه و لكن بتحفظ وال يوجد اى تمرد اال من خالل محم
ه        )١( . متحف اآلثار فى األقصر  اره الحديث اهج العم ع من ه م درجات مختلف و كان االسلوب يتوافق ب
.العشرينات فى اوروبا والتى بدأت تسود فى بدايه

١٧٧، صــ  ١٩٩٣صالح زيتون ، عماره القرن العشرين ، مطابع األهرام التجاريه ، ١.
http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة .٢

–متحف اآلثار فى األقصر )١٠ -٢( شكل 
المعماري محمود الحكيم 

: والذين درسوا بها :مدرسه الفنون الجميله بباريس  -ب
األخوه حسن و مصطفى حسين شافعى  -
ابو بكر خيرت -
عبد المنعم هيكل -
احمد شرمى -
احمد صدقى -

ى             اظ عل ع الحف اره االسالميه م ى بعض االشكال و رموز العم اظ عل ارتهم بالحف و تتسم عم
)٢ (. اسس العماره الكالسيكيه
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:المدرسه السويسريه  -ج
:واهم الذين درسوا بها 

ر           - أثرا بفك ان من د ك ات و ق ه الثالثين ذ نهاي ر من ى مص ه ف م رواد الحداث ر اه ريم و يعتب يد ك س
)١( ) . عالقه القوميه بالعالميه(لوكوربوزيه 

:انعكاس روح الثورة على األعمال المعماريه  ٣/ ٤/ ١/ ٢
ر           ا فى تغيي ة و تأثيره ال المعماري ى االعم ا عل ى سبق ذكره انعكست روح هذه الفترة بمؤثراتها الت

ه    دأ     االتجاهات المعمارية فى مصر فظهرت بعض التوجهات الجديدة فنجد أن ه العشرينات ب ى بداي ف
ك فى ظل البحث عن         ه وذل روح الوطني المعماريون المصريون تقديم اشكال متميزه انطالقا من ال

ره        ذه الفت زه له ى كانت سمه ممي اك   .طابع محلى و طنى و خاصه المبانى الرسميه و الت وكانت هن
:طرز متبعه فى المبانى كالتى 

) Neo-Pharonic style(  الطراز الفرعونى المستحدث  
Neo(  الطراز العربى المستحدث    – Islamic style (
– Pre(  الطراز الحديث    Modernism (

-:التوجهات المعماربة بعد الثورة  ٥/ ١/ ٢

: Egyptian nationalismاتجاه الوطنيه المــصريه  ١/ ٥/ ١/ ٢
: Pharonic style–Neoالطراز الفرعونى المستحدث  

 ١٩٢٢ظهر نتيجة للنزعه الوطنيه المصريه كما ساعد على ذلك اكتشاف مقبرة توت عنخ ّامون عام 
ون و اآلداب  وم و الفن ى العل ذا عل م   . و انعكس ه ه و ت ياغات الفرعوني و الص اريون نح ه المعم اتج

) ٣ (.تقليدها بالمواد األنشائيه الحديثه 

:ومن أمثله االتجاه 

١٧٧-١٧٦: ، ص ص١٩٩٣صالح زيتون ، عماره القرن العشرين ، مطابع األهرام التجاريه ، ١.

السيره الذاتيه للمعمارى على لبيب جبر ٢.

ة               ٣. اهرة، كلي وراه ، جامعة الق الة دكت راث الى المعاصره ، رس اره المصريه من الت رؤف ، اتجاهات العم د ال عصام الدين  عب
.٥٥، صـ  ١٩٧٦، الهندسة 

                                                        
ش ، ضريح سعد زغلول ) ١١ -٢( شكل 

.م١٩٢٧، القاهرة ، القصر العيني 

: ١٩٢٧ضريح سعد زغلول عام 
.للمعمارى مصطفى باشا فهمى 

ر   ردات و عناص تخدام مف ظ اس نالح
ه   ده الفرعوني العماره الفرعونيه كاألعم

الضخمه و الكورنيش الضخم الذى يتوج 
ى  ات    ) ٣ (المبن ى الفتح افه ال باألض

يقه   يه الرش ه  الرأس ط الكتل ى تتوس الت
الحجريه 
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ه ،   . د ١. ه بحثي رن العشرين ، ورق ى النصف األول من الق اهرة ف ران للق ى العم ر ف يم التغي ه لرصد و تقي ه منهجي ى الصاوى ، رؤي عل
٢٤٥، صـ  ١٩٩٧المؤتمر العلمى الدولى الخامس ، كلية الهندسه جامعة االزهر ،

ام           ٢. ة الهندسة ،ع اهرة، كلي ة الق اله دكتوراه،جامع راث الى المعاصره ،رس عصام الدين عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من الت
، صــ ١٩٧٦

معهد الموسيقى العربية ) ١٢ -٢( شكل 
١٩٢٣عام القاهرة، ش رمسيس ، 

: Arab nationalismاتجاه القوميه العربيه  ٢/ ٥/ ١/ ٢
-Neo:الطراز االسالمى المستحدث Islamic style  

ى   الم األسالمى العرب ن الع ا جزء م ه و اعتباره ه مصر العربي ى أهمي اه عل ذا االتج د ه ذ .يؤك اخ
المفردات   المعماريون من تعانه ب العماره األسالميه اطار فكرى و منبع لأليحاء المعمارى و تم االس

)١(  .الخ .. المعماريه االسالميه مثل العقود و القباب و الزخارف و المقرنصات 

:ومن أمثله االتجاه 
١٩٢٣معهد الموسيقى العربيه عام 

)٢ (. للمعمارى مصطفى باشا فهمى 

ه      ه االسالميه الممثل المفردات المعماري ى        و يتسم المبنى ب د عل ذى يؤك دبب الضخم ال د الم فى العق
والمشربيات الخشبيه و التى تظهر فى واجهات المبنى بالضافه الى القبه الضخمه المدخل الرئبيسى

.ذات الزخارف االسالميه 

جمعية المهندسين المصرية
.م ١٩٢٧جمعية المهندسين المصرية ،ش رمسيس ، القاهرة ، عام 

)  ١٣ -٢( شكل 
جمعية المهندسين المصرية
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ه         ١. دولى الثالث جامع ؤتمر ال ه ، الم ه بحثي ه فى مصر ،ورق  عبد الحميد البس ، اتجاهات العماره ما بعد الحديثه و اثرها فى الحركه المعماري
م  ١٩٩٣االزهر 

٤٠ص ، م ١٩٩٠عام ،  ١١٠العدد ، عالم البناء ، البحث عن الذات في العمارة المصرية ، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

:اتجاه العماره العالمية  ٣/ ٥/ ١/ ٢

)  Modernism–Pre: (  الطراز الحديث 

راث المصري        تخلص من سيطرة الت ه و ال ظهر هذا األتجاه بالتحول التدريجى نحو العماره الحديث
ذا الفكر            ي ه د تبن ا والتطور وق ة روح العصر والتكنولوجي الم الخارجي ومواكب واالنفتاح علي الع

)1( . المعماريين العائدين من الخارج فقاموا بتطبيق ما درسوه عن مبادىء العماره الحديثه العالميه 

ادت     ي ن ا الت لذا يمكن القول أن الحداثة انتشرت في مصر من خالل هؤالء المعماريين بكافة مبادئه
ي   . بها الحداثة العالمية  من حيث البحث عن المثالية وجعل البساطة والوظيفية من أهم صفات المبن

انية          طحات الخرس دة والمس ة الممت وط األفقي يطة والخط ريحة البس ل الص الل الكت ن خ ق م وتحق
.)2( والزجاجية والغاء تام للزخارف 

مبنى أخبار اليوم) ١٤ -٢( شكل 

:ومن أمثله االتجاه 

  دار اخبار اليوم

سيد كريم . للمعمارى د
ه    انى الهام د المب ن اح ى م ذا المبن د ه ويع

ر       ى مص ه ف اره الحداث ؤرخ عم ى ت . الت
ح    مات و مالم ى س ذا المبن ى ه ويتضح ف
ه      عماره الحداثه من خالل الخطوط االفقي
ذه     ى ه اطه ف ه و البس ريحه و النمطي الص
المفردات المعماريه المستخدمه و الفتحات  

.الزجاجيه المستقيمه 
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:م  ١٩٥٢م وثورة   ١٩٣٦الفتره االنتقالية بين   ٦/ ١/ ٢
يكيه و      ود الكالس ن القي تخلص م ه و ال اره الحديث و العم دريجى نح ول الت ره التح ذه الفت هدت ه ش

ار  ) المحليه(الحداثه مقابل التقليديه  على ايدى المعماريين الرواد العائدين من الخارج مشبعين بأفك
اره      د العم ر رائ ذى يعتب ريم و ال يد ك ارى س ه و خاصه المعم ه العالمي اره الحديث ادىء العم و مب

)١ (. الحديثه االول فى مصر و الذى تأثر بفكر لوكوربوزيه 

-:األحداث المؤثرة خالل هذه الفترة  ١/ ٦/ ١/ ٢
:  ١٩٣٦معاهده  ٣-٣

ازات   اء االمتي كندريه و الغ اهره و االس ن الق ز م ى خروج االنجلي ه عل م الموافق ره ت ك الفت ى تل ف
ى      ى هجرتهم ال ك ال االجنبيه و المحاكم المختلطه و خضوع االجانب للقوانين المصريه ، فأدى ذل

م    ور بالده وا ام ال المصريين ليتول باب و رجال االعم ام ش ق ام ذلك الطري انفتح ب م ف  ).٢ (بالده
اريين      ل المعم د رحي ارهم بع ن افك ر ع اريين المصريين للتعبي ام المعم ق ام ا الطري تح ايض وانف

.االجانب عن مصر 

مجمع التحرير) ١٥ -٢( شكل 

١٦٣ -١٦٢، ص  ١٩٧٧توفيق أحمد عبدالجواد، عمالقة العمارة في القرن العشرين ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، عام ١.

.١٢، ص  ١٤/٦/٢٠٠٧على جبر ، مقاله بحثيه ،. د ٢.

١٩٧، القاهرة ، صـ ١٩٩٣صالح زيتون ، عماره القرن العشرين ،مطابع األهرام التجاريه ،٣.

:من أهم األعمال هذه الفتره  ٢/ ٦/ ١/ ٢

)٣(  ١٩٥٠مبنى مجمع التحرير عام  

: للمعمارى كمال اسماعيل 
ه فى         اره الحديث ادىء العم ى مب ذا المبن تشكيل  وهو من المبانى الهامه فى القاهره  و يظهر فى ه

ى من حيث     ه للمبن ه     الواجهات الخارجي ه المجرده و لكن ه المديولي األتزان   الفتحات النمطي يتسم ب
.الكتلى المتماثل 

م ١٩١٩ثورة  : الفصل األول    الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة             : الباب الثاني 
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١٧٨، صـ ١٩٩٣صالح زيتون ، عماره القرن العشرين ،مطابع األهرام التجاريه ، ١.

عمارة مراد باشا وهبة) ١٦ -٢( شكل 

كان هناك توجه الي  ١٩١٩كما ذكرنا من قبل انه بعد ثورة 
ارسال عدد من البعثات الدراسية للخارج منها بعثات لبعض المعماريين من 
 .اجل أألرتقاء بفن العمارة المصري فقد استمر ذلك فكانت هناك بعثة ثانية

:البعثة الثانية  ٣/ ٦/ ١/ ٢

وحتى بدايه الخمسينات  ذلك عقب انتهاء الحرب العالميه الثانيه لسد  ١٩٤٦كانت بدايتها منذ عام  
الحاجه الى اعضاء هئه التدريس فى جامعة القاهره و عين شمس، و على رأسهم صالح زيتون و 

ظهر فى هذه الفتره اتجاه  )1 (.مصطفى شوقى واللذان درسا فى معهد ايلينوى للتكنولوجيا بأمريكا
نحو االنفتاح 

. على الفكر الغربى

:التحول التدريجى نحو مبادىء ومفاهيم عماره ما بعد الحداثه ٤/ ٦/ ١/ ٢

دأ         ات و ب ه فى اواخر االربعين ه الثاني بعد عوده البعث
اره        ى العم ى ف الفكر الغرب أثر ب ور الت وح ظه بوض
العالميه و عماره الحداثه ، وبدأ ذلك مع عوده صالح 

ى      ١٩٤٨زيتون عام  ه و حصوله عل ه الثاني من البعث
ابقه الخاصه بتصميم     اره  الجائزه االولى فى المس عم

و التى تعتبر اول عالمه  ١٩٤٩عام مراد باشا وهبه 
ه، والتى تميزت ألول     و اضحه لمفهوم عماره الحداث
دور التجارى فى         ده من حيث ال ا الجدي مره بمكوناته
ن      ب م ادات و المكات ى و ادوار العي دور األرض ال
ى حسب        ى الثالث و جاء التصميم عل الدور األول ال
تثمر وخصصت األدوار    ل مس ه ك ا لحاج ب وفق الطل

ن  ى  ٤م عه  ١٣ال ه الس كنيه متفاوت ون وحدات س لتك
على شكل  ١٥و ال  ١٤بينما جاء تصميم الدورين ال 

ن     ره م طحات كبي زوده بمس ن م ن دوري يالت م ف
دور السفلى     الفراغات كما تم تخصيص كل مساحه ال

اره      يارات لصالح سكان العم أوى س م  .ليكون م وتتس
ا من    ببساطة التشكيل ورزانة الخطوط األفقية وخلوه

الزخارف

م ١٩١٩ثورة  : الفصل األول   الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة              : الباب الثاني 
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م ١٩٥٢يوليو  ٢٣ثورة : الفصل الثاني  ٢/ ٢
ك  ١٩٥٢يتناول هذا الفصل ثورة يوليو  ٠٠٠٠تمهيد         م وتأثيرها علي العمارة المصرية وذل

.بظهور مدارس معمارية جديدة بعد الثورة متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 
-:نبذة ....يوليو  ٢٣ثورة  ١/ ٢/ ٢

وعرف في  ١٩٥٢يوليو  ٢٣انقالب عسكري قام به ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 
ورة  البداية بالحركة المباركة ثم اطلق عليها البعض فيما بعد لفظ  و  ٢٣ث د حرب   . يولي  ١٩٤٨بع

د نجيب           واء محم ة الل وضياع فلسطين ظهر تنظيم الضباط األحرار في الجيش المصري بزعام
ى         ١٩٥٢يوليو  ٢٣وفي  ى األمور والسيطرة عل قام التنظيم بانقالب مسلح نجح في السيطرة عل

ى    ة عل المرافق الحيوية في البالد وأذاع البيان األول للثورة بصوت أنور السادات وأجبرت الحرك
.١٩٥٢يوليو  ٢٦الملك التنازل عن العرش لولي عهده األمير أحمد فؤاد ومغادرة البالد في 

وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة االمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 
ة وأعلنت         ١٣ م الغيت الملكي ضابط برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط األحرار ث

. )١( ١٩٥٣يونيو  ١٨الجمهورية في 

)٢( : مبادئ قيام الثورة  ٢/ ٢/ ٢

:قامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة وهي
.القضاء على االقطاع١.
.القضاء على االستعمار٢.
.القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم٣.
.إقامة حياة ديمقراطية سليمة٤.
.إقامة جيش وطني قوي٥.
.إقامة عدالة اجتماعية٦.

-:وأثرها علي العمارة .....يوليو  ٢٣ثورة  ٣/ ٢/ ٢

ة صياغة            ك في محاول اري في ظل التوجه االشتراكي وظهر ذل لقد حدث تحول في الفكر المعم
ي        ار العمران ي األزده ر ف ر كبي ه أث ان ل ا ك ة مم ة العربي مة األم ا عاص ي أنه اهرة عل الق

رة    ذه الفت اري له ة       ، والمعم االت المعماري ي المج ر عل ر األث ائز أكب ذه الرك ان له د ك وق
)٣( .والعمرانية 

اري           ذي صممه المعم ة ال دول العربي ة ال دائم لجامع ر ال ي المق ومن أهم مشروعات هذه الفترة مبن
ام    اض ع ود ري ة       ١٩٥٤المصري محم د الهوي ي تأكي ي عل ذا المبن ي ه رص ف د ح م وق

ة وفي معالجة           ات الفراغي ة والعالق ة من خالل المساقط األفقي االسالمية للمجتمعات العربي
.الواجهات وتنسيق الموقع الخارجي 

٦٢م ص ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب ، شحاتة عيسى ابراهيم القاهرة١.

اهرة   ،رسالة ماجستير  ،التشكيل المعماري بين القيم التراثية والقيم المعاصرة ،محمد عبد الفتاح ٢. ة الق ة الهندسة  ، جامع م  ٢٠٠٠عام  ، كلي
.٩٨ص ، 
الة ماجستير     ،علي عبد الؤوف ٣. ارة المصرية المعاصرة رس اهرة   ،النقد المعماري و دوره في تطوير العم ة الق ة الهندسة   ، جامع عام  ،كلي

.١١٩ص ، م ١٩٩١

يوليو ٢٣ثورة : الفصل الثاني   الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة            : الباب الثاني 
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:)1(  الوعى القومى و تأثيره على مفاهيم العمارة  فى مصر ١/ ٣/ ٢/ ٢

:انقسم الفنانون في مصر خالل تلك الفترة الي قسمين 

:األجبار : اوال

.وفي هذا األتجاه لم يجد الفنانون امامهم غير خيارات ثالثة 
.اما التخلي عن استقالليتهم والذوبان مع قنوات هذا النظام •
.األنعزال خارج مسار االحداث•
.األستغراق في ممارسة ابداعية سهلة ال تعرض صاحبها للمساءلة  وسوء التؤيل •

ولذلك اختفى الناقد ولم يستطع المناخ القائم ان يفرز حركة نقدية موازية للحركة البداعية 

:األختيار :ثانيا

وفي هذا األتجاه وجد بعض الفنانون في اهداف الثورة مما يحقق امانيهم في العدل والحرية والوحدة 
ع             م التواصل م ق له ة وتحق دون ضغوط خارجي ي في نفس المسار ب العربية فواصلوا ابداعهم الفن

.الجمهور من خالل قنوات اتاحتها لهم الثورة

:)2( انعكاس روح الثورة على األعمال المعمارية ٢/ ٣/ ٢/ ٢
تميزت هذه الفتره بتشجيع المعماريين المصريين ليتعدوا االنشغال بمسأله الطراز ، وتحويل الفكر 

الى مجاالت اخرى مثل األهتمام بالربط بين العماره و تنسيق المدن، و اعاده تقييم سبل مزاوله 
االسكان االجتماعى                       -:  مثال . النشاط المهنى بما يتوافق مع الواقع األجتماعى المصرى 

اسكان العمال -
.اعاده بناء القرى  -.                     وضع شروط البناء-
.       تصميم الوحدات السكنيه النموذجيه بأقل مسطح-
.  تصميم وحدات ألنتاج مواد البناء  --

بالواقعية (وقد ظهر منذ منتصف األربعينات وحتى السبعينات تقريبا اسلوب معماري يسمى 
اثرت هذة الفلسفة األشتراكية  .تعتمد على التجريد كرد فعل الفكار الفن الحديث التي ) األشتراكية

على العمارة والفن حيث نجد بعض اعمال هذة الفترة متأثرة بهذا األتجاه الذي انتشر في البالد 
.األشتراكية طيلة الخمسينات 

  .واصبح الفن يهتم بقضايا الوطن واألنسان  والعمل و األشتراكية وتصوير الطبيعة والبيئة الشعبية
)3(

ر       ١. ري المعاص ن المص ة الف ذهب لحرك اء ال ه غط ورة   /مقال كيليون وث انون التش      م١٩٥٢الفن
www.smartwebonline.com                       
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.١١٥ص  ١٩٩١الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة من الفن ٨٠، صبحي الشاروني ،كمال المالخ ،رشدي اسكندر ١.

١٨١ - ١٨٠ص ، م ١٩٩٣عام ، الطبعة األولي ، مصر ، مطابع األهرام التجارية ، عمارة القرن العشرين ، صالح زيتون ٢.

:ظهور مفهوم الواقعيه االشتراكيه  ٤/ ٢/ ٢
اهيرو             ى جانب الجم ر عن قضايا الشعب ويقف ال ه ويعب ه العام ينادي هذا الفن بفن واقعي يفهم

)الفن للمجتمع(مشاكلها اليومية 
واد             ه بم ده المبني الهم الجدي ى اعم اري عل راث المعم ردات من الت ى أدخال مف ويعتمد هذا الفن عل

انشاء و طرق حديثه و هذا يقودنا الى التشابه بين الفلسفة لعماره ما بعد الحداثه
  )Post Modernism  (و الواقعيه األشتراكيه. )1(

 
-):الواقعية أألشتراكية (عمارة الحداثة في فترة التوجه األشتراكي  ١/ ٤/ ٢/ ٢

اريين            ارة حيث تشبع هؤالء المعم ة في العم ات الخارجي اه كنتيجة الرسال البعث ذا األتج ظهر ه
ة في            ة األكاديمي وا للحرك يم الجامعي في مصر ونقل ادوا ترأسوا التعل بالعمارة الغربية وعندما ع

)2( .مصر ما تعلموه من الغرب وبالتالي أصبح التعليم أألكاديمي مشبعا بالفكر الحداثي الغربي 

)2(  -:من أعمال هذه الفترة  ٥/ ٢/ ٢

م ١٩٦٠مبني مطار القاهرة 
للمعماريان صالح زيتون ومصطفي شوقي

ة       ارة الحداث اء الواضح لعم د األنتم ي        ، المبني يؤك د عل ي والتاكي د للمبن ام الممت حيث التشكيل الع
ة والمسطحات     مسارات الحركة وتاكيد األنشاء والتكرارية والموديولية باألضافة للفتحات المنتظم

الزجاجية األفقية 

فندق شيراتون القاهرة) ١٨ -٢( شكل 

مبني مطار القاهرة) ١٧ -٢( شكل 

م١٩٦٤مني فندق شيراتون القاهرة 
للمعماري محمد رمزي

يتضح انتماء المبني لعمارة الحداثة خالل كثير من  
السمات حيث التاكيد علي الخطوط األفقية البسيطة  
ي من      و المبن والرأسية وتاكيد بساطة التشكيل وخل

.الزخارف
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)حتي االن  ١٩٧٠الفترة من ( العمارة المصرية المعاصرة : الفصل الثالث  ٣/ ٢

-): ١٩٨٠–١٩٧٠( فترة االنفتاح األقتصادي  ١/ ٣/ ٢
اثرت حرب أكتوبر تاثيرا كبيرا علي المجتمع المصري وأحدثت به تغيرات عميقة ، حيث تخلت   

)١( .الدولة فكرها األشتراكي واتجهت الي الرأسمالية وتمثلت في سياسة األنفتاح األقتصادي

-:تأثير سياسة األنفتاح علي الفكر المعماري  ١/ ١/ ٣/ ٢
ع ،   نتيجة اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع تضخم األنفصام واألزدواجية التي يعاني منها المجتم
اهقة    راج الش وعادت من جديد عمارة الصفوة التي تمثل التيار الرأسمالي للدولة وعبرت عنها األب
علي ضفاف النيل ، مثل برج أم كلثوم ، والمدن المخططة الجديدة مثل مدينة األوقاف والمهندسين 

.ومدينة نصر وامتداد مصر الجديدة 
ي      ) العام ( أما التيار الشعبي  اهرة وخاصة ف فقد تمثل في األمتدادات العشوائية الضخمة حول الق

)٢( . منطقة بوالق وامبابة وشارع فيصل 

-:)٣( التوجهات المعمارية في فترة األنفتاح  ٢/ ١/ ٣/ ٢

...التوجه الغربي •

اع       رض األتب ارة المصرية بغ ي العم ة ف ة الحديث ة العالمي ات المعماري تخدام التوجه م اس ث ت حي
ا ولكن                ة لمبادئه ة عالمي ا مراجع د حدث له ك الوقت ق ي كانت في ذل ة الت ارة الحداث وخاصة عم

.استمرت كما هي في العمارة المصرية ، مثل برج أم كلثوم 

ة            . د١. ة واقتصادية ، مكتب ة سياسية واجتماعي االت وبحوث نقدي جالل أمين ، نحو تفسير جديد ألزمة االقتصاد والمجتمع في مصر ، مق
. ٨٦م ، ص  ١٩٨٩مدبولي ، عام 

ة الهندسة ، عام    ٢. م  ١٩٨٨علي محمد عبداهللا الصاوي ، التحوالت في الفكر والتعبير المعماري ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلي
. ١٦٦، ص 

اري  ،سيف نصر الدين أحمد ٣. وان   ،رسالة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعم ة حل ة الهندسة   ، جامع كلي
.١٨٦، ١٨٥ص ، م ٢٠٠١عام ،بالمطرية 

برج أم كلثوم ) ١٩ -٢( شكل 
، مثال لألبراج المرتفعة علي ضفاف النيل 

.
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)١.(  ...النمو العشوائي •

والذي كان ممثال في التيار الشعبي وما ينتجه 
من عمارة تعمل علي احياء التراث المحلي ، 
ات  داخل الطبق اح وت ة األنفت ع سياس ن م لك
وا  الغ ليقوم ودتهم بمب ارج وع فرهم للخ وس
كن      اتهم والس ي حي ي ف ات األعل د الطبق بتقلي
اول   اء بواسطة المق ان البن نهم ، فك القرب م ب
ات    تج الغاب ا أن وائية مم اطق عش ي من ف
األسمنتية المحيطة بالمدن الرئيسيةوساهم في 

تشويه الصورة البصرية

)٢( ......االتجاه التأصيلي•

ن  اري حس اوالت المعم تمرار لمح و اس وه
اء       ي احي ا واصف ف يس ويص ي ورمس فتح
ذ   العمارة المحلية التراثية ومفرداتها ومن تتلم

.علي يده من تالميذه المعماريين

)٣( .ثنائية االستشاري المصري األجنبي•

ي   بسبب سياسة األنفتاح عاد المعماري األجنب
ة      ورة ثنائي ي ص ن ف ري ولك رة أخ ل م للعم
أنتجوا     ري ف اري مص ع معم تراك م باألش
افي او    المحتوي الثق ا ب ة له ارة ال عالق عم
يس      ل رمس ه مث ري وعادات اخ المص بالمن

.هيلتون والنيل هيلتون وسميراميس 

اري        ،سيف نصر الدين أحمد ١. ره علي التشكيل المعم اري وأث الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
.١٨٦، ١٨٥م ، ص ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

.المرجع السابق٢.

. ١٨٧المرجع السابق ، ص ٣.

النمو العشوائي) ٢٠ -٢( شكل 

منزل الدكتور فؤاد رياض ) ٢١ -٢( شكل 
، المعماري حسن فتحي 

مبني رمسيس هيلتون) ٢٢ -٢( شكل 
ال توجد عالقة بين المبني والبيئة المحيطة
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د    ١. دين أحم اري      ،سيف نصر ال ي التشكيل المعم ره عل اري وأث ي الفكر المعم الة ماجستير   ، التحوالت ف وان  ،رس ة حل ة ، جامع كلي
. ١٩٠م ، ص ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

. ١٩٢المرجع السابق ، ص ٢.

. ١٩٤المرجع السابق ، ص ٣.

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د٤.

-: )١( م ) ٢٠١٠–١٩٨١( فترة األصالح األقتصادي  ٢/ ٣/ ٢

بدأت الدولة تنفيذ خطوات ما يسمي باألصالح األقتصادي بهدف التوجه 
نحو أقتصاد السوق بمنهج متدرج يراعي البعد األجتماعي في التحول بالقدر 

.الممكن حتي تتحقق التنمية األقتصادية واألجتماعية الشاملة 

-:) ٢( تأثير سياسة األصالح األقتصادي علي الفكر المعماري  ١/ ٢/ ٣/ ٢

نتيجة ازدياد الفجوة اتساعا بين الطبقات المختلفة داخل المجتمع المصري 
زادت طبقات الصفوة ثراء وتميزا من الناحية المعمارية وتبعهم الطبقة 

.المتوسطة وزادت الطبقة الدنيا فقرا ، وفقر النتاج المعماري 

-: )٣( التوجهات المعمارية في فترة االصالح األقتصادي  ٣/ ٣/ ٢

-:يمكن تقسيم التوجهات الفكرية المعمارية في مصر الي ثالث توجهات كاالتي 
ه    .....التوجه األول  • اري من يعتمد علي المخزون التراثي التراكمي كمصدر ومنبع ليستقي المعم

.أفكاره
ه هو مصدر            .....التوجه الثاني  • اري والعمراني ل اج المعم ي الفكر الغربي والنت ا عل د كلي يعتم

.ألفكاره
.عدة توجهات فردية مختلفة.....التوجه الثاث  •

-:التوجه نحو الجذور التاريخية والتراثية .... التوجه األول  ١/ ٣/ ٣/ ٢
....ويمكن تقسيمه الي

-:إحياء التراث  -أ 

يري رواد هذا االتجاه ان التراث يعطي للعمارة المصرية المعاصرة الهوية الشخصية ، نجد فريق 
ة سواء كانت        ارة بجذورها التاريخي ربط العم وتاصيل  ) اسالمي  –قبطي  –فرعوني  ( ي

دخل       ة وم قيمها الجمالية والمعمارية والحضارية ، ويجد في هذا التأصيل مخرج من األزم
ي           ل األعل لحل مشكلة العمارة في مصر واصفا تجارب حسن فتحي ورمسيس ويصا المث
ة       درات األبداعي انيهم الق ي مب الذي تجسدت في عمارتهم مقومات المجتمع المحلي وتجلت ف

.للحرفي المصري 
ة     ي صياغة محاول ويقود هذا االتجاه مركز الدراسات المعمارية والتخطيطية ، وقد نجح المركز ف
ا من           دة وغيره ي حي مصر الجدي ه ف ر الرئيسي ل اره في تصميم المق ور أفك ة تبل معماري

. )٤(  األعمال
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-:أمثلة لمباني هذا االتجاه 

:)١( االستلهام من التراث الفرعوني : أوال

ى واجهات          د الفرعوني ال ردات المعب ل مف ى نق ظهر في بدايات القرن العشرين و الذي يعتمد عل
المبنى، و يمثل هذا االتجاه مبنى الركاب الجديد بمطار األقصر، و مبنى المحكمة الدستورية العليا 

.بكورنيش النيل بالمعادى، و العديد من المباني األخرى

)٢( م  ٢٠٠١مبنى المحكمة الدستورية العليا  

احمد خالد عليوة يقع المشروع بجوار عمارات عثمان بالمعادي –المعماريان احمد مصطفي ميتو 
.ويطل علي الكورنيش من الواجهة الرئيسية 
ددة األغراض    –الجزء األداري ( يتكون المشروع من عناصر رئيسية وهي  االدارة –قاعة متع

) .باالضافة الي قاعات الجلسات والخدمات –
ه        ع اعطائ ي أكمل وجه م ه عل راعي المعماريان في تصميم المبني أن يحقق الغرض الوظيفي من
مهابة في الشكل والفخامة لذا فقد استخدما مفردات التشكيل النابعة من الطراز الفرعوني باالضافة 

.الي االرتفاعات الكبيرة لالحساس بالرهبة وهذا ما يميز الطراز الفرعوني

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د١.

الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعماري ،سيف نصر الدين أحمد ٢. وان   ،رس ة حل ة الهندسة   ، جامع كلي
. ٢٢٠م  ، ص ٢٠٠١عام ،بالمطرية 

٣.http://hccourt.gov.eg/About/About.asp  الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية ،.

الواجهة الرئيسية ) ٢٣ -٢( شكل 
  للمحكمة الدستورية العليا

ا       تورية العلي ة الدس ى المحكم يم مبن د أق وق
ى    د األقصر عل راز معب ى ط لة  ١٤عل مس

دور األرضي و  ة بال ن   ١٤فرعوني لة م مس
د   ع وق ابق الراب ى الط ابق األول حت الط
د  ميم المعاب ن تص تفادة م ي االس روع
المصرية واألعمدة والتيجان المزينة بزهرة 

دة    . اللوتس والبردي اع األعم غ ارتف  ٢٨وبل
رة        ى شكل زه افورة عل ا أقيمت ن رًا، كم مت

.اللوتس
كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج 
المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم 
ارة المصرية    ى العم ى إل ذى ينتم ى ال المبن
راز     ح الط ن مالم ه م ا تحمل ة، وم القديم

. المعمارى القديم برؤية معاصرة
ا   تورية العلي ة الدس إن المحكم ذا، ف وهك
بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، تعد معلما 
ارية  ياحية والحض ر الس الم مص ن مع م

.)٣( العريقة

أعمدة من اللوتس تزين واجهة المبني) ٢٤ -٢( شكل 
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) ١( م ) ٢٠٠٠-١٩٩٣(مدينة مبارك العلمية ببرج العرب 

تم فيها استخدام الشكل الهرمي و الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بأهرامات الفراعنة، حيث أنه تم تصميم 
اثيو   المعاهد البحثية على شكل ثالثة أهرام ، كل هرم عبارة عن مربع في المسقط األفقي يتوسطه ب

.مغطى جزئيا بضلعي الهرم و النصف اآلخر بنصف قبة سماوية

ى الرئيسي         و قد تم استخدام فكرة المبنى الهرمي في مباني أخرى كمستشفى شرم الشيخ، و المبن
السياحية بالغردقة، أو بشكل رمزي تجريدي كما في نصب الجندي المجهول " ميليا الفرعون"بقرية 

ويبدو أن الشكل الهرمي له جاذبية خاصة أيضا بالنسبة للمعمار العالمي، و يظهر ذلك . بمدينة نصر
) .١( في تصميم الهرم الزجاجي بساحة متحف اللوفر بباريس، وغيرها من أمثلة العمارة الغربية 

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د١.

المعاهد البحثية على شكل أهرامات ) ٢٦ -٢( شكل 
بمدينة مبارك العلمية ببرج العرب

المبنى الرئيسي ) ٢٧ -٢( شكل 
بالغردقة على " ميليا الفرعون"بقرية 

شكل هرم

الهرم قمته عبارة ) ٢٥ -٢( شكل 
عن ضلعي هرم و النصف اآلخر 

نصف قبة سماوية

مستشفى شرم الشيخ الدولي) ٢٨ -٢( شكل 
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-:)١( االستلهام من التراث اإلسالمي  : ثانيا

تلهمت روح     اني اس اذج لمب ر نم دأت تظه رن الماضي ب ن الق عينيات م ات والتس رة الثمانيني ي فت ف
رة       اري اإلسالمي م اء الفكر المعم ومفردات العمارة اإلسالمية في تصميمها ويظهر فيها إعادة إحي

ا     اريع هم ن المش يين م وعين أساس ي ن اذج ف ذه النم زت ه د ترك رى، و ق كنية : أخ اني الس و (المب
ة ياحية  ) اإلداري ة الس اريع ذات الوظيف .و المش

 
-:) ٢( مبنى مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 

عبد الباقي ابراهيم. لمعماري دا
ن جزأين  ون م دة، ويتك ع بمصر الجدي اني سكن،  : يق ى الخاص بمركز الدراسات والث األول المبن

ويتجمع الجزءان حول فناء يتسع في أدواره العليا بالتوازي مع بروز واجهات المبنى من الخارج،   
.هذا باإلضافة الى استخدام مشربيات بواجهات المبنى لزيادة الخصوصية

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د١.

.المرجع السابق٢.

استخدام المشربيات بواجهة ) ٣٠ -٢(شكل 
المبنى لزيادة الخصوصية

قطاع بالمبني يوضح ) ٢٩ -٢( شكل 
استخدام الفناء لتهوية المبني مع الحفاظ 

علي الخصوصية

مفردات العمارة اإلسالمية تظهر في تشطيبات وديكورات ) ٣١ -٢( شكل 
الفراغات الداخلية
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:االستلهام من تراث العمارة المحلية: ثالثا

اء        ادة إحي ام بإع رز من ق يعتبر حسن فتحي أب
أساليب التصميم و البناء المحلى خاصة عمارة 
ة   النوبة القديمة، و من أشهر أعماله قرية القرن

ين عامي     ا ب م، ١٩٥٣و ١٩٤٦و التي بنيت م
ة    ي حقب رت ف اه ظه ذا االتج دادا له و امت
رين     رن العش ن الق عينيات م ات و التس الثمانين
زت      ي ترك ة الت ال المعماري ن األعم د م العدي
أساسا في المباني و القصور السكنية الخاصة    
ة و    ة الحراني اهرة بمنطق ة الق واحي مدين بض
ذا    تخدام ه ب اس ى جان ا، ال ين و غيره البدرش
االتجاه في إنشاء العديد من القرى السياحية في 

ا    يخ و غيره رم الش ة و ش ا  .الغردق و م وه
ي     ن فتح ث أن حس ة حي ة عجيب يوضح مفارق
ان تحت شعار     عندما بدأ الدعوة لهذا االتجاه ك

م      "عمارة الفقراء" ع مرور الوقت ت ، و لكن م
تسخير هذا التوجه في بناء القصور و المساكن 
الخاصة و المنتجعات السياحية لألغنياء، بنفس 
وائط     تخدام الح ى اس د عل ذي يعتم لوب ال األس
تخدام  وب و اس ر أو الط ن الحج ة م الحامل
دا     ا ح و م وات، و ه اب و القب ة بالقب التغطي
اري      اه المعم ذا االتج بالبعض الى أن يصف ه

ية .)١( بالرومانس

استراحة خاصة بمنطقة أبو صير بالهرم )٣٤ -٢( شكل 

مباني حديقة األطفال الثقافية ) ٣٥ -٢( شكل 
بالسيدة زينب بالقاهرة 

المعماري عبد الحليم ابراهيم

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د١.

لقطة ألحد مباني قرية القرنة ) ٣٢ -٢( شكل 

موقع عام لقرية القرنة ) ٣٣ -٢( شكل 
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م ١٩٩٢ -:الغردقة –قرية كفر الجونة 

سهير فريد -المعماري رامي الدهان 
ا       ميمها وبنائه م تص ي ت روعات الت م المش د أه ُتع

ن فتحي  ارة حس داد عم وذج المت ل . كنم ت ك وكان
ة       ت الخام ة، وكان ب واألقبي قفة بالقب داتها مس وح
ا        ادي، أم اء الطوب األحمر الع ي البن المستخدمة ف
عمال البناء فكانوا من النوبيين الذين تم استجالبهم  
من النوبة لهذا الغرض، كما استخدم نظام الحوائط  

ام      و. )١( الحاملة ى ع وادر المشروع ف د ظهرت ب  ق
اء  ١٩٩٢ ى إنش ة إل د الحاج كنى  عن ع س تجم

ياحية  لمجموعة من الموظفين  تعمل فى الفنادق الس
ضرورة إيجاد  الموجودة بالمنطقة وكان التفكير هو

ؤالء  ى له ع ح روف   مجتم تالعم والظ وظفين ي الم
ة ة البيئي ك المنطق ة تل ى أهمي ة ويراع  المحيط

داتال دآ عن الوح ياحية بعي ن  س ا م ا له ة بم النمطي
اء  و سكانها  أثرسلبى على مباشرة من    عقب االنته

ة  ددها    ال مجموع غ ع ى بل دات والت دة  ٧٠ وح وح
ام   ظهر ها الت ع البي  بجالء تجانس ا   ئ م ة المحيطة مم
ع   إمكانية استغاللها سياحيا بصورةر أظه ممتازة م

كان ديل إلس ل ب اد ح ر إيج ارج الكف املين خ  الع
للمنطقة بإضافة عدد  التنمية السياحية وبدأت عملية

ن  ر م اليهات   آخ كنية والش دات الس ادق  الوح والفن
 والمقاهى إضافة إلى متحف والمحالت والبازارات

حى و ادى ص رح ون )٢(  مس

٢٠٠٥يحيى وزيرى ، مالمح التراث في العمارة المصرية المعاصرة ، مقالة ، مجلة جريدة الفنون الكويتية ، نوفمبر . د١.

٢٥ -١٧ص ، م ١٩٩٨عام ،  ٢٠٦العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

استخدام مفردات التشكيل  ) ٣٦ -٢( شكل 
النابعة من البيئة مثل الفتحات الصغيرة 

والقباب واالقبية

المسقط األفقي للدور ) ٣٨ -٢( شكل 
األرضي ألحد التجمعات السكنية بالقرية

الممرات المظللة بين ) ٣٧ -٢( شكل 
الوحدات السكنية
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د   ١. دين أحم اري         ،سيف نصر ال ره علي التشكيل المعم اري وأث الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعم وان   ،رس ة حل ة الهندسة   ، جامع كلي
. ١٩٣ص ، م ٢٠٠١عام ،بالمطرية 

-:) ١( التلقيط من التراث   -ب 
اج   بمعني استعارة المفردات والعالقات التشكيلية والفراغية من التراث ومحاولة صياغتها داخل النت

.المعماري والعمراني المعاصر 

)١( مبني مركز التجارة العالمي  

ع المكتب األمريكي     اري مجموعة من      S.O.Mالمعماري علي نصار باالشتراك م اضاف المعم
تخدام التصميمات  ل المشربيات والتشكيالت االسالمية واس ات مث ي الواجه ردات األسالمية ف المف

.المستوحاة من الزخارف االسالمية في الحوائط الداخلية في محاولة للتوافق مع العمارة االسالمية 

)١( م  ١٩٨٨مبني دار األوبرا المصرية 

) JICA ) (Nikken Sikhei(هيئة التعاون العالمية اليابانية 
ا    ات ، كم ي الواجه وح ف د للمفت ادة نسب الس ارة االسالمية ، وزي ردات العم تخدام بعض مف م اس ت
ه   روعى فيه اللمسة التاريخية للعمارة العربية بحيث يقع المسرح الخديوى فى الجانب االيسر ويقابل

.فى الجانب االيمن مربع مماثل وبنفس المساحة عالوة على الزخارف االسالمية لالبواب 

نالحظ زيادة نسب السد ) ٤١ -٢( شكل 
للمفتوح في الواجهات 

منظور ليلي لدار ) ٤٢ -٢( شكل 
األوبرا المصرية

على نصار واس أو إم مركز  ) ٤٠ -٢( شكل 
التجارة العالمي بوالق القاهرة المالمح المحلية 

فى عمارة ما بعد الحداثة المصرية

المكتب العربي –مبني مشيخة األزهر )  ٣٩ -٢( شكل 
استلهام تشكيل المبني من العمارة –م ١٩٩٠-للتصميمات 
)الكتل الصريحة –القبة –الوحدة المثمنة ( االسالمية 
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د  ١. دين أحم اري   ،سيف نصر ال كيل المعم ي التش ره عل اري وأث ر المعم ي الفك والت ف تير ، التح الة ماجس وان ،رس ة حل ة ، جامع كلي
.١٩٥ص ، م ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

-:) ١( التكامل بين التراث والمعاصرة    -ج 
راث           ة في الت ين االصالة المتمثل ديم والحديث أي ب ين الق وفيه يحاول المعماريون احداث التكامل ب
والمعاصرة المتمثلة في روح فترة الحداثة التي يعيش العالم فيها ويتعايش بمبادئها ، بمعني انه يجب 
ة    اد لغ ة ايج ة ومحاول ة المعماري ل الثوابت التراثي وانينهم وتحلي راث والمعاصرة وق ي الت م معن فه
ارة معاصرة            ي عم ة ، اي الوصول ال اهيم المعاصرة والحداث ا ومرتبطة بمف معمارية مستمدة منه
ار       ذا التي ة ، ونجد نجاح ه متطورة تحوي ثوابت التراث الثقافي المحلي وتتكامل مع النواحي البيئي

:في عدة اعمال متميزة منها 
  

) ١( مشروع اسكان طلبة الجامعة األمريكية 

. المعماري م عمرو االلفي
وم           داخل ومفه ي ال اح عل حيث عبر عن التراث في الفكر األسالمي من خالل الخصوصية واألنفت
الجوار من خالل عمل فناء داخلي تدور حوله فراغات المبني المختلفة باالضافة الي احترام المبني 
ي            داخل حت ي ال درج ال ع أدوار ومت ة أرب ي الواجه اع عل الرتفاع المباني المجاورة حيث أن االرتف

.تصل الي عشرة أدوار

استخدام المفردات ) ٤٣ -٢( شكل 
التراثية فى الواجهات المشربيات والعقود 

والزخارف الجصية والكرا نيش

منظر للفناء الداخلى وتطل ) ٤٤ -٢( شكل 
عليه غرف االقامة والصالونات بالدور 

االرضى
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د    ١. دين أحم اري      ،سيف نصر ال ي التشكيل المعم ره عل اري وأث ي الفكر المعم الة ماجستير   ، التحوالت ف وان  ،رس ة حل ة ، جامع كلي
. ٢١٨ص ، م ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

-):عالمية العمارة ( التوجه الثاني •

ادي        اره ،حيث ين ه هو مصدر ألفك يعتمد كليا علي الفكر الغربي والنتاج المعماري والعمراني ل
ي         اريوه عل ة ، وعمل معم ا المختلف دم واتجاهته الم المتق بعالمية العمارة نتيجة انبهاره بعمارة الع
ة ودون     ة المحلي ارات الحرفي تطبيق أفكارها ومبادئها دون تطويع ودون استغالل او تطوير للمه
اعتبار للعوامل البيئية والمناخية ، وال ينظر هذا التيار للعمارة كبناء ثقافي له ثوابته التراثية التي 
ي يجب ان      ة الت دم المادي تنتقل من حقبة الخري وانما ينظر اليها كتعبير عن حضارة العالم المتق
ائل             اه بتلقي رس ذا االتج اري من خالل ه وم المعم ة ، حيث يق ا العالمي نرتبط بها ونتعامل بلغته
يم             تالف الق ن اخ ر ع رف النظ ر بص ي لمص ز العمران ل الحي ا داخ ي ونقله اري الغرب المعم
ائدة     ارة الس ارة، والعم االجتماعية والثقافية للمجتمعان والعوامل والظروف التي افرزت هذه العم
اري          اج المعم ي النت ك عل ة وانعكس ذل د الحداث ا بع حاليا هي عمارة الحداثة المتطورة وعمارة م

. )١(  المصري
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يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع  ٤/ ٢
د         ورة   ٠٠٠٠تمهي ل ث ذا الفص اول ه ارة   ٢٥يتن ي العم ا عل اير وتأثيره ين

.المصرية وذلك بظهور أفكار معمارية جديدة  متأثرة بالتغير الحادث في المجتمع 
نبذة....يناير  ٢٥ثورة  ١/ ٤/ ٢

اء     وم الثالث اير   ٢٥هي ثورة شعبية سلمية انطلقت ي د الشرطة       ٢٠١١ين ر ليوافق عي ذي اختي ال
ة   ٦حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب  أبريل وحرك

كفاية وكذلك مجموعات من الشباب عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها 
ة  عيد «مجموع د س ا خال د «و» كلن بكة رص اع    . » ش ى األوض ا عل ا إحتجاًج دعوة له اءت ال ج

د       رئيس محم م ال ي ظل حك المعيشية والسياسية واإلقتصادية السيئة وكذلك على ما أعتبر فساًدا ف
 .حسني مبارك

م، ففي   ٢٠١١فبراير  ١١أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 
السادسة من مساء الجمعة أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن 

)١( .منصبه وأنه كلف المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد

:أسباب قيام الثوره ٢/ ٤/ ٢ 

قانون الطوارئ بموجب هذا القانون فإن للحكومة الحق أن تحتجز أي شخص لفترة غير محددة 
.لسبب أو بدون سبب واضح 

.التزوير في إنتخابات مجلس الشعب 
. قسوة الشرطة حيث عانى المواطن المصري الكثير من الظلم واإلنتهاك لحقوقه اإلنسانية

الفساد وسوء األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية
.زيادة عدد السكان وزيادة معدالت الفقر

.تصدير الغاز المصري إلسرائيل
ر     ى تغيي ه عل قيام الثورة الشعبية التونسية فأضاءت تلك الثورة األمل لدى الشعب العربي بقدرت

)١( .األنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته 

-:وأثرها علي العمارة ..يناير ٢٥ثوره   ٣/ ٤/ ٢

.بدأ الشعب يعبر عن هويته  -
اه ّاخر       - ى و إتج اه الحديث األوروب محاوله لفهم الظاهره اإلزدواجيه  و هي  صراع بين اإلتج

. يبحث عن الهويه و المحليهوطنى  تقليدى
كيلى و  - ن التش ا الف ا و منه ون جميعه ل شمل الفن اره فحسب ب ى العم ذا الصراع عل ؤثر ه م ي ل

.الموسيقى والصراع بين الرؤيه المحليه التقليديه و التحديثيه

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة .١
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-:الوعى القومى و تأثيره على مفاهيم العماره  ١/ ٣/ ٤/ ٢

اريين     دى المعم ام ل أصبح األن البحث عن عمارة جديدة مالئمة للبيئة المصرية هو مركز اإلهتم
ا المصرية ،       رة عن هويتن ارة معب المصريين ، فزادت الندوات والمؤتمرات التي تبحث عن عم

ذا يحاول     ٢٥فقد سيطرت ثوره  يناير على الحياه الثقافيه و الفنيه و كافة المجاالت األخري ، ول
.المبدعين في جميع المجاالت ومنها العمارة الي عودة مصر مرة أخري منارة للعلم والحضارة 

-:التوجهات المعمارية بعد الثورة  ٤/ ٤/ ٢

ي الساحة          ورة ولكن الغالب عل د الث اريين بع لم يتضح حتي األن مالمح ألفكار وتوجهات المعم
اة        ة لمراع ة والتكلف وفرة للطاق ة وم ة للبيئ المعمارية هو الحديث عن عمارة مصرية جديدة مالئم

.الظروف اإلقتصادية وللتقليل من التلوث وإستنزاف الطاقة 

-:) ١( عمارة مصرية تبحث عن هوية  ٥/ ٤/ ٢

واؤم            ك للت ة مستحدثة وذل ارة مصرية عربي اء عم ة إلحي رأت العمارة المصرية محاوالت بدائي
وسط .وقد كان التقليد بطريقة أضعفت وشوهت األصل ولم تقوه. المتعمد مع محيط إسالمي أثري

ق      ة النف إحترام    . هذه الفوضي الذاتية الغربية والشرقية ظهر ضوء في نهاي الم ب ام الع إزداد إهتم
راق     ل إحت ة ألق ة المتطلب ة    .البيئة المناخية لألرض مع التكنولوجيا المحلي واد الطبيعي بإستخدام الم

وهذه إقتربت في مفرداتها بحكم أصوليتها  . والعمارة المحلية والتقنية المناخية للجو الحار الجاف
رة      ائس واألدي ارة الكن ة المصرية وعم ائي      . من عمارة القري اة اإلحي وفي الحضر نجد أن اإلتج

الرمزي في العمارة الرمزية المستوحاة من اللغة المحلية بمفرداتها يبشر ببداية لعمارة ذات هوية 
ة    . مصرية ا المتوافق ارة التكنولوجي ين عم تركة ب ة المش وز المحلي اه الرم ذا اإلتج تغل ه د إس فق

دلتا والواحات    والعمارة اإلسالمية وعمارة مناطق مصر البيئية المختلفة علي شواطئ البحار وال
هذه العمارة جمعت رموزا محلية عضوية من أصول بعضها بيزنطي مشترك    . وعمارة األديرة

ة وزخارف أرابيسك وبعضها           ود مدبب اب وعق اب وأنصاف قب ومثلثات كروية ومقرنصات وقب
واء وبرجوالت وأشكال          بيئي محلي من حوائط سميكة وفتحات صغيرة ومشربيات ومالقف ه

هذه الرموز تنفذ اليوم ومستقبال في العمارة السياحية المصرية علي شواطئ . بيئية لولبية ونباتية
ة يخ والغردق رم الش ادن   ، ش د والمع دة كالحدي ائية جدي واد إنش ن م ا معاصرة م ك بتكنولوجي وذل

ارات و  لحة والبوليم انة المس اج والخرس رة  G.R.Cوالزج ر مباش ة غي ات رمزي ذه . بتكوين ه
ي   . العمارة تترك للمشاهد كثيرا من المتع البصرية منفذة بمواد معاصرة ة ف كما نجد المتع الفكري

هذا اإلتجاه الرمزي .التعرف علي األصول المضمونية اإلجتماعية والسياسية والتكنولوجية للشكل
رة  . هو علي أول الطريق لخلق عمارة مصرية بيئية ذات تراث بعيد ولهذه العمارة إحتماالت كبي

ارة مصرية    ي عم ة للوصول إل ة المحلي وز المعماري ي الرم ة عل ا العالمي ال التكنولوجي ي إدخ ف
.ناجحة مهنيا وذات شكل وفكر وجداني معاصر

٤٥٣٤١، العدد  ١/٢٦/٢٠١١على رأفت ، عمارة مصرية تبحث عن هوية ، مقال فني ، جريدة االهرام ، . د١.
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-:إنعكاس روح الثورة علي الحياة الفنية  ٦/ ٤/ ٢

ي             ن النحت ن التشكيلي والف ل الف ون األخري مث د من الفن ارة والعدي ي العم أثرت أحداث الثورة عل
والتصوير والموسيقي والسينما فنجد أن معظم األعمال الفنية الجديدة معبرة عن روح وفكر الثورة 

. فأصبح الفن يهتم بقضايا الوطن والمواطن المصري 

-:اثر الثورة علي االفكار المعمارية   ١/ ٦/ ٤/ ٢

تشهد الساحة المعمارية حاليا إنعقاد الكثير من الندوات والمؤتمرات والمسابقات من أجل التوصل   
ورة      د الث ي النهوض بمصر بع اعد عل دة تس ة جدي روعات معماري ار ومش ي أفك ي . إل ا يل وفيم

.توضيح ألهم األفكار التي تتبناها الساحة المعمارية األن 

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع  الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة          : الباب الثاني 

-:تطوير ميدان التحرير  •

ي       روعات الت رز المش م وأب ن أه د م ويع
د طرحت   ا وق ارين حالي ر المعم غل فك تش
ن      د م ي العدي تها ف م مناقش رة وت ذه الفك ه

دان  ( الندوات مثل ندوة  رؤى عمرانية لمي
ـر  ار   ) التـحري ن كب دد م رها ع د حض وق

المعماريين المصريين ومنهم سمير غريب 
ومي للتنسيق الحضاري      از الق رئيس الجه

تاذ  . د.وهو مدير الندوة ، أ نزار الصياد أس
العمارة والتخطيط ورئيس مركز دراسات  

ا و أ  ة كاليفورني رق األوسط بجامع . د.الش
اظ    ارة والحف تاذ العم ان أس دين خ ن ال حس
ر     ة روج اريخي بجامع راث الت ى الت عل
دة   ات المتح تول بالوالي امز بريس ويلي

ب أ   ى جان ة إل ي  . د.األمريكي هير زك س
ارة والتصميم العمراني      تاذ العم حواس أس

. بجامعة القاهرة 

ر وتصميم        دان التحري ادة تطوير مي ة ألع وقد تناولت هذه الندوة مناقشة فكرة المسابقة العالمي
ي األن   . نصب الشهداء ابقة حت د      ) ١١( ويشترك في هذه المس ة لعمل تصور جدي ة منظم جه

ورة    ورة الشعب     ٢٥لميدان التحرير رمز ث اير ث ومي للتنسيق       ،ين از الق ار الجه م إختي ا ت كم
ين       ة المنظم ه بقي ق علي ا يتف ذ م ابقة وينف ذه المس نظم له ون الم اري ليك ة  . الحض نهم نقاب وم
.المهندسيين المصرية وبعض شركات التطوير العقارى و موقع بناة وأخرون 
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وقد ناقشت الندوة مجموعة من األفكار لتطوير الميدان حيث تحدث الحضور عن ميدان التحرير 
ة وشكلت      دت من البيئ والقوى غير المرئية فيه وهي أربعة قوى األولى القوى الطبيعية التي تول
رة   المكان على مر الزمن ، والثانية الطبقات التاريخية التي أعطت هذا الميدان قيمة متراكمة كبي
اني   كيله بالمب ة وتش ه وعناصره المادي ان أي مكونات ة المك ة هي مورفولوجي وة الثالث دًا ، والق ج
والمداخل والمخارج ، والحوائط المحيطة بالميدان المكونة من المباني ومنها مبنى مجمع التحرير 
الذي ينحني في بنيته مؤكدًا تشكيل الميدان حيث يعد أكثر الحوائط احواًء واحتضانًا لهذه األحداث 
ة ، وأضعف    التي مرت بالميدان ، لذا ال يجوز هدم هذا المجمع بالرغم مما يمثله من بيروقراطي
ع    دًا م هذه الحوائط هي في الجهة الغربية من الميدان والتى بها مبنى جامعة الدول العربية متعام
الميدان ، والقوة الرابعة هي قوة الثورة وما تولد عنها من أفكار قوية جدًا تتجدد في صورة أفكار 

ات     .كثيرة متدفقة  ة الطبق كما أن األحداث أضافت قوة كبيرة وهذا يدعو للتفكير كيف يمكن حماي
التاريخية والمواقع والبنية المادية التي اكتملت باألحداث المتعاقبة واألخيرة التي صارت دعامات 

.للميدان 

ى مسمى،           ان واسم عل ًا بالمك ه ملتصق تمام ر ان ذي اعتب وتم التطرق إلى أسم ميدان التحرير ال
وأنه سمي بعدة أسماء سابقًا مواكبة لألحداث التي مر بها ، منها ميدان اإلسماعيلية نسبة للخديوي 

اة     ٥٦ثم الجالء في عام " إسماعيل" د وف بعد جالء اإلنجليز عن مصر ، ثم ميدان عبدالناصر بع
.الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتشييع جنازته منه، كما سمي ميدان السادات 

ى مر       اهد عل ق كش ى الحري واقترح خالل الندوة أن تترك بعض حوائط الميدان الغامقة الدالة عل
تيعاب  . العصور كما أوضحت الندوة أن هناك عدة عوامل ساعدت الميدان على زيادة رقعته واس

ة             دان بإزال ون ، وتحسين صورة المي ل هيلت دق الني داد لفن ى االمت ة مبن ل إزال الحشود الكبيرة مث
.لوحات اإلعالنات من فوق أسطح مبانيه المتميزة كل هذا خدم الميدان 

دان بحيث    ونجد أن الميدان اآلن في حالة فوضوية ، وبينت كيف يفترض أن نتعامل مع هذا المي
ا أن عرض         وائي ، كم يحتوي هذه الحشود ، فهذا الفراغ حاليًا ضعيف من حيث التشكيل االحت
م         ا ت دان، كم ات من المي ة اإلعالن األرصفة ال يتناسب مع حجم الفراغ وأنه جاري استكمال إزال

.االشارة إلى تدني جودة الفرش وغياب اللمسات الجمالية، والقوة الرمزية لميدان التحرير 

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع      الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة      : الباب الثاني 
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ر وتصميم        دان التحري ادة تصميم مي رحلتين إلع ويتم التحضير األن لمسابقة عالمية مفتوحة من م
م مقصد       انى أه ل ث نصب الشهداء بما يليق مع كون هذه البقعة من أرض مصر التى أصبحت تمّث
سياحى عالمى فى مصر بعد الشهرة الغير مسبوقة التى حظى بها طوال فترة الثورة ، وتهدف هذه 
ة مفتوحة        ر أي ساحة ثقافي اظ كبي المسابقة إلى تحويل ميدان التحرير إلى هايد بارك أو سوق عك

ى عدة ساحات ألنشطة     .. لكل المصريين لنقاش أمورهم السياسية وأمور إصالح البلد  تحتوي عل
ة             اة حرك ع التعامل ومراع راءة الصحف والمجالت م اء الشعبي وممرات ق ات الغن اش وحلق النق

ل        ، المرور ذكاري وتأهي ا نصب ت ام المتحف المصري وبه مع تخصص ساحة لشهداء الحرية أم
ى    . جميع واجهات المباني المحيطة بالميدان ة عل ة والديمقراطي فميدان التحرير أصبح رمزًا للحري

. مستوى العالم ويجب التعامل معه بناء على هذا المنطلق

وهناك عدد من الحمالت األن تسعى لتوفير اإلعتمادات المادية لمشروع بمثل هذا الحجم بمخاطبة 
ة          ال ومحاول ال األعم ارى ورج وير العق ركات التط ة وش ة العالمي ات الثقافي ات والمؤسس الهيئ
ق    م المصريين وتحقي ق حل ا لتحقي ا بينه يق فيم ات المصرية ذات الصلة للتنس ع الهيئ التواصل م

.مشروع اصبح مشروع قومى يحلم به المصرييون

-:) ١( تطوير ميدان التحرير في إطار التنفيذ   •

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع        الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة    : الباب الثاني 

رر د  ورة ق ي الث اظ عل افظ   . للحف ة مح دالقوي خليف عب
ميمات       ع تص م جمي وح يض رض مفت ة مع اهرة إقام الق
ة وعرضها  ر المقترح دان التحري مشروعات تطوير مي
علي المواطنين واالستفتاء عليها إلي جانب لجان التحكيم 
ل  ار أفض ي واختي ة أول ة كمرحل المتخصص

وأضاف المحافظ خالل لقائه اللجنة التنفيذية .المشروعات
لمشروع إعداد مسابقة تطوير الميدان والمناطق المحيطة 

ة    : به ار المشروعات متكامل أن اللجنة الفنية ستقوم باختي
ع   لتكون بمثابة حلول لمشكالت الميدان خاصة المرور م

اريخي والتنسيق الحضاري     د الت ا  .. الحفاظ علي البع كم
ي المكاتب      دان عل وافق علي طرح مسابقة التطوير للمي
ب      ذه المكات زم ه ي أن تلت ة عل ارية المتخصص االستش
ي       ة الت داث التاريخي م األح ن أه ادية ع ات إرش بمعلوم

كما . شهدها الميدان بحيث تكون واضحة في التصميمات
قرر المحافظ إستطالع الرأي حول مبني الحزب الوطني 
ي    تخدامه ف ادة إس ه وإع ة ترميم دي إمكاني رق وم المحت
ة أو أي       ة عام ي حديق ه إل ه وتحويل ر أو هدم اط أخ نش

.نشاط آخر

،   ٢٠١١اغسطس  ١٩، معرض مفتوح لتطوير ميدان التحرير ، مقال فني ، جريدة االهرام ،   عبدالهادي تمام ومحمد عبدالسالم١.
٤٥٥٤٦العدد 
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تم    ي ي يعتبر هذا المشروع أحد أهم المشروعات الت
ارى     دس االستش دكتور المهن ا وال تها حالي مناقش
د    ممدوح حمزة هو صاحب فكرة هذا المشروع وق
قام بإختيار المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء 
م  رح تحت اس ة إطالق مشروعه المقت ون نقط ليك

ة     " ى جمهوري كان ف ى للس ع الجغراف ادة التوزي إع
ة اركة  " مصر العربي ام بوضعه بمش ذى ق  ٢٦وال

.عالمًا فى مجاالت مختلفة
ى    ل الت ة العم الل ورش زة خ دكتور حم ال ال وق
وث      ز البح ر مرك ات بمق ة اإلجتماع دها، بقاع عق
بحضور الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس مجلس 
ام  اب أم تح الب ز لعرض مشروعه ولف إدارة المرك
الجميع للمشاركة فى تنفيذه، أن المشروع ال يحتاج 
ى بعض     د عل ه يعتم ة ضخمة، ألن ة مالي ى تكلف إل

توشكى وترعة "المناطق التى بها بنية أساسية مثل 
وأضاف أن هناك عددا من ". السالم وبحيرة ناصر

ا لضمان نجاح المشروع      النقاط التى يجب توافره
كان    ة بإس ة متكامل ات عمراني اء مجتمع ا إنش أهمه
منخفض التكاليف، ووضع حوافز لتشجيع الشباب    

ن   ن س ى  ٢٢م ن   ٣٢إل ى م تهدف الرئيس المس
.المشروع، باالنتقال إلى تلك المجتمعات الجديدة

كل      وم بش روع يق زة أن المش دكتور حم د ال وأك
ا   أساسى على إقامة مشروعات صناعية تعتمد تمام
اطق       ك المن ى تل ة الموجودة ف على الموارد الطبيعي
ا من الخارج،       تيراد أى عنصر له تم إس ن ي ى ل الت
ة   ى الطاق ام عل كل ت اد بش ى االعتم افة إل باإلض

وأوضح .  المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح
أن زراعة األراضى بالمشروع ستعتمد على المياه 
زون   ت أن مخ ات أثبت ث أن الدراس ة، حي الجوفي
حراء      ن الص ددة م اطق متع ى من ة ف اه الجوفي المي

ة    ة يكفى لزراع دة    ٥٥٠الغربي دان لم  ٥٠٠ألف ف
.عام

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع   الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة         : الباب الثاني 
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-:) ١( مشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية  •

السحب اآلمن من خزانات جوفية بالصحراء الغربية 
) مغاورى شحاتة. د.أ( مقدمه من ) دراسة حالية(
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ى   ل الت ة العم الل ورش ن خ وأعل
اتذة   ن األس د م ا العدي ارك به ش
االت   ف المج ى مختل ين ف والمهندس
والتخصصات، أنه قام بتصميم بريد 
ن   ل م ة التواص ى إلمكاني إلكترون
ى       ب ف باب الراغ ع الش ه م خالل
روع    ذا المش ذ ه ى تنفي اركة ف المش
ة   ل، وخاص ار أو العم واء باألفك س
روع   ن المش زء األول م ذ الج تنفي
ة   اء أول مزرع من إنش والمتض
م  ة تض حراء الغربي ة بالص تعاوني

د   ٥٠٠ أسرة بمسكنهم لزراعة العدي
.من األفدنة

ذ    زة أن تنفي دكتور حم د ال وأك
در     ال بق اج لم روع ال يحت المش

ائال   ه  : "حاجته للعمالة البشرية، ق إن
أسرة من خالل   ٥٠٠فور تكوين الـ

رغبتهم     ل ب ى اإليمي مراسلتهم له عل
ى     ور ف ى الف فى االشتراك سيبدأ عل
ة     ات الممول دى الجه ه إلح التوج
ذى     ول ال ع المحص يتم بي ى س والت
سيتم زراعته لها فى المستقبل لتقوم 
ى      ل المزرعة، عل ة بتموي هذه الجه
ة  ن قيم ل م ة التموي تقطع قيم أن تس

".اإلنتاج فيما بعد
دان    ة الف ة زراع ح أن تكلف وأوض

ى  د ستصل إل ه  ٢٠الواح ف جني أل
ى       ر الت كن لألس ن س ه م ا في بم
د      ى زراعة المزرعة بع ستشارك ف
دم  ة ع ى حال ه ف دا أن الهم، مؤك إرس

ى  تركين إل دد المش  ٥٠٠وصول ع
.أسرة سيقوم بإلغاء المشروع
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 -بورسعيد(خط السكة الحديدية الدائرى
)بورسعيد -مرسى مطروح -توشكى-برناس

خريطة المياه الجوفية
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ذه   وقد أعلن الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس مجلس إدارة مركز البحوث، عن تشجيعه لمثل ه
المشروعات، وتعاونه مع مقترحيها فى التنفيذ، ولكن بعد إعداد الدراسات الالزمة أيضا من جانب 
ذه        ن صحة ه د م ك للتأك كنى، وذل زء الس و الج روع وه ه بالمش ذى يخص زء ال ى الج ز ف المرك

وأن المركز .التصميمات للمبانى وأنها آمنة ومنفذة طبقا لكود البناء المصري الذى  يضعه المركز 
واد         اليف من خالل إستخدام م انى منخفضة التك لديه النماذج والتجارب السابقة فى مجال تنفيذ مب
ددة،       ات متج ى طاق ا عل ا، فضال عن إعتماده ة ومدروسة علمي ر تقليدي ائية غي ة وطرق إنش بنائي

.مشيرا إلى إمكانية مشاركة المركز بهذه التجارب والنماذج فى تنفيذ هذه المشروعات المستقبلية
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، مقال فني ، جريدة اليوم السابع  “ إعادة توزيع السكان"إلطالق مشروع " بحوث اإلسكان"، ممدوح حمزة يختار   هبة حسام الدين١.
. ٢٠١١مارس  ٨، 
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-:) ١(  توفير الحياة الكريمة... المسابقة القومية لإلسكان  •

ة   ًا للغاي دًا حيوي ى إكتسبت بع ابقة الت ك المس تل
ـ  ورة ال اء ث ور إنته ا ف رًا إلنطالقه ن  ٢٥نظ م

ى   يناير والتى نادت بالعيش الكريم والحفاظ عل
طاء  ة البس ام   ، كرام ة القي ن الدول ت م وطلب

ة   م وتلبي ة له اة كريم وفير حي ى ت دورها ف ب
وقهم و ، حق ا ه وق وأوله ذه الحق م ه وكانت أه

.السكن وحق السكن 

روع ابقة    والمش ى مس المركز األول ف ائز ب الف
ي   ة والتصميم العمران اذج المعماري داد النم إع
ة لإلسكان     امج الدول لمواقع اإلسكان ضمن برن
ارييون    االجتماعي شركة مداد مهندسون إستش

Consultant Engineers MEDAD(
).

كان :" فتقول مداد فى مقدمة وصف المشروع 
من المهم وضع معايير جديدة للتصميم تواكب  

ات واال واطن   االحتياج ي الم ودة عل ال المعق م
ور اإل كل مح ذي يش امالمصري ال ك ، هتم وذل

روع    ي المش املين ف توي الع ي مس عل
واء   د الس ي ح ه عل تخدمين ل ين . والمس ن أامل

واة إل  ع ن ي وض ك ف اهم ذل كيل يس ادة تش ع
ر      ي تغيي العمران والذي يساهم بشكل مباشر ف

رتفاع إلي إتكوين المواطن المصري بما يؤدي 
مستوي تعليمه وصحته ورفاهيته ليساهم بشكل 

ق باسم     إ يجابي في النهضة المرجوة والتي تلي
."مصر ومكانتها

منظور عين طائر للمجاورة 

المجاورة من الداخل 
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)١( المدخل التخطيطي

ق  ة تضمن تحقي تطيع أالمشروع خضع ألسس تخطيطي ابقة وتس داف المس ات أه وي متطلب ن تحت
اط         م وضع عدة نق م ت ه ومن ث وتطلعات المواطن المصري بمختلف توجهاته ومستوياته ومرجعيات

:اساسية تبلور الفكر التخطيطي للمشروع 
-: معماريًا وعمرانيا 
. عالجة الخلل العمراني الذي حدث في الحقبة السابقةم•
. العودة بقوة للقيم والتراث العمراني المصري االصيل•
. الربط بين االنشطة الداخلية والمجاورات المحيطة•
.تقليل حركة السيارات داخل المجاورة وتحديدها عند الحواف لتحقيق مناخ امن•
.سهولة حركة المشاه والتنقل داخل المجاورة •
 نشطة والفراغاتالتدرج الوظيفي لأل•

 -: جتماعياإ
ق اال ن واألتحقي رابط م ان والت م

. جتماعيسري اإلألا
. نتماءاستقدام الشعور باإل

دي      افي ل رفع درجة المستوي الثق
واطن  .الم

-:قتصاديًاإ
ة    الستغالل األا وارد المادي ل للم مث

. والبشرية
-:بيئيًا

ادئ األ• ق المب ية تحقي ساس
. ستدامة والعمارة الخضراءلإل
ل  • ة داخ اح المحبب ه الري توجي

ي   التجمعات والوحدات السكنية عل
واء  د س .ح

-:ً بصريا
طحات  ا• ين المس وازن ب لت

. الخضراء والخدمات المطلوبة
ي     • انية ف ب االنس اة النس مراع

.الممرات والمناطق المفتوحة 

 ٦٢



www.manaraa.com

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع    الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة        : الباب الثاني 

١..html&cp1034-article-extend-http://www.bonah.org/news

)١(  الفكر التصميمي المقترح

اطة دون  ي وم البس ي مفه ر التصميمي عل ز الفك ال اإلإرتك ية  غف ة والنفس ة المادي ات اليومي حتياج
ا       للمستخدم عن طريق اإل ارف عليه ع المقاسات المتع هتمام بالتفاصيل الدقيقة للتصميم بالتنسيق م

اح لإل  ي السوق المصري المت ق اإلسكان اإلف تغالل األقتصادي لتحقي دةس ل للوح ز ، مث ا يرتك كم
ي المشروع       رات بسيطة تضفي عل التصميم علي البعد عن التكرارية التي تفقد الهوية وعمل تغيي

ل   ة لك ات الثقافي ع الموروث التوازي م رية ب ة العص روح الديناميكي يم دون إال ل إقل ال العام غف
.قتصادياإل

بالنسبة للفراغات الخارجية يجب التعامل معها بحيث توفر للسكان المناخ المناسب المحيط بالمباني 
ة       بما يحسن من األ ة ومن جه ا من جه ي له وفر األ  أداء البيئ ة اإل  خري ي ة  نشطة الخارجي جتماعي

ة         ة في بيئ ا الوظيفي ع طبيعته واءم م ا يت ة       أوالترفيهية بم دخالت الخارجي ة من الت ا محمي ة تمام من
.ي اختراقات للموقعألية ووالحركة األ
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)١(  ساسية للتصميم العمرانيالمداخل األ

:معماريا و عمرانيا(  ( 
ة  طة المختلف ين االنش ارج    ،الفصل ب ي خ ة وال طة المختلف ين االنش اه ب ة للمش اة دورة الحرك مراع

وفير    إوصول المركبات لكل الوحدات من الخارج دون  ،المجاورة اكن  أختراق لقلب المشروع وت م
اني      ،انتظار السيارات وقربها للوحدات اعي للفراغات والمب وظيفي االجتم درج ال ة   ، الت وفير حديق ت

ا كنية اجتماعي ة س ل مجموع ة ،خاصة لك كان المختلف تويات االس ين مس طة  ،الفصل ب وضع االنش
ة ومال  ،دعم الترابط االجتماعي ،التجارية علي الطرق الخارجية ا   ئتوفير االنشطة الالزم ة موقعه م

ة   تخدام المستمر لالراضي     ،لطبيعتها الوظيفية ودعم تواجد المشاريع الصغيرة للحد من البطال االس
تخدام           ميم كاس وه التص ا ال يش ة بم ة متنوع طة مختلف ي انش تغل ف ث تس ة بحي اطق المفتوح والمن

.الفراغات الخارجية للمدرسة في االنشطة الرياضية للسكان بعد اوقات الدراسة 

:اقتصاديا( ( 
 ،ايجاد نواة اقتصادية توفر تكاليف الصيانة للمشروع ،سهولة توزيع وانشاء وصيانة البنية االساسية
ا     در ممكن بيئي اكبر ق ة    اإل,تشغيل المواد المحلية ب ة الطبيعي واد    ، ستغالل االقصي للتهوي ار الم اختي

راد         ،المستدامة المتوفرة المالئمة للبيئة الي الم ي والجم ردود البيئ ة حسب الم ات النباتي تقسيم النطاق
بة    ،منها ع      ،توفير عناصر االظالل المناس ة     ،عمل حاجز شجري حول الموق ة عمراني تشكيل افني

يم بصريا     اختالف االقل اتها ب يم        ،تختلف مقاس وان المناسبة لكل اقل اري واالل اة الطابع المعم  ،مراع
ازاحة وتدوير المباني دون اغفال  ، تنوع مناطق الجذب البصري و توزيعها علي نواحي المشروع

ة  ة والبيئي ل الوظيفي ناعية    ، العوام ة والص طيب الطبعي واد التش ين م اغم ب .التن
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)١(  المالمح االساسية للتصميم العمراني

:) المسار الرئيسي( 
واء ويعمل        ا يخلخل اله ة كم هو العامود الفقري للمشروع يعمل علي ربط االنشطة وسهولة الحرك
ين المجاورات المحيطة            ربط ب ي ال اطق خضراء ويعمل عل كممشي ومتنزه للمجاورة وتحيطه من

هولة      أر دات وس ي التمدي وفر ف ق ال ة ليحق ة التحتي ية للبني ارات الرئيس ي المس وي عل ا يحت يا كم س
.الصيانة

:) المنطقة السكنية( 
ر للوحدات بمسطح      ٢م ٥٠واالخر للوحدات بمسطح     ٢م٧٠يتم تقسيمها الي جزئين االول واالكب

ا     ة وتحيطه اطق ترفيهي ويتم تقسيمها الي مجموعات سكنية تحتوي بداخلها علي القلب االخضر ومن
مواقف السيارات والحواجز الشجرية ويعتمد تشكيلها علي توجيه الرياح وحركة الشمس واالظالل   
جد     مل المس ية وتش دمات االساس ي الخ وي عل روع يحت ب المش وقة قل ة مش ل عمراني ون كت ا يك بم

.والمدرسة والحضانة التي تتمركز في وسط المجاورة لتحقيق عنصر الحماية
ة     ا وربحي ق رواج كما يشمل علي الخدمات التجارية عند الطرف المطل علي الشارع الرئيسي لتحق
ي تشكيل حاجز           ا في التصميم حيث تعمل عل عالية للمشروع االطراف تعمل االطراف دورا هام
ة         رية جمالي ؤرة بص اء وب وث و الضوض ن التل ي م اجز بيئ ة وح ات الخارجي ن االختراق ي م امن

للمستخدمين ومتنزه لهم

اإلستغالل األمثل للمساحات الداخلية 
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)١(  المالمح االساسية للطابع المعماري

ة     ة المختلف المفردات االقليمي من اجل التاكيد علي الهوية المصرية للمشروع توجب علينا التعامل ب
ا كمسميات ولكن االختالف يظهر في            ا بينه را فيم المكونة للعمارة المحلية واللتي ال تختلف كثي

:الشكل والنسب والخامات وتم تلخيص تلك المفردات في العناصر التالية 
.تاكيد المداخل باستخدام البوابات•
.تدريج الكتل لالكثار من االظالل•
.تاكيد النهايات و معالجة االسطح الضفاء ديناميكية علي التصميم•
.استخدام مفردات تراثية مبسطة بالتناسق مع المالمح الحديثة•
ي      • ة ف راز العناصر النباتي ع اب توفير الحدائق الخاصة ذات االسوار الشجرية باالدوار االرضية م

.باقي المباني
.استخدام المواد المحلية و الخامات الطبيعية المتوافرة في كل اقليم علي حدة•
ي اضيق    • بساطة التشكيل مع التجديد في المعالجات و التكوينات المعمارية واستخدام الزخارف ف

.الحدود عند اللزوم
.التوازن سواء بالتماثل او باالختالف في المعالجات•
.ابراز المعالجات البيئية من كاسرات شمس واظالل ومالقف•

منظور العمارة السكنية 
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-:اثر الثورة علي األعمال الفنية  ٢/ ٦/ ٤/ ٢

أثرت األحداث التي تمر بها البالد األن علي الناتج الفني فأصبحت أغلب األعمال الفنية معبرة عن 
الثورة وما حدث خاللها ومن أكثر المجاالت الفنية التي تأثرت بالثورة وعبرت عنها الفن التشكيلي 
رز     ورة ومن أب حيث نجد أن معظم الفنانين التشكيلين توجهوا الي رسم الجداريات المعبرة عن الث

......هذه التجارب 

يناير ٢٥ثورة : الفصل الرابع  الثورات في مصر وتأثيرها علي فن العمارة          : الباب الثاني 

-:جدارية الفنان طه القرني  •

يعكف الفنان التشكيلى طه القرنى علي  
ر    هر فبراي ذ ش ورة من ة الث جداري

ورة     داث ث ق أح ى، لتوثي  ٢٥الماض
ان   يناير، ويستمر فى كونه معروفا بفن
ة     استمد شهرته من الجداريات العمالق

.عن الحياة المصرية 
رف     ه ال يع ى أن ه القرن ح ط وأوض
ورة،   المساحة النهائية لجداريته عن الث
دعوات    ع ال ارع م داث تتس ألن األح
لمليونيات جديدة كل يوم جمعة، مشيرُا 
ي     ا حت ة وصل طوله ى أن الجداري إل

ي  . مترًا ٢٩األن إلى  وانها تحتوي عل
ا لوحة الشهداء وهى      عدة لوحات منه
ا       ة كم ع عشر من الجداري الجزء الراب
داث     ح أح ات توض ي لوح وي عل تحت
ألف     ح ت ري توض ل وأخ ة الجم موقع
ا   ه أيض ة طوائف عب بكاف وي الش ق
ح ردود   زاء توض ي أج وي عل تحت
ذه     ر ه ي ، وتعتب د التنح ل بع الفع

. الجدارية توثيقا لمعظم أحداث الثورة 
 )١(

لوحة الشهداء 

موقعة الجمل

موقعة الجمل

  ٢٠١١يوليو  ١٦طه القرنى ينتهى من جزء جديد فى جدارية الثورة ، مقال فني ، جريدة اليوم السابع، السبت، ١.
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)١(  -:بعض األجزاء من جدارية الفنان طه القرني 

لوحات بالجدارية توضح تألف قوي الشعب بكافة طوائفه

  ٢٠١١يوليو  ١٦طه القرنى ينتهى من جزء جديد فى جدارية الثورة ، مقال فني ، جريدة اليوم السابع، السبت، ١.
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-:توجه الطلبة داخل الكليات الفنية لعمل مشروعات معبرة عن الثورة  •

ون         ة الفن ة بكلي ة الثالث ية طالب الفرق ام بشكل تطوعى وضمن مشروعاتهم الدراس ق
ة لتجسد           ة تحت أشراف إدارة الكلي ة بديع الجميلة شعبة الجداريات برسم لوحات فني
درة هؤالء    رؤاهم عن ثورة مصر التي شارك معظمهم فيها ولتعكس هذه اللوحات مق
ة من اجل     الشباب الفنية الرفيعة على تطويع فنهم في دعم غرس قيم هذه الثورة النبيل

ارة          دى الم ام ل ذوق الع ى بال وارعنا يرتق ي ش الى ف ر جم .منظ
ى   وقد قام الطلبة باستشارة مجلس الكلية ورئاسة القسم ووجدوا تشجيعا كبيرا منهم عل
ين      الفكرة بل أن إدارة القسم قامت بنفسها باختيار الرسومات المقترحة األفضل من ب
ي   ة الت ة الرفيع ايير الفني ا للمع ار طبق ان االختي ا الطالب وك ي اقترحه الرسومات الت

.يعلمها لهم األساتذة داخل القسم 

يعلم الجميع أن الفن له وظيفة هامة في االرتقاء : الهدف من الفكرة حدده الطلبة بقولهم
م       ة خاصة أه ه طبيع بالذوق العام والن الرسم على الجداريات نوع من فنون الرسم ل
وارع     ر بالش ع يم ار أن الجمي ة باعتب ات العمري رائح والفئ ل الش ة ك ا مخاطب مالمحه
ي    م األخرى الت ون الرس مه بخالف فن وم برس ا نق ل م ائى ك ه بشكل تلق تقط عيني وتل
م        ارض الرس ل مع ومة إال داخ ات المرس اهد اللوح ا ال يش ورا خاص ب جمه تخاط

.الخاصة ويذهب هو إليها ليراها
اء         ى رأسها االرتق ق مجموعة من األهداف عل من أجل كل هذا تبلورت فكرتنا لتحقي
ر        ارة بالشوارع عب م الم بالمستوي الثقافي البصري للمخاطب وأذواق المخاطبين وه
اظر           ديال عن عشوائية المن ذ ب ة التنفي وان بديع قة األل ة متناس إحالل لوحات فنية جميل

)١( .وتنافر األلوان وغياب الشكل الجمالى عن كل شوارعنا 

طلبة كلية الفنون الجميلة يقومون برسم جداريات معبرة عن الثورة

١.88643&id=2http://nogoom.akhbarway.com/news.asp?c= 
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-:ملخص الباب الثاني 

 

يطرح الباب الثاني العالقة بين العمارة و األحداث المؤثرة على التوجهات المعمارية   من 

ا مصر     ورة  ( خالل الثورات التي مرت به ورة  –١٩١٩ث ورة  –١٩٥٢ث اير   ٢٥ث ) ين

ادئ       ار ومب رة عن افك دة معب وتأثيرها علي الفن المعماري بظهور اتجاهات معمارية جدي

كما يتناول الباب توضيحا ألفكار هذه المدارس ومفاهيمها و مبادئها و فكر . هذه الثورات 

. الرواد االوائل ونتاجها المعماري من مباني هامة
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الدراسة التحليلية: الباب الثالث 

تمهيد

اني   نجد  في هذا الباب رصد للنتاج المعماري المصري المعاصر والمتمثل في بعض المب

ارة مصرية اصيلة تناسب        ة لعم ة مالئم وذلك لمعرفة ما اذا كان يحتوي علي لغة تعبيري

المفاهيم والقيم ام انها امتداد لظاهرة التغريب في العمارة والتي شكلت الفكر المعماري في 

اج          ا والنت م التوجهات وأبرزه ك من خالل دراسة أه مصر منذ القرن التاسع عشر ، وذل

.المعماري لها 

رة   والمدي الزمني المقترح للدراسة التحليلية هو من بداية الثمانينات وحتي األن وهي الفت

.التي عانت الكثير من التخبط والتعددية الفكرية المعمارية 

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 
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اري   ،سيف نصر الدين أحمد ١. الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
. ١٨٧ص ، م ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

. ٢١٨المرجع السابق ، ص ٢.

٢٢ -١٩ص ، م ١٩٩٢عام ، ١٣٢العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٣.

-:) ١( التوجهات الفكرية المعمارية في مصر  ١/ ٣
عاني النتاج المعماري المعاصر في مصر من التخبط والتعددية الفكرية الثقافية وكثرة التوجهات 
المعمارية ، وغلب علي هذا النتاج التاثر بالعمارة الغربية ، فنجد ان اغلب المباني ال تالئم البيئة 

.المصرية وال تعبر عن الهوية المصرية

ة             ة التوجهات المعماري اري المعاصر لمعرف اج المعم ة للنت اني كعين ار بعض المب م اختي ولقد ت
....الحالية في مصر

)٢.....( األتجاه االحيائي ١/ ١/ ٣

المبني االداري لشركة انبي للبترول
Perkins & WiliIntالمعماري 

ة نصر     اد بمدين يقع المبني بشارع عباس العق
ادئ   – ق المب اري بتطبي ام المعم اهرة ،ق الق

ة  ذه الكتل ة ،فه ي التصميم للكتل ة ف ال الغربي
ي     ي وال حت تنتمي الي الواقع المصري المحل
في مفردات التشكيل ولكن قام باقتباس بعض  
ث       ن حي داخلي م كيل ال ي التش ردات ف مف
استخدام النافورة االسالمية وموديول االعمدة 
ل       دة الفرعوني وتماث و االعم وحي ببه الذي ي
ارة    ل العم د مث ور واح ي مح ي عل المبن

.الفرعونية 

المبني االداري لشركة انبي ) ١ -٣( شكل 
نالحظ ان الواجهة تغطيها مساحات   -للبترول 

واسعة من الزجاج

الفناء المثمن ومجموعة ) ٣ -٣( شكل 
األعمدة المصنعة من الصلب غير القابل 
للصدأ وتنتهى من اعلى برؤوس على 
شكل زهور اللوتس بصورة مجردة مسقط افقي للدور األرضي) ٢ -٣( شكل 

مسقط افقي للدور األول

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 
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االتجاه المحلي البيئي  ٢/ ١/ ٣

-:) ١( ) القصير موفنبيك (ش ينا بيتريس عمنتج
 )١٩٩٤–١٩٨٧ (

سهيرفريد. م  -رامى الدهان . المعمارى م 
يطلق  علي خليج صفيرر يصكيلومترات شمال مدينة الق ٦بيتش علي مسافة  يقع مشروع سيرينا

ه  ة    علي ذه المنطق ي ه ع ف ز الموق ة ويتمي ة ساعدت  يسبتضار  القصير القديم ة مختلف ي  كنتوري ف
 يأن مباني المشروع ال تتعد من حيث تنوع الكتل وتدرجها رغم إعطاء المشروع طابعه المتميز

يج    ) مخرات( المشروع ترك معبر للسيول الواحد وقد روعي في تصميم الدور ي منتصف الخل ف
غرفة  ٨٧١دد عب رف فندقيةغويتكون المشروع من  المنطقة سبب الظروف المناخية لهذهب وذلك

ة    مجموعات بحيث يتوسط كلزعة علي مزدوجة مو وح من جه ة    مجموعة فناء مفت واحدة ناحي
الرئيسي من    ينبالمبني الرئيسي ويتكون المب طريق للمشاة يصلهم أيضا ببعض البحر ويربطهم
ي الخدمات    ٢م ٤٠٠ والمطعم بمساحة م ٢٠٠بمساحة  منطقة لإلستقبال من مطابخ    باإلضافة ال

ر     لإلدارة والمداخل الخلفية ويطل ودورات مياه وغرف باحة كبي ام س ي حم ي   ممقس  المبني عل ال
ار صغير داخل      كمنطقة لالسترخاء ل مخصصواأل ثالثة أجزاء الجزء ا وب ه كافتيري ام   وب الحم

بة    ير لألطفالغوحمام سباحة ص هذا الجزء إلي الحمام الكبير يصب من صغير وشالال ا بالنس أم
اني  هوفللنادى الصحي  ي       مصمم علي هيئة حمام روم ة عل رة محمل ة كبي وه قب ة ثيعل دة   ماني أعم

اونا   الة للس ي ص افة إل الة جمنيز باإلض وموص ر ي روغ اش  ف لتغيي س وأدش ن أك المالب ر ثوم
 top of the rock يطلق عليها األن هي منطقة الكافتيريا والبار والتي عناصر المشروع تميزا

ار ويحيط     خرية علي حدود البحر مباشرة   ص لةتالتي أنشأت فوق كو  اع حوالي ه أمت ا   بارتف به
م ١٩٨٦المشروع عام  ذاهوقد بدأت عملية التصميم ل مهايمصت رجة بسيطة فيدتراسات مت

  ٢٢ -١٨ص ، م ١٩٩٩عام ،  ٢١٥العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ١.

مجموعة الغرف ) ٤ -٣( شكل 
الفندقية

المبني الرئيسي بمنطقة حمام السباحة) ٥ -٣( شكل 
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  ٢٢ -١٨ص ، م ١٩٩٩عام ،  ٢١٥العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ١.

)١(  اءنشريقة اإلط

ي ر ف د التفكي ان الهدف األول عن ة  ك عملي
المواد المحلية في  هو اإلستفادة من اإلنشاء

ر اء عناص ل  بن ل توص روع وبالفع المش
 المشروع إلي تركيبة خاصة نابعة مصمما

ي   من المنطقة وهي استخدام الحجر    الرمل
ي المحاجر المحيطة     وفر ف بالمشروع  المت

ن ا أن الحجر ال يمك ه بالصورة  وبم تهذيب
اء بة لبن تعان  المناس د اس ه فق ود ب العق

مم ي ي الطوب الطفلب المص نع ف  المص
ه      ار لون م اختي د ت ا وق ة قن ث  محافظ بحي

وان    ع درجات أل ي    يتناسب م الحجر الرمل
م      حيث أن الحوائط  ي الطوب ول رك عل تت

واد تخدم م ارجي   تس طيب الخ و والتش النه
الطوب  أما األسقف فقد بنيت باستخدام فيها

ل    ي عم ا ف ي أيض ة  الرمل اب واألهبي  القب
ي المستخدم   درجات   ويتميز الحجر الرمل ب

رة ة وكثي وان داكن ي  أل ين البن راوح ب تت
وان      واألحمر ذه األل ي ه م التغلب عل  وقد ت

الحجر بلون  الداكنة بعمل تكحيل لعراميس
. وردى فاتح

مواد البناء المستخدمة من البيئة) ٦ -٣( شكل 
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تحدث   ٣/ ١/ ٣ ي المس اه المحل .....( األتج
١(

) ١٩٩٢( متحف أثار النوبة 
ميمات     ي للتص ب العرب اري المكت المعم

.واالستشارات الهندسية 
م       ار المصرية وت ة األث ابع لهيئ المشروع ت
ع     كو ، يق ع اليونس اون م اءه بالتع انش
ي       وان عل ة أس دخل مدين ي م روع ف المش
وط    ه خط خور وب ن الص ة م وة عالي رب
ة األرض  رة ، قطع ة كثي كنتوري

ة      ١٧المخصصة له  دان والمساحة المبني ف
. ٢م  ٧٠٠٠,٠٠٠

اطق  اني من ي ثم روع عل وي المش يحت
:رئيسية

دخل • دخل    -:الم ام م احة أم د س توج
المتحف ويتوسط الساحة منطقة مزروعة

ة     -:العرض الخارجي  • ذه المنطق ر ه تعتب
داخلى   رض ال ين الع ا ب ل م ة الوص حلق
احة     كل س ى ش كيلها ف م تش ارجى وت والخ
الق   م انط ع ث ة تجم ل نقط تطيلة تمث مس
ى    ا ف للحركة و تتميز هذه المنطقة بوقوعه
نقطة عالية من الموقع توفر للزائر فرصة  
راغ     ات الف ة لمكون ة البانورامي الروي
رض   ة للم اطق المخدلف ارجى والمن الخ

الخارجى
ف • و     -:الكه ة ه ذه المنطق ن ه دف م اله

ن     ة م ع األثري ن القط ة م عرض مجموع
افها   م اكتش ى ت اريخ والت ل الت ا قب عصر م

فى منطقة النوبة
كونت هذه المنطقة حول  -:القرية النوبية •

احة      غر المس را لص وبى فنظ ى الن المبن
ور       ميم الس م تص د ت ة فق توية المتاح المس
كل   ت ليش يط بالبي ع والمح ارجى للموق الخ
را    ارات والف ن المس ة م ة متتالي مجموع
ه يمر      ائح بأن وحى للس غات بينه والبيت لت

خالل قرية نوبية

اري   ،سيف نصر الدين أحمد ١. الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
. ٢٢٣، ٢٢٢م  ، ص ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

٢٤ - ٢٠ص ، م ١٩٩٢عام ، ١٣١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

انسجام التشكيل الداخلى ) ٧ -٣( شكل 
والخارجى للمتحف مع طبيمة البنية 

المحيطة به

واجهة المدخل ) ٨ -٣( شكل 
الرئيسى لمتحف أثار النوبة
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حاول المعماري تحقيق التكامل مع البيئة المحيطة من خالل التوافق مع خطوط الكنتور وتصميم 
كتلة منخفضة االرتفاع للحفاظ علي خط السماء والكتل المتراكبة لتوفير اكبر قدر من الظالل مع 
وبي             د الن الل العق ن خ داخل م ذ والم ة النواف ي معالج ة ف ة النوبي ردات المعماري تخدام المف اس

.وزخارف الدروة باالضافة الي استخدام الحوائط الخارجية المصمتة
اليب     ه احدث اس وذلك بالرغم أن المبني يحمل سمات المعاصرة فهو هيكل خرساني وتستخدم في

.العزل الصوتي والحراري وتكييف الهواء وأجهزة االنذار التلقائي 

ة          ي الشفرة المزدوجة من حيث المعاصرة التكنولوجي وي عل من هنا يمكن القول أن المبني يحت
ة             د الحداث ا بع ارة م ادئ عم ي مب و ينتمي ال ذا فه ة ل ة الموروث واستخدام مفردات التشكيل المحلي

.)١( واالتجاه المحلي المستحدث  

اري        ،سيف نصر الدين أحمد ١. ره علي التشكيل المعم اري وأث الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
. ٢٢٣، ٢٢٢ص ، م ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

٢٤ - ٢٠ص ، م ١٩٩٢عام ، ١٣١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

قطاع خالل القرية النوبية ) ١٠ -٣( شكل 
بمتحف أثار النوبة

واجهة السور النوبي) ٩ -٣( شكل 

جاعت فكرة هذا المسرح عند مالحظة وجود ميل شديد فى الموقع مع تواجد  -:المسرح المكشوف 
ة       ى المنطق منطقة مستوية أسفل هذا الميل فرؤى تشكيل الميل الطبيمى كمسرح مكشوف يطل عل

المستوية والتى حولت إلى بحيرة يتوسطها جزيرة صغيرة
ى شكل          -:عرض األثار الكبيرة • ان عل ان متميزت ع وجدت منطقت وغرافى للموق ل الطب من التحلي

مثلث ويحيط بهما ميول شديدة وتم استغالل هاتين المنطقتين كموقع لعرض االثار العامة
ا ضريح     -:األثار أالسالمية • يقع داخل الموقع مجموعة من االثار االسالمية تشمل ضريحين هم

السيدة زينب وضريح السبعة وسبعين وليا واللذان يمثالن مزارا هاما مع مجموعة من االضرحة   
اه وأشجار   ارات للمش وفير مس ع ت ة م ابع المنطق ى ط اظ عل ى التصميم الحف الصغيرة وروعى ف

للتظليل
يتخللها نقاط لعرض القطع االثرية وتم توفير جدول للمياه وتشكيالت متعددة من  -:حديقة السطح •

ا لنباتات واالشجار
تقع هذه المنطقة فى نهاية حركة الزائر فى الفراغ الخارجى للمتحف وذلك قبل  -:المنطقة التعليمية 

الوصول إلى ساحة المدخل

قطاع ) ١١ -٣( شكل 
يوضح خطوط كنتورية 

لمتحف أثار النوبة

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 

 ٧٦



www.manaraa.com

االتجاه نحو الموضوعية  ٤/ ١/ ٣

-:) ١( ) ١٩٩٨( المعادي فاملي الند 
الغزالي كسيبة . دالمعمارى 

ع  روع اليق ان     مش راج عثم ط أب وس
بالمعادي القاهرة ، وهو عبارة عن مركز 
ي  وي عل اعي ترفيهي يحت رياضي اجتم
اردو   صالة تزحلق علي الجليد وصالة بلي
اعم      ي المط افة ال ولينج باالض الة ب وص
والكافتيريات والمحالت التجارية ومسار  
ة   ادي صحي وحديق يارات ون باق الس لس

.للطفل 
وقد عبر المعماري عن فكره في المسقط  
ة   ط حرك ياغة خ الل ص ن خ ي م األفق
ر  ي عناص ؤدي ال ل وي رة يفص مباش
اة    م مراع ا ت ددة، كم روع المتع المش
التوجيه واألضاءة المباشرة لكل عنصر    

.في المشروع 
وعلي مستوي الكتلة فقد حاول المعماري 
ردات   ن خالل مف اهد م اه المش جذب انتب
ر   ن عناص ر ع ي التعبي ة ف ر تقليدي غي
المشروع مثل استخدام األعضاء الحديدية 
دم     ل وع راغ الطف ة ف ة لتغطي المتحرك
ل    روع مث ة للمش ر الخدمي اء العناص اخف
ر   ار العنص ف واظه ارات التكيي مس
تخدام      الي واس ر جم ائي كعنص األنش
ة      اج ومعالج ن الزج رة م طحات كبي مس
ة   ة تكنولوجي ة بطريق ارات الحرك مس

.بجعلها اسطوانات شفافة معلقة 
ق     د طب أ ق ويتضح مما سبق ان هذا المنش
ي       اه نحو الموضوعية ف ادئ االتج فيه مب

.عمارة الحداثة المتطورة 

اري   ،سيف نصر الدين أحمد ١. الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
.١٩٥م ، ص ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

 ٢٢ -١٨ص ، م ١٩٩٨عام ،  ٢٠٢العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

المسقط األفقي للدور ) ١٢ -٣( شكل 
األرضي، تقسيم المشروع  بواسطة مسار  
حركة مباشرة يفصل ويؤدي الي عناصر 

المشروع المتعددة

الممرات الزجاجية ) ١٤ -٣( شكل 
المعلقة ويظهر بها العنصر األنشائي 

مسارات الحركة ) ١٣ -٣( شكل 
.اسطوانات شفافة معلقة 
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)١( .....األتجاه الي االبداع المشترك المصري األجنبي  ٥/ ١/ ٣

بسبب سياسة األنفتاح عاد المعماري األجنبي للعمل مرة أخري ولكن في صورة ثنائية باألشتراك  
. مع معماري مصري فأنتجوا عمارة العالقة لها بالمحتوي الثقافي او بالمناخ المصري وعاداته 

اري   ،سيف نصر الدين أحمد ١. الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
.١٩٣م ، ص ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

٢٤ - ٢٠ص ، م ١٩٨١عام ، ٩العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

مبني رمسيس هيلتون
االستشارى وارنر تون بوند

المهندس على نصار
و    زء األول ه زئين الج ن ج ى م ون المبن ويتك
ة      دد الخمس ن ع ون م و مك وى وه رج العل الب
ى   دروم وه ك الب ى ذل ا ف ى بم ق األول طواب
ور    ة للجمه دمات العام ة بالخ األدوار الخاص
والفندق والتى يعلوها األدوار السكنية المتكررة 
لغرف النزالء وعددها ئالثون طابقا ثم الطابق 
ياحية ودور   ة الس رج المراقب اص بب الخ
دد    الى ع ث يصبح اجم وى بحي ات العل الماكين

طابقا بارتفاع اجمالى قدره  ٦٣األدوار حوالى 
ي منسوب سطح الرصيف      ١١٨,٢٠ متر أعل

ن   ل دور م ون ك توى ويتك رة  ٢٤مس حج
ة  الى    ٦مزدوج بع اجم ث يص ة بحي ر أجنح
غرفة  ٩٢٣الحجرات 

اما الجزء الثانى البوديوم فهو الجزء المنخفض 
دد الخمسة    من المبنى والذى يعتبر استمرار لع
ة    ى بقي وى عل ى تحت ى والت ق األول طواب
ا        وى بم البرج العل ة الموجودة ب الخدمات العام
ى     بخ الرئيس ية والمط اعم رئيس ك المط ى ذل ف

.وصاالت لالجتماعات وكافتيريا 

مبني رمسيس هيلتون) ١٧ -٣( شكل 
التأكيد علي الخطوط وموديولية الواجهة

المسقط األفقي للدور األرضي) ١٥ -٣( شكل 

المسقط ) ١٦ -٣( شكل 
األفقي للدور المتكرر

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 
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:االتجاه نحو األشكال النحتية   ٧/ ١/ ٣

-:) ١( )١٩٩٧(  البنك األهلي المصرى
فرع مدينة نصر

ارى  ميم  المعم ى للتص ز العلم المرك
حمادعبد اهللا حماد. واألستشارات الهندسية أ د 

ة     ة بمنطق ارع النزه ي ش روع عل ع المش يق
ف  ر  –الجول ة نص و  –مدين اهرة ، وه الق

ادة   ك المعت ر البن ن عناص ون م الة ( يتك ص
ع الجمهور     ة  –التعامل م –االدارة –الخزان

) .الخدمات 
ة      ي عالم ل المبن ي جع اري عل رص المعم ح
ك   ن ذل ر ع ار وعب ا االنظ ت اليه زة تلف ممي
ل بسيط      ة صريحة وذات مي باستخدام كتلة قوي
ي  افة ال وني باالض التراث الفرع ه ب ليربط
ي    اد عل طيبات واالعتم دث التش تخدام اح اس
ات  ي والفراغ قط األفق ي المس اطة ف البس

.الصريحة 

ي   مما سبق يمكن القول أن هذا المبني ينتمي ال
اه       ي االتج ة المتطورة وال ارة الحداث مبادئ عم
ريحة       ل ص تخدام كت ادي باس ذي ين ي ال النحت
واشكال هندسية بسيطة قوية للتعبير عن المبني 
ي ال       ان حت در االمك ، مع القليل من الفتحات ق

.تؤثر علي احساس الكتلة النحتي 

اري        ،سيف نصر الدين أحمد ١. ره علي التشكيل المعم اري وأث الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعم وان   ،رس ة حل ة  ، جامع كلي
.٢١٧ص ، م ٢٠٠١عام ،الهندسة بالمطرية 

 ٢٠ -١٧ص ، م ١٩٩٧عام ، ١٩٧العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

لقطة خارجية تعبر عن الكتلة ) ١٨ -٣( شكل 
الصريحة مع استخدام القليل من الفتحات قدر 
.االمكان حتي ال تؤثر علي احساس الكتلة النحتي 

مسقط افقي للدور األرضي) ٢١ -٣( شكل  مسقط افقي للدور األول) ٢٠ -٣( شكل 

الموقع العام) ١٩ -٣( شكل 

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 
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:االتجاه التفكيكي   ٨/ ١/ ٣

-:) ١( قرية ديار السياحية 

جمال بكرى. م المعمارى 
ي     مالي الغرب احل الش ي الس روع عل ع المش يق
ى    ة األرض عل طريق اسكندرية مطروح ، وقطع

ى  ٥٥٤* م ٦٠شكل مستطيل أبعاده  م عمودى عل
ارة عن     ٣١البحر ويتكون المشروع من   يال عب ف

.نماذج ولكل فيال حديقة خاصة بها  ٨
ة    ول التقليدي نجح الحل م ت احل ل وبسبب ضيق الس
م      ر ل اري لفك رق المعم ذا تط روع ، ل ذا المش له
ة بحيث    يالفه األخرون ، فقد صاغ المساقط األفقي
ات        ز واالختالف من خالل العالق تعبر عن التمي
ل   واألشكال الفراغية غير المعتادة كما جاءت الكت
ة   ا المتداخل ا وخطوطه ة بتكويناته الخارجي

.والمتراكبة بصورة غير تقليدية 
ذا المشروع أن       ره له يتضح من الفكر السابق ذك
ا يحيط       ذا المشروع عم ز ه المعماري حاول تميي
ادئ         ض مب ق بع الل تطبي ن خ اني م ن مب ه م ب

.االتجاه التفكيكي 

الة ماجستير   ، التحوالت في الفكر المعماري وأثره علي التشكيل المعماري ،سيف نصر الدين أحمد ١. وان   ،رس ة حل ، جامع
.٢١٩ص . م  ٢٠٠١عام ،كلية الهندسة بالمطرية 

٣٥ -٣١ص ، م ١٩٩٨عام ، ٢٠١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

الموقع العام) ٢٤ -٣( شكل 

صياغة فراغية غير ) ٢٢ -٣( شكل 
تقليدية للكتل الخارجية 

استخدام الفراغات ذات ) ٢٣ -٣( شكل 
األشكال الحادة في نماذج الفيالت

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 
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٣٥ -٣١ص ، م ١٩٩٨عام ، ٢٠١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ١.
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٣٥ -٣١ص ، م ١٩٩٨عام ، ٢٠١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ١.

:التجمعات السكنية  ٢/ ٣

انتشرت في الفترة االخيرة فكرة انشاء تجمعات سكنية في شكل مدينة متكاملة الخدمات ، وتتنوع 
ق   هذه المدن فيما بينها تبعا لمستوي الفئة المستهدفة ، فنجد بعض المدن علي اعلي مستوي وتحق
وفر      ان ، ومدن اخري ت لسكانها اعلي مستويات الرفاهية وتتميز هذه المدن باالهتمام بطابع المك

.السكن والخدمات االساسية فقط وهذا النوع من المدن يقل فيه االهتمام بالطابع 

-:) ١( مرتفعات القطامية 

االستشاري العام مكتب أركى بالن
د عبد اهللا يحيى بخارى -د محمد العادلى 

م      ومن أه ف ه ة للجول روع القطامي مش
المشروعات ذات الغرض الترفيهى والرياضى 
رت   د ظه ت وق س الوق ى نف تثمارى ف واالس
روعات      ذه المش ود ه ة لوج ة الملح الحاج
ة     ر الخريط را لتغي ع نظ ى المجتم ة ف الترفيهي
ا      رى مم ع المص ة للمجتم ة والثقافي االجتماعي
دعا المصمم إلى االستعانة بدراسات مستفيضة 
تعانة      م االس د ت فى مجال رياضات الجولف وق
ميمات  ل تص ى عم ة ف الخبرات األجنبي ب
يالت   ا والف ة به دمات المحيط ب والخ المالع

.الملحقة بها
ة     ى ثالث وينقسم مشروع القطامية فى الغالب إل
أجزاء رئيسية أهمها مالعب الجولف والجزء    
ب       ذه المالع ة به دمات الخاص و الخ انى ه الث
ذى     اعى ال ادى االجتم والتى تتمثل فى مبني الن
دماتها   اعم وخ ات والمط ى الكافتري وى عل يحت

والنادى الصحى
تقبال   الون اس ه وص باحة وخدمات ام الس وحم
ى      ك ف د ذل أتى بع ة وت وش خدم ازن وح ومخ

.األهمية المناطق السكنية الفيالت 
دة     وهذا المشروع يعتبر من المشروعات الرائ
ارى    ميم المعم اص والتص ابع الخ ذات الط
ر       ن فك ة ع ه المعماري ر فراغات ز وتعب المتمي

.تصميمية نو أبعاد

الموقع العام لمشروع  القطامية ) ٢٦ -٣(شك 
للجولف موضحا النادى االجتماعى والمالعب 

والفيالت السكنية

الدراسة التحليلية : الباب الثالث 

لقطات للفيالت) ٢٧ -٣( شك 

٨٢



www.manaraa.com



www.manaraa.com



www.manaraa.com

النتائج والتوصيات: الباب الرابع 

-:النتائج  ١/ ٤

ر   ١. ي تطور الفك ا عل ا وتأثيره ورات وأفكاره ين الث اري وب اج المعم ين النت ة ب اك عالق هن
.المعماري وظهور إتجاهات معمارية جديدة للتعبير عن الفكر الثوري الجديد 

ع     ٢. ع تطور المجتم يتأثر الفكر المعماري بالمناخ المحيط به من أفكار ومعتقدات ويتطور م
.الموجود فيه 

ا        ٣. ا م نعكس عليه ذا العصر ي رآة له النتاج المعماري لكل عصر وفي كل مكان ما هو إال م
.جري من أحداث

ك ألن   ٤. د وذل غالبا ما تصاحب الثورات الشعبية ثورة معمارية ينتج عنها فكر معماري جدي
ا يحدث      أثر بم ه ويت المعماري ماهو إال فرد وجزء ال يتجزأ عن المجتمع الذي يعيش داخل

.فيه من تغيرات محاوال التعبير عن ذلك عن طريق إبداعه وفنه 
اريين في ثالث            ٥. ارة يتجه المعم ه العم ان المجتمع ومن ى كي ؤثر عل عندما تحدث أحداث ت

ين       ق ب طرق يتبنى إحداها حتمية التغيير يظل الثاني متحفًظا يسلك الثالث محاوالت للتوفي
.القديم والجديد 

من خالل الدراسة أتضح أن الفن المعماري يحتاج لوقت أطول عن باقي الفنون حتي يعبر ٦.
عن الفكر الجديد بعد الثورة ويتأثر به فنجد مثال أن الفن التشكيلي يسبقه كذلك فنون أخري 

.
ي        ٧. ك عل أثير ذل ا مصر وت ي مرت به بالرغم من تعدد الثورات واألزمات واإلعتداءات الت

راء مصر        ة أخري وهو إث البالد في نواحي عدة إال أن ذلك كان له تأثير إيجابي من ناحي
بالعديد من الطرز المعمارية بمختلف أشكالها وتوجهاتها وهو ما أكسبها رونقا خاص تتميز 

.به عن أي بلد أخر 
اج    % ٥الدراسة التحليلية للتوجهات المعمارية المصرية المعاصرة اثبتت أن   ٨. ط من النت فق

ي الجهل        دل عل م بالعشوائية وت ة فتتس المعماري يتبع أفكار وإتجاهات معمارية أما األغلبي
. الثقافي الذي يعيش فيه غالبية المجتمع

ي    ٩. بالنظر إلي التجارب السابقة من أحداث مماتلة فنجد أنه يمكن إستغالل الوضع الحالي ف
.خلق إتجاهات معمارية جديدة تناسب البيئة المصرية وتعبر عنها 

النتائج والتوصيات : الباب الرابع 
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-:التوصيات ٢/ ٤

ة      ١. وعيتهم بأهمي ي ت دي المصريين ف االستفادة من األحداث الجارية وزيادة الحس الوطني ل
ا مدي تحضرها        يم به ي مصر ويقي العمارة المصرية كنافذة يطل منها العالم الخارجي عل

.وتقدمها
يناير والتفاعل   ٢٥حث المعماريين المصريين علي االستفادة من األوضاع الحالية وثورة ٢.

د      د المصري الجدي ة للعه ابه األحداث    .معها لخلق تيارات معمارية جديدة مواكب حيث تتش
.الجارية مع اخري سابقة كما أوضحت الدراسة

يجب األهتمام في أقسام العمارة بتدريس التحوالت في الفكر المعماري العالمي من منطلق ٣.
ي             ة للوصول ال ارة المحلي ع العم ا م تالئم منه ا ي ق وم ادئ وطرق التطبي ي مب التعرف عل

.اسلوب تطوير مناسب لها ويخضع للتجربة 
ي      ٤. اري المعاصر ف ل الفكر المعم تشجيع طلبة الدراسات العليا والباحثين علي تناول وتحلي

مصر ومقارنته باألتجاهات العالمية باسلوب تحليلي يشرح مدي تطبيق كل اتجاه لألستفاده 
.منه في تطوير الفكر المعماري لشباب المعماريين 

وير  ٥. الم وتط ائل االع ن خالل وس ي المصري م ي للمتلق اري والعمران وعي المعم ع ال رف
ي         ، مناهج التعليم اري المصري المعاصر وعدم اقتصاره عل اج المعم ي النت بالتعريف عل

.العمارة التراثية
تح           ٦. ي تف ذي يساعد عل ؤتمرات وال دوات والم اري من خالل الن دي المعم تطوير الفكر النق

ين       افي ب وعي الثق اري ونشر ال اج معم ي كل نت ات النظر ف د واختالف وجه ذهن الجدي ال
.المعماريين 

.البحث عن منهج عام يحكم القوانين المنظمة لعملية البناء ٧.

تفهم المهندس المصمم للجذور الحضارية للمجتمع حتي يمكنه انتاج عمارة متكاملة مع هذا ٨.
.المجتمع وحضارته

.التفاعل مع األتجاهات المعمارية العالمية في اطار التكامل مع المجتمع المحلي ٩.
المي الحادث   .  ١٠ ز بصفة   ، التوصل الي فكر معماري مصري معاصر يساير التطور الع يتمي

ي        ة عل ع التطورات الحادث العالمية والمحلية في وقت واحد من خالل التفاعل باستطراد م
.الصعيد الدولي في كافة المجاالت 

النتائج والتوصيات : الباب الرابع 
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-:الكتب      •

و المصرية ،          ١. ة األنجل رن العشرين ، مكتب ارة في الق ة العم دالجواد، عمالق توفيق أحمد عب
. ١٩٧٧القاهرة ، عام 

االت وبحوث      . د٢. ي مصر ، مق جالل أمين ، نحو تفسير جديد ألزمة االقتصاد والمجتمع ف
.م  ١٩٨٩نقدية سياسية واجتماعية واقتصادية ، مكتبة مدبولي ، عام 

كندر ٣. ال المالخ ،رشدي اس اروني ،كم ن ٨٠، صبحي الش ن الف نة م ة المصرية ، س الهيئ
. ١٩٩١العامة للكتاب 

.م ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب ، شحاتة عيسى ابراهيم القاهرة٤.

.، القاهرة ١٩٩٣صالح زيتون ، عماره القرن العشرين ، مطابع األهرام التجاريه ، ٥.

.على لبيب جبر ، السيره الذاتيه للمعمارى على لبيب جبر . د٦.

رن   . د٧. ي الق ي    ..  ١٨نوبي محمد حسن عبد الرحيم ، الفكر المعماري ف اري ف الفكر المعم
.، جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط )٢( ، مقرر نظريات العمارة  ١٩القرن 

م،  ١٩١٤ -١٨٩٠نوبي محمد حسن عبد الرحيم ،الفكر المعماري في الفترة من . د. أ٨.
.، جامعة الملك سعود ، كلية العمارة والتخطيط )٢( مقرر نظريات العمارة 

-:رسائل الدكتوراه •

الة     ١. ى المعاصره ، رس راث ال عصام الدين  عبد الرؤف ، اتجاهات العماره المصريه من الت
.١٩٧٦عام ، دكتوراه ، جامعة القاهرة، كلية الهندسة 

-:رسائل الماجستير•

د    ١. دين أحم اري      ،سيف نصر ال ي التشكيل المعم ره عل اري وأث ي الفكر المعم ، التحوالت ف
.م ٢٠٠١عام ،كلية الهندسة بالمطرية ، جامعة حلوان ،رسالة ماجستير 

الة         ،علي عبد الؤوف ٢. ارة المصرية المعاصرة رس اري و دوره في تطوير العم د المعم النق
.م ١٩٩١عام ،كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ،ماجستير

تير ،     ٣. الة ماجس اري ، رس ر المعم علي محمد عبداهللا الصاوي ، التحوالت في الفكر والتعبي
.م  ١٩٨٨جامعة القاهرة ، كلية الهندسة ، عام 

يم المعاصرة      ،محمد عبد الفتاح ٤. ة والق يم التراثي ين الق تير   ،التشكيل المعماري ب الة ماجس رس
.م  ٢٠٠٠عام ، كلية الهندسة، جامعة القاهرة ،

المراجع
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-:األبحاث •

عبد الحميد البس ، اتجاهات العماره ما بعد الحديثه و اثرها فى الحركه المعماريه فى مصر ١.
م  ١٩٩٣،ورقه بحثيه ، المؤتمر الدولى الثالث جامعه االزهر 

اهرة فى النصف األول      . د ٢. ران للق ى العم على الصاوى ، رؤيه منهجيه لرصد و تقييم التغير ف
ة    ه جامع ة الهندس امس ، كلي دولى الخ ى ال ؤتمر العلم ه ، الم ه بحثي رين ، ورق رن العش ن الق م

. ١٩٩٧االزهر ،

-:المقاالت       •

ابع،  ١. وم الس دة الي ي ، جري ال فن ورة ، مق ة الث ى جداري د ف ن جزء جدي ى ينتهى م طه القرن
 ٢٠١١يوليو  ١٦السبت، 

.م  ١٩٨١عام ،   ٩العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٢.

اء   ، البحث عن الذات في العمارة المصرية ، د عبد الباقي ابراهيم ٣. الم البن دد  ، ع ،  ١١٠الع
.م ١٩٩٠عام 

.م ١٩٩٢عام ، ١٣١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٤.

.م١٩٩٢عام ، ١٣٢العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٥.

.م ١٩٩٧عام ، ١٩٧العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٦.

.م ١٩٩٨عام ، ٢٠١العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٧.

.م ١٩٩٨عام ،  ٢٠٢العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٨.

.م ١٩٩٨عام ،  ٢٠٦العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم ٩.
.م ١٩٩٩عام ،  ٢١٥العدد ، عالم البناء ، مشروعات العدد، د عبد الباقي ابراهيم .  ١٠
ي ،          عبدالهادي تمام ومحمد عبدالسالم .  ١١ ال فن ر ، مق دان التحري وح لتطوير مي ، معرض مفت

. ٤٥٥٤٦، العدد  ٢٠١١اغسطس  ١٩جريدة االهرام ، 
. ١٤/٦/٢٠٠٧على جبر مقاله بحثيه ، . د.  ١٢
،  ١/٢٦/٢٠١١على رأفت ، عمارة مصرية تبحث عن هوية ، مقال ، جريدة االهرام ،  . د.  ١٣

. ٤٥٣٤١العدد 
.م١٩٥٢الفنانون التشكيليون وثورة /مقاله غطاء الذهب لحركة الفن المصري المعاصر .  ١٤
ار      هبة حسام الدين.  ١٥ زة يخت دوح حم ع   "إلطالق مشروع   " بحوث اإلسكان  "، مم ادة توزي إع

. ٢٠١١مارس  ٨، مقال، جريدة اليوم السابع ، “ السكان
دة          . د. ١٦ ة جري ة ، مجل ارة المصرية المعاصرة ، مقال راث في العم رى ، مالمح الت ى وزي يحي

٢٠٠٥الفنون الكويتية ، نوفمبر 
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-:مواقع األنترنت  •

http://ar.wikipedia.orgويكبيديا ، الموسوعة الحرة.١
٢.http://www.greatbuildings.com/gbc.html
٣.www.alhandassa.com 
٤.Constructivismhttp://en.wikipedia.org/wiki/
٥. http://en.wikipedia.org/wiki/Vesnin_brothers
٦.http://wn.com/Vesnin_brothers
.http://www.arch.arabeng.org/newsالموقع االلكتروني لبيت المعماريين العرب .٧
٨.www.smartwebonline.com 
٩.http://hccourt.gov.eg/About/About.asp    الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية ،

.العليا المصرية
١٠..html&cp1034-article-extend-http://www.bonah.org/news
١١.88643&id=2http://nogoom.akhbarway.com/news.asp?c= 
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