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ABSTRACT 
The research paper discusses the relationship between the architect and the society and the 
role he occupied since the beginning of the twentieth century, describing the role played by 
the architect, and the dismantling of the influences that make this role gradually diminish over 
time, so we deal with the most important definitions of the architect at the professional and 
linguistic level, , The history of schools of architecture in Egypt and the world, the knowledge 
and skills that must be acquired by the contemporary architect, and the factors affecting the 
100 years - until 2019, represented by the political, social, economic, cultural and technical 
conditions that affect the thought and production and role Amari, will also be dealt with 
school French Buzar and its impact on the Egyptian and global architectural role, usury -Riba 
and the most important pioneers, the most important architects in Egypt during that period, 
and an analysis of the most important factors affecting the changing architectural role in 
society. 
It also deals with the suffering of graduates of architectural departments from some schism 
between what they receive during the study period of information and what they need to be 
aware of in the labor market and professional practice for not being aware of the demands and 
needs of the labor market in a renewed manner. To understand the scope of practice locally 
and globally, Professional practice and the integrated framework for practicing the profession, 
discussing and presenting the systems of practicing the profession and presenting the 
characteristics of the general climate in which the architects practice architecture and the main 
influences on that profession, and making an objective comparison between local practice 
systems and examples of some international systems. 
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مصر، القاھرة ،  جامعة األزھر،كلیة الھندسة ،قسم ھندسة العمارة   

E-mail: Moham  edatef.92@azhar.edu.eg * البرید االلیكتروني للباحث الرئیسي:  
  صالملخ

تناقش ورقة البحث العالقة بین المعماري والمجتمع والدور الذي كان یشغلھ منذ بدایة القرن العشرین، وتوصیف الدور 
من، لذلك نتناول أھم  شیئا فشیئا مع مرور الزیتضاءلالذي یشغلھ المعماري، وتفكیك المؤثرات التي تجعل ھذا الدور 

تعریفات المعماري على المستوى المھني واللغوي، وتوصیف الدور الذي یشغلھ المعماري، وتاریخ مدراس العمارة في 
 وحتى -مصر والعالم، المعارف والمھارات التي یجب أن یكتسبھا المعماري المعاصر،  والعوامل المؤثرة خالل المائة عام 

أروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والتقنیة والتي تؤثر على الفكر والنتاج والدور  م، والمتمثلة في ال٢٠١٩
 وأھم -المعماري،  كما سیتم تناول مدرسة البوزار الفرنسیة وتأثیرھا على الدور المعماري المصري والعالمي، الربا 
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یل ألھم العوامل المؤثرة على تغیر الدور المعماري في روادھا، وأھم مھندسي العمارة في مصر خالل تلك الفترة، وتحل
  .المجتمع

 أقسام الھندسة المعماریة من بعض االنفصام بین ما یتلقاه أثناء فترة الدراسة من معلومات وما كما تتناول معاناة خریجي   
 سوق العمل بصورة متجددة، تواحتیاجا یكون ملما بھ في سوق العمل وممارستھ المھنیة لعدم إدراكھ لمتطلبات إنیحتاج 

وإلدراك نطاق ممارسة المھنة محلیا وعالمیا كان البد من تناول تعریف معنى الممارسة المھنیة واإلطار التكاملي لممارسة 
المھنة ومناقشة وعرض نظم ممارسة المھنة وعرض سمات المناخ العام الذي یزاول فیھ المعماریون مھنة العمارة 

  . على تلك المھنة، وعمل مقارنة موضوعیة بین نظم الممارسة المحلیة وأمثلة لبعض النظم العالمیةوالمؤثرات الرئیسیة
 

  .مھام، المھندس المعماري، المعاصر، العولمة، مؤثرات، مجتمع: المفتاحیة الكلمات 
  

 :مقدمة
ریة المعاصرة ال یعبر عن الھویة ، فنتاج العمارة المصمنذ سبعینات القرن الماضي  العمارة المصریة المعاصرة تمر بمحنة

المصریة إال فیما ندر، ولم یعد باإلمكان فھم نتاج العمارة ودور المعماري بمعزل عن المنظومة الرأسمالیة العالمیة 
وكذلك إذ أصبحت قیمة المباني مرتبطة بشكل أساسي باعتبارات كثیرة كالموقع، والمساحة، .  والدینامیكیات الناظمة لھا

المالي المحتمل لبیعھا، حیث یكفي أال یعاني المبنى من خلل تقني فادح حتى تصبح جودة التصمیم المعماري والعائد 
  .ثانویة في تحدید قیمتھ، تتخطاھا قدرتھ على تحقیق الربح) الفراغیة، والجمالیة، والوظیفیة(

ة بناھا ھذا الشعب في تفاعلھ مع   والھویة المصریة ھي حالة تراكمیة لعناصر من حضارات متتالیة على أرضیة صلب
مجتمعھ وبیئتھ ومحیطھ الخارجي، كما أنھا لیست ھویة جامدة ثابتة متحجرة بل ھي دینامیكیة مستمرة ومتطورة، تغذت من 

  . أو وافدةاستیطانیةخالل ثقافات عدیدة متتابعة عقائدیة أو 
ھ، فاألداء الھندسي إنما یھدف إلى توفیر حیاة آمنة لذلك یقع على عاتق المھندس واجب تجاه مجتمعھ بكل أفراده وأطیاف

وال یستطیع المھندس أداء مھامھ الھندسیة على الوجھ األكمل إال بوعي تام . مریحة لمجتمع مزدھر في بیئة عمرانیة متمیزة
 الدول النامیة  بھ من مصافاالنتقالبمصلحة مجتمعھ، ومعرفة واسعة بالتحدیات التي تواجھھ، وبرؤاه المستقبلیة وأھمیة 

  .إلى مصاف الدول المتقدمة
إن تحقیق أھداف المجتمع إنما یقع في المقام األول على عاتق المھندس، ولذا فیجب أن یكون على وعي تام بأھمیة دوره في 

یز غیر وتمتد مسئولیة المھندس من الحیز المعمور الحالي في الوادي والدلتا إلى الح. تنمیة مجتمعة تنمیة شاملة مستدامة
كما ال تشمل مسئولیاتھ تحقیق أماني الوطن في المستقبل فقط، بل تشمل أیضا . المأھول في صحراوات مصر وسواحلھا

أي أنھ یجب على . المحافظة وصیانة موروثاتھ القیمیة واألخالقیة وكذلك تراثھ التاریخي الممتد عبر أحقاب تاریخیة طویلة
ممتدة مكانیا وزمانیا، وأن یجعل منھا دولة مشاركة وفعالة في بناء الحضارة المھندس المحافظة على خصوصیة مصر ال

  .المعاصرة
  ):السؤال الرئیسي للبحث(مشكلة البحث 

إن غیاب الوعي بالدور المعماري والذي یتمثل متدرجا بالقصور في أداء المعماري واألطر العامة الحاكمة لممارسة 
لیة كافة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتقنیة، یُعد تحدیا للمعماري المھنة، والمتغیرات في المجاالت الدو

المصري لما یمتلكھ العالم المتقدم الیوم في خضم القرن الواحد والعشرین من تكنولوجیا متطورة تخدم المعماري وتمكنھ من 
ف علي اإلعداد الجید قبل ممارسة المھنة والوعي األداء المتمیز، بید أن مواجھة المعماري المصري لھذا التحدي یتوق

.  مكانتھ ودوره والنھوض بالعمارة والعمرانالستعادةبقدراتھ والعوامل المؤثرة علي دوره الحضاري في المجتمع وذلك 
ما ھي طبیعة ومھام الدور المعماري المعاصر، وما ھو أثر غیاب الوعي بالدور : لذلك كان السؤال الرئیسي للدراسة

  المعماري علي المجتمع؟
  : أھمیة البحث وأھدافھ

ما یقدمھ البحث ھو اإلجتھاد للتعرف على توصیف الدور المعماري مھنیا ولغویا، والبحث وتحلیل المؤثرات والعوامل التي 
 تساھم بشكل كبیر في تشكیل دور المعماري، والتعرف على أھم رواد العمارة في مصر، ومعرفة أنماط ونظم اإلداریة

والتشریعیة لممارسة المھنة للمھندس المعماري وعمل مقارنة مع أھم نظم ممارسة المھنة عالمیا لتبیان أوجھ القصور 
  . المحلي

  

  الطروح النظریة
 والمشاھدات التي أثرت في سیاق التناول األدبیاتیعتمد البحث في تناولھ على قاعدة فكریة ینطلق منھا وھي مجموعة من 

  :ھ الفكریة ویعتمد البحث علیھا كثوابت فكریة ینطلق منھا في عرضھ وھي كاآلتيوشكلت أھم دعائم
 فى كل مرحلة، منذ فجر واالجتماعیة واالقتصادیة للتفاعالت الحضاریة والسیاسیة طبیعيالمعالم المعماریة ھى إفراز  "-١

  ١." وما سوف تفرزه فى المستقبل طبیعة ھذه التفاعالت مستقبالاستقراءالتاریخ حتى العصر الحدیث، ومن ثم یمكن 
 وسیاسیة في واقتصادیة اجتماعیة في أواخر القرن التاسع عشر إلى تحوالت الرأسمالیة انتشار أدى ظھور الصناعة و 

ومع نھایة القرن العشرین فإن .  ذلك على مجتمعات العالم الثالث والدول النامیةوانعكسھیاكل المجتمعات الغربیة 
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 وثقافیة ساھمت في تعریف اجتماعیة أدت مجتمعة إلى حدوث تغییرات العالميومات وإعادة ھیكلة االقتصاد تكنولوجیا المعل
  . عصر المعلومات

 بدراسة تأثیر تلك التغیرات على البیئة العمرانیة والمعماریة الن التركیبة االھتمامویجب علینا كمعماریین ومخططین 
ة والتي بدأت تتشكل سوف تؤثر على فرصنا االقتصادیة وكیفیة ونوعیة الخدمات  الفراغیواحتیاجاتھاالحضاریة القادمة 

  ٢.التى سوف نقدمھا للمجتمع
  :عندما حلل العنصر األساسي في منطق فكره الجدلي الذي یراه القانون العام للحیاة ٣وھذا ما أكده ھیجل

 وجود الذات یبدو متنوعا متغیرا، بمعنى آخر إذا كان إذا كانت الذات الدالة على جوھر الشئ واحدة فإن الواقع الدال على"
جوھر األشیاء ھو الفكرة فإن واقعھا ھو التعبیر عن ھذه الفكرة، فكل موجود یسعى لتخطي وجوده المباشر إلى نمط جدید 

 تلتقي  حیثUnity Of Concept And Concreteأن التاریخ ھو اتحاد الفكر بالواقع : "ثم استطرد قائال." یحقق جوھره
  ."المتناقضات لتحقیق التطور

ونرى ذلك بوضوح في الھویة المصریة الواحدة في ذاتھا، المتعددة في أبعادھا النابعة من تفاعلھا مع الواقع المحیط فنحن ال 
نستطیع تجاھل تاریخ مصر الفرعوني وال التراث والعقیدة اإلسالمیة وال اللغة والحضارة العربیة أو حتى عزل مؤثرات 

  یشیر إلى العالقة بین الفكر والواقع ٤العظیم رمضان كما أن عبد. البحر األبیض المتوسط وحضارتھ القدیم منھا والحدیث
  :بقولھ

 لحیاة المجتمع فھو انعكاس لھذا الواقع وفي نفس الوقت فإن ھذا واالجتماعي االقتصاديأن الفكر جزءا ال یتجزأ من الواقع "
یا یقتصر على دور المتأثر، فالعالقة بینھ وبین الواقع عالقة تبادلیة مؤثرة ومتأثرة، على أن الفكر  لیس انعكاسا سلباالنعكاس

  ."االقتصادي االجتماعيقد یزید عنھ بأنھ ینمو لیستمد قوه خاصة بھ تؤثر على الواقع 
 قراءة تاریخ ھذه الحقبة بھدف ومن ثم یمكن تطبیق ھذا المنطق عند دراسة الھویة المعماریة لحقبة ما وذلك من خالل إعادة

 والفكریة بالنتاج المعماري المتولد، وذلك ألن واالجتماعیة واالقتصادیةقیاس عالقة البعد التاریخي ومتغیراتھ السیاسیة 
ھي إال رصد ألثر ھذه التغییرات صعودا وھبوطا مع حركة التاریخ للمجتمع  دراسة العمارة في إطار منظور تاریخي ما

  .ءة لتاریخ مبانيولیست قرا
 المعماري ھو الذي یحول متغیرات المجتمع من واقع وفكر إلى برنامج، بمعنى آخر ھو الذي یشكل العمارة في إطار -٢

إذا المعماري جزء من منظومة ثالثیة تتكون من البعد التاریخي الممثل في . المفاھیم والنظریات المعماریة الحاكمة لفترة ما
فھو المتأثر بالبعد التاریخي الغیر مادي : ، ثم النتاج البنائي، وبینھما المعماري الذي یقوم بدور مزدوجاتحاد الفكر بالواقع

  . والمؤثر على النتاج العمراني المادي بمخرجاتھھبمداخالت
  
  : مفاھیم ھامة-١
ً تعریف المعماري لغویا ومھنیا١-١ ً:  
ض تتخذون من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذكروا آالء واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في األر( 

  ٥).هللا وال تعثوا في األرض مفسدین 
یحثنا القرآن الكریم على عمارة األرض، واإلنسان الذي یعمر األرض یسمى معماریا وبالتالي فالنشاط اإلنساني للمعماري 

  ٦.و عمل معماريھو أن یعمر األرض وكل ما ینشأ بالتبعیة ألعمار األرض ھ
ْفالمعماري لغویا اسم مشتق من من یعمر ِ.  

  :وعلى المستوى المھني فیتحدد عمل المعماري في ثالث ركائز أساسیة
  . تحقیق المنفعة ووظیفة المبنى-١
  . تحقیق متانة وقوة اإلنشاء-٢
  . جمال التشكیل-٣

وھي تعني المھني الذي یعھد ) Architect( الفرنسیة ویمكن تعریف المعماري طبقا للقانون الفرنسي على انھ ترجمة للكلمة
فھو فنان . إلیھ بوضع التصمیم والرسومات والنماذج إلقامة المنشآت وصیانتھا وتزینھا واإلشراف على حسن تنفیذھا

)Artistic ( یضع التصمیم، وفني)Technician (یشرف على حسن التنفیذ، بل ویمكن أن یمتد دوره إلى القیام بالجانب 
المالي، واإلداري للمشروع كمراجعة حسابات المقاولین والتصدیق علیھا، والقیام باإلجراءات اإلداریة وھو یشرف وینسق 

  ٧.بین كل جوانب العملیة
  وتعریف المعماري طبقا لرأي الجمعیة الملكیة البریطانیة للمعماریین

RIBA: Royal Institute of British Architects. 
اري قانونا على الشخص ذو الكفاءة التخصصیة ویكون مسجل ومرخص لھ ویحمل شھادة العمارة ویتحمل یطلق لقب المعم

  ٨.مسئولیة التعبیر الثقافي في مجتمع من خالل الفراغ والشكل والسیاق التاریخي
 الدولیة علیھ  األرض، وفي ظل تیارات العولمة والصراعات السیاسیةأعمارفالمعماري لھ مسئولیات نابعة من رسالتھ في 

  ٩.محاولة إبراز التراث المعماري والعمراني وإبقائھ وإحیائھ
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وتاكیدا لما سبق فإن المعماري یخضع لقانون نقابة المھندسین ولوائحھا وكرامة ممارسة المھنة وتقالیدھا وواجباتھا 
ولذا كان . ام وسالمة المجموعةاألساسیة مخلصا في عملھ، یعمل على رفع شأن المھنة، وخدمة صاحب العمل، والصالح الع

  :تعریف المعماري طبق الئحة مزاولة مھنة الھندسة المعماریة بنقابة المھندسین
  .المعماري الشخص المتمیز بقدرتھ على التخطیط، والتصمیم المعماري، والتطبیق اإلبتكاري والتنفیذ

 في التعمیر والتشیید في نظام التخطیط العام ویتمتع ولھ إلمام تام بفن وعلوم البناء حسب ظروف البیئة ومقتضیاتھا ویسھم
  .بالحمایة القانونیة التي تتطلبھا المھنة

  : تعریف الممارسة المھنیة٢-١
  . یمارس المھندس المعماري في مصر المھنة عن طریق النقابات أو الھیئات الھندسیة والمعماریة المحلیة

حیث انھ یمارس البعض مھنتھم مزاولة حرة في مكاتبھم الخاصة وقد وتختلف ظروف ممارسة المھندس المعماري للعمل، 
یزاول البعض في الجھاز اإلداري للدولة، أو الھیئات او المؤسسات العامة والشركات، ویكون ذلك في أعمال التصمیم 

اع متعددة من واإلشراف على التنفیذ او كلیھما، وحین یمارس المھندس المعماري لمھنتھ في كل الحاالت یتعرض ألنو
ًالمسئولیة ویجب أن یكون على درایة كاملة بمسئولیاتھ والقوانین التي تحكمھا لھ وعلیھ، ویجب أن یكون قادرا على ان 

وتعتبر مجاالت ممارسة . یوجھ بكفائھ العملیات التكنولوجیة في نطاق مسئولیاتھ وتحت الظروف التي تحكمھا طبیعة عملھ
، أعمال الخبرة، االستشاراتأعمال (  األعمال التصمیمیة، واألعمال التنفیذیة، أعمال أخرىالمھنة المعماریة إجماال ھي

  ).أعمال التقدیر، أعمال التحكیم، الصیانة والترمیم، أعمال التعدیالت
النقد : ُوللوصول للشكل المتكامل للمارسة المھنیة للعمارة یجب التوجھ لعناصر تكمل إطار الممارسة المھنیة منھا

لمعماري، المسابقات المعماریة المحلیة والعالمیة، ونشاط البحث العلمي، وحركة التألیف والنشر والتنظیمات اإلداریة ا
  .والتشریعیة وسوف یقوم البحث بالتعرض لبعض ھذه العناصر بالتفصیل الحقا

  
  ١٠: توصیف الدور الذي یشغلھ المعماري المعاصر-٢

 بھا المعماري بما یتضمن وضع التصمیمات وما یلزمھا من رسومات تنفیذیة وعمل تعتبر المساحة الوظیفیة التي یعمل
  :مقایسات تقدیریة أو تثمینیة وطرح األعمال في المناقصات وتحریر العقود، تشمل

  :ھندسة العمارة لألبنیة بجمیع أنواعھا وأھمھا على سبیل المثال ولیس الحصر ما یاتي
 العالجیة –التعلیمیة ( والمباني العامة، والمنشآت العامة ) دي ومتوسط وفوق المتوسط اقتصا( اإلسكان بمختلف مستویاتھ 

 دور السینما والمسارح وقاعات االجتماعات والمحاضرات – األسواق – المكتبات العامة – الدینیة – اإلداریة –
 – المباني التجاریة –دائق العامة  الح– المالعب الریاضیة المكشوفة والمغطاة والنوادي –واالحتفاالت والمؤتمرات 

  .تخطیط المدن والقرى، الھندسة الحضریة، التصمیم والتنسیق الداخلي وغیر ذلك من المباني) الصناعیة 
   :ویشمل دور المعماري النواحي التالیة وما یماثلھا

دیریة أو التثمینیة، وطرح وضع التصمیمات المعماریة وما یلزمھا من الرسومات التنفیذیة، وعمل المقایسات التق. ١
 واستالم المباني اإلعمالاالعمال في المناقصات، إجراء التعاقد علیھا واإلشراف على تنفیذھا، وعمل المستخلصات عن 

  .عند تمام تنفیذھا
  .تخطیط المدن والقرى، وتقسیم األراضي وتخطیطھا لمشروعات المباني وجمیع ما یتعلق بالتخطیط العمراني. ٢
  .م في البنیة، تخطیط وتجمیل المساحات والطرق، التصمیم الداخلي والصوت والضوء داخل المبانيالتحك. ٣
  .توصیف مواد البناء والمباني سابقة التجھیز أي المباني المصنعة. ٤
  .االستشاریةاألعمال الفنیة . ٥
في اللجان الفنیة أو في أعمال خاصة االشتراك في فصل المنازعات الفنیة أو لجان التحكیم في المسابقات الفنیة أو . ٦

  .بالخبرة إذا طلب ذلك األفراد أو الھیئات أو الھیئات او الجھات القضائیة
  .أعمال التصمیم واإلشراف على التنفیذ الخاصة بالتعدیالت والترمیمات وأعمال الصیانة للمباني واإلنشاءات. ٧

  

  ١١: المعارف والمھارات التي یجب أن یكتسبھا المعماري-٣
ًأن یكون المعماري ملما بالمبادئ واألفكار التصمیمیة المختلفة، وكذلك التراث المعماري، ومعرفتھ بطرق ومعدات التنفیذ 
وأسالیبھا المختلفة، وعمل التفاصیل المعماریة واإلنشائیة البسیطة لتسھیل سرعة التنفیذ، والتعرف على الرسومات اإلنشائیة 

 كافة المواصفات الفنیة الخاصة بالعطاء وتنفیذ األعمال مع اإللمام بكیفیة استخراجع إمكانیة وجداولھا أو فھم أفكارھا م
اإلشراف وتنظیم العمل بالمواقع وإمكانیة عمل األعمال المساحیة البسیطة وأن یكون على درایة ومعرفة كاملة فیما یخص 

اإلنشائیة، مع اإللمام بعلوم الحاسب اآللي والرسم  وفھم الرسومات التنفیذیة واستیعابالمھندس المدني حتى یستطیع 
باستخدام الكمبیوتر وبرامجھ المعماریة واإلنشائیة المختلفة والفن التشكیلي، والمخطط العمراني الذي یحافظ على البیئة 

في المنشآت ویضع الضوابط التي تحقق احتیاجات اإلنسان من جمیع األنشطة الحضاریة واإلنسانیة ویعمل على أن تتوافر 
  . النفسیة والروحیة والوظیفیة ولراحة المستخدماالحتیاجات
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  : في مصري المعمارلدور التطور التاریخي -٤
إن الدور الرئیسي للمعماري ھو تشكیل المجتمع، والبیئة المحیطة باإلنسان بما یتناسب ویتجاوب مع احتیاجاتھ، وبالنظر 

مع المصري نجد أن العمل المعماري في مصر في تاریخھ المتواصل للتطور التاریخي لدور المعماري في المجت
ُواستمراریتھ علي الحقب المتعاقبة إنما یمثل نتاجا متكامال اشترك في صیاغة المعماري المعلم والمنفذ، وصاحب العمل في  َ

ي ھذه الفترات التي شكل مؤسسات حرفیة معترف بھا من قبل الحكام وتمثل التیار الرسمي والشعبي للفكر المعماري ف
شھدت الوحدة بین التیار الشعبي والرسمي بین عمارة األغنیاء وعمارة طبقات الشعب كانت األسس الجمالیة والمعماریة 

 منذ عھد الفراعنة المتفق علیھا والمتمثلة في التشكیالت والعناصر المعماریة التقلیدیة ھي مفردات اللغة، واستمر ھذا الحال
  ١٢.م١٧٩٨فرنسیة وحتى الحملة ال

في ھذه الفترة تلبیة طلبات الحاكم فوجدنا القصور، والمساجد، والقالع، واألسوار، والمعابد، ) المعلم(وكان دور المعماري 
  .والوكاالت، ومراكز الحكم، وتحقیق احتیاجات الشعب من بناء بیوت خاصة ومشاریع خدمیة مثل األسبلة والحوانیت

 المعماریون األوروبیین، وبدأ أستقدم المعماري األوروبي مصر في عھد الخدیوي إسماعیل فقد ولكن تغیر الحال منذ دخول
 األكادیمیة في العمارة تسود االتجاھاتالمعماري األوروبي یصوغ تشكیالت غریبة على المجتمع المصري فقد كانت 

  .الفنون الجمیلة بباریسأوروبا نتیجة لنظم التعلیم التي نشرتھا مدارس العمارة وعلى رأسھا مدرسة 
 بدأت عودة المبعوثین المصریین من أوروبا، وقد تأثر العائدین من المعماریین المصریین بدراستھم أوائل الثالثینیاتومع 

بالمدارس األوروبیة واعتنقوا األفكار العالمیة التي كانت سائدة في تلك الفترة وھي أفكار عمارة الحداثة ومبادئھا، وقد 
ا على منھج صیاغة الدور المعماري في تلك الفترة لتطبیق مفاھیم عمارة الحداثة والتي ترى المعماري ھو انعكس ھذ

 ومع قیام ثورة یولیو.  بسلوكیات المستعملین من خالل تصمیماتھاالرتقاءالشخص القادر بالمجتمع وھو المنفذ الذي یمكنھ 
  . إلسكان العام لتدعیم مفاھیم المساواة بین أفراد المجتمعم تطورت مالمح الدور المعماري من خالل مشاریع ا١٩٥٢

 االقتصادي وما تبعھا من تطورات كبیرة في البیئة االجتماعیة االنفتاح وما تبعھا من تطبیق سیاسة ومع حرب أكتوبر
ل على توفیر والثقافیة للمجتمع المصري نجد أن دور المعماري جاء لیخدم الطبقة الصاعدة في السلم االجتماعي والعم

  ١٣.متطلباتھا
 نجد أن منافذ المعلوماتیة قد تنوعت وتعددت واختلفت وفقا للھویة والعقیدة والبعد السیاسي وبالتالي نشأت الوقت الحاليوفي 

  .صراعات بین الرأي والرأي األخر
  
  ١٤:مصري والعالمي الدور المعماري الكالسیكي، ومدرسة البوزار الفرنسیة وتأثیرھا على الدور المعماري ال-٥

.  الملكیة للعمارة، وصارت حافزا على تنظیم المھنة وتعلیم المعمارییناألكادیمیة تأسست في باریس ١٦٧١بدایة في 
والمدرسة تستحق التقدیر رغم أن مستوى الدراسة بھا كان یختلف ارتفاعا وانخفاضا تبعا ). والزالت مستمرة إلى الیوم

  .لمستوى ھیئة التدریس
 الملكیة، ونظرا لحاجة العلوم والصناعات األكادیمیة، أقفلت المدارس ١٧٩١ثورة الفرنسیة وإعالن حریة العمل في بعد ال

. Ecole centrale des travaux publiquesمدرسة األشغال العامة  . Rondeletإلى مدارس صناعیة، أسس روندلیھ 
وكانت . أول مدرسة للھندسة عامة. Ecole Polytechnique – نتیجة لتدخل العلماء والمھندسین إلى ١٧٩٥تحولت في 

وكانت أیضا تدرس العمارة وتبین ضرورة .  مدرسة خاصة تجمع بین العلم والعمل، وتمثل رد فعل مضاد التجاه األكادیمیة
رد المظاھر  وأسالیبھ، وظلت تدفع المعماریین في اتجاھات جدیدة لم یجربوھا من قبل، وتطااإلنشاءاعتماد العمارة على 

، ولكن كانت برامجھا مختصرة، ولم یكن بھا دراسات متقدمة، مما قلل فائدتھا األكادیمیةوالشكلیات المتصنعة في عمارة 
 فقد تأسست مدراس ھندسیة في ألمانیا وبافاریا وبراغ وسویسرا ورغم ھذا صارت مثال تحتذیھ الدول األخرى،. للعمارة
  .ومصر

 مدرسة ١٧٩٥ مرة أخرى، وتأسست في األكادیمیةتفي حاجة المعماریین، جمعت فصول ولما اتضح ان المدرسة لن 
 ضمت المدرسة لباقي مدارس المعھد تحت اسم ١٧٩٧خاصة للعمارة تحت إشراف المعھد الوطني للعلوم والفنون، وفي 

لیم المعماري، بعد اتصالھ  وبذلك تحول التع–) أو مدرسة البوزار. ( Ecole des beaux arts –مدرسة الفنون الجمیلة 
وأدیرت مدرسة البوزار بطریقة تسببت في فصل الفنون عن الحیاة، وفي فصل . بالتعلیم الصناعي والفني إلى مجراه القدیم

 والعمارة تستفید من الفنون عامة ولكنھا كما أثبتت كل عصور التاریخ تتأخر وتتدھور إذا ما وقعت –العمارة عن اإلنشاء 
 بالنقش أو ویملئونھا، وأن واجھاتھا لوحات كبیرة یزخرفونھا "دلعھم"لفنانین الذین یظنونھا مجاال ألھوائھم وتحت سیطرة ا
  .النحت البارز

  .ومنذ أول القرن التاسع عشر ھي ومدرسة الھندسة تمثالن وجھتي نظر متعارضتین
ا من إحدى المشاكل الكبرى في التعلیم أن دخولھا بامتحان قاس، وبذلك تخلص نفسھ) مدرسة البوزار(ونظام المدرسة 

المعماري، وھي إعداد الطلبة في المراحل األولیة، وحللت نفسھا أیضا من مشاكل التصمیم، وذلك بان تعلن عن برامج 
للمشاریع وتراقب الطلبة أثناء وضع رسومات ابتدائیة لھا تقیدھم بھا ثم تتركھم بعد ذلك لوحدات أو استدیوھات مستقلة 

ھو في ) Patron(، یدخلھا الطلبة باختیارھم مقابل مصاریف زھیدة، ویعملون فیھا تحت إشراف رئیس )Atelier(تسمى 
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الغالب معماري متمرن یمارس المھنة في السوق وال یتسع وقتھ إلى لفترات قصیرة یقضیھا في االستدیو، ویعتمد في سیر 
  .من المساعدین) Ancien(العمل على القدماء 

  : وأھم روادھاRIBA –یة البریطانیة للمعماریین  األكادیم-٦
 من قبل العدید من المعماریین البارزین، بمن ١٨٣٤   سمي أوال بمعھد المعماریین البریطانیین في لندن، تم تشكیلھ في عام 

ون فیھم فیلیب ھاردویك، توماس اللوم، ولیام جون دونثورن، توماس یفرتون دونالدسون، ولیام آدمز نیكلسون، ج
  ١٥.بابوورث، وتوماس دي غراي الثاني إیرل دي رمادي

وأعضائھا دورا رائدا في تعزیز التعلیم المعماري في المملكة ) BIRA(في القرنین التاسع عشر والعشرین كان للربا 
ومجلس التعلیم المعماري في ظل ) ARCUK(المتحدة، بما في ذلك تأسیس مجلس تسجیل معماریین المملكة المتحدة 

   لیونیل بیلي بیددین عضو في الربا ثم أستاذ مشارك جامعة لیفربول للھندسة ١٩٣٨-١٩٣١، المعماریینسجیل أعمال ت
). ١٩٢٩(المعماریة، وساھم بنشر مقالة على التعلیم المعماري في الطبعة الرابعة عشرة من دائرة المعارف البریطانیة 

دة من المدارس العشرین التي سمیت لغرض تشكیل مجلس تشریعي في تعتبر مدرستھ المعماریة لیفربول، حیث كانت واح
، بعد وقت قصیر من صدور القانون في كتاب نشر بمناسبة االحتفال ١٩٣١التعلیم المعماري عندما صدر القانون عام 

ریین المملكة مجلس تسجیل معما(  ذكر ھاري بارنز، فریبا، رئیس لجنة القید، أن ١٩٣٤بالذكرى المئویة للمعھد في عام 
ال یمكن أن یكون منافسا ألیة جمعیة معماریة، وقد عرفت الربا كعالمة تجاریة فائقة األعمال منذ ) ARCUK) (المتحدة

  ١٦. ٢٠٠٨عام 

یحق لألعضاء القانونیین أن یطلقوا على أنفسھم .  عضوا٤٤,٠٠٠منظمة عضویة، تتكون من ) RIBA(وتعتبر الــ  
وال یسمح لطالب العضویة القیام بذلك، سابقا تم . أسمائھملحاق األعضاء المرشحین في الربا بعد المعماریین القانونیین وإ

. على الذین اخذوا المنحات الدراسیة) المعماریین القانونیین (منح زماالت دراسیة من المعھد، كما ال یحق اطالق ھذا اللقب 
  .ا الشھریةیحصل األعضاء على جمیع خدمات المعھد والحصول على مجلتھ

  
  ١٧: أھم مھندسي العمارة في مصر-٧

في أواخر القرن العشرین ظھرت على الساحة المصریة مجموعة من المھندسین المعماریین ، تنادى بالعودة إلى التراث 
یستلھم منھ بالجدید وعلى رأسھم المھندس حسن فتحى والمھندس رمسیس ویصا ، وال ننسى المجموعة األخرى وعلى 

دكتور عبد الباقى إبراھیم وجھازه الرائد فى تبنى ونشر وعمل المؤتمرات والمحاضرات التى تبشر بظھور نھضة رأسھم ال
  .معماریة تنبع من تراثنا وتقود بالجیل الجدید إلى عمارة أصیلة

  : ویعتبر من أھم رواد العمارة المصریة في القرن العشرین
  ).١٩٧٢ - ١٨٨٦(المعماري مصطفى فھمي باشا 

 والعربي والفرعوني مثل مبني جمعیة اإلسالمي المتمیزة بالطابع اإلعمالرواد عمارة التأصیل ولھ العدید من من 
ضریح سعد زغلول بوسط ،بشارع القصر العیني ) األطباءنقابة (مبنى دار الحكمة ،المھندسین المصریین بشارع رمسیس 

  .لمتمیزة ااألخرىالبلد وتوسعة الحرم المكي والكثیر من المباني 
  ).١٩٨٩ – ١٩٠٠(المعماري حسن فتحي 

استخدام مواد ،  المعماریین خالل القرن العشرین وقد كان لھ جھود عظیمة في مجاالت العمارة البیئیةأھمحسن فتحي من 
ریة القرنة  قإعمالھ أھم. العمارة والعمران المستدام و البناء بالجھود الذاتیة، الحفاظ على الھویة، البناء المتوفرة محلیا

استراحة رئاسة ، قریة دار السالم بوالیة نیومیكسكو االمریكیة، قریة باریس بمحافظة الوادي الجدید، األقصربمحافظة 
قصر كاساروني ومنزل فؤاد ریاض بمحافظة ، قصر الفا بیانكا بجزیرة مایوركا االسبانیة، الجمھوریة بمحافظة اسوان

  .الجیزة
  ).١٩٧٤ - ١٩١١(المعماري رمسیس ویصا واصف 

رمسیس ویصا واصف معماري وفنان مصري درس العمارة في فرنسا وتأثر كثیرا بالمنھج التجریبي في العمارة والفن ، 
وھو ما كان لھ أكبر األثر علیھ عند عودتھ ودفعھ لخوض تجربتھ الفریدة التي أسس خاللھا مركز الفنون المحلیة في قریة 

  .لسجاد والكلیم في تلك القریةالحرانیة لتوطین فنون صناعة ا
متحف محمود مختار بالجزیرة، مركز ، مدرسة لیسیة باب اللوق ، أشھر أعمالھ المعماریة مدرسة لیسیة مصر الجدیدة 

كنیسة السیدة العذراء بالزمالك، كنیسة مار ، متحف حبیب جورجي بالحرانیة ، رمسیس ویصا واصف للفنون بالحرانیة 
  .منزل ادم حنینجرجس بمصر الجدیدة، 

  ).١٩٤١ سبتمبر ١( المعماري عبدالحلیم إبراھیم عبدالحلیم 

المعماري الدكتورعبد الحلیم ابراھیم، استاذ العمارة بجامعة القاھرة، وخریج جامعة بیركلي بكالیفورنیا، یعد من ابرز 
حدیثة في األوساط المعماریة الشرق اقطاب العمارة العربیة المعاصرة ورموزھا الممیزین، ویعد من قبل نقاد العمارة ال

وقد حاز الدكتور عبد الحلیم إبراھیم على جائزة اآلغاخان للعمارة اإلسالمیة . أوسطیة خلفا للمعماري المصري حسن فتحي
م عن مشروعھ الحدیقة الثقافیة لألطفال بحي السیدة زینب بالقاھرة، وشارك في مختلف الندوات التي عقدت ١٩٩٢عام 
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 موضع التطبیق إبراھیموالوالیات المتحدة األمریكیة ومالیزیا وغیرھا، وما یزال الفكر النظري للدكتور عبد الحلیم بالقاھرة 
من خالل المشاریع التي یسھم بھا في العمارة العربیة المعاصرة، وھو بذلك یعتبر بحق من قالئل المعماریین في العالم 

ضمن أفضل ) ٢٠١٠ فبرایر -العدد الثامن عشر(صنفتھ مجلة البناء العربي . العربي الذین یجمعون بین النظریة والتطبیق
  ١٨. لقیادتة فریق تصمیم الحرم الجدید للجامعة األمریكیة بالقاھرة٢٠٠٩ معماریین في العام ١٠

 
  : العوامل المؤثرة على تغیر دور المعماري في المجتمع-٨

. ھ تتعدد العوامل المؤثرة على تشكیل وصیاغة دور المعماري في المجتمع الطبیعة المتغیرة لدور المعماري فإناعتباروعلى 
فالبیئة الحضاریة تتكون من عدة منظومات متكاملة، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تؤثر في تشكیل وتبلور مالمح 

  .المتحكمة في عملیة البناءالمجتمع وبتغیر ھذه المالمح یتغیر دور المعماري باإلضافة للنظم اإلداریة والتشریعات 
  .یقصد بھا نظم الحكم، سواء كان دیمقراطیا أو شمولیا ملكیا أو جمھوریا:   ھناك مالمح سیاسیة-
  .تندرج بین نظم موجھھ ونظم حرة تتنشى مع قانون العرض والطلب:  ھناك مالمح اقتصادیة-
إلى ریفي باإلضافة إلى دور الوظیفة الغالبة تختلف باختالف نوعیة المجتمع من حضري :   ھناك مالمح اجتماعیة-

  .للمجتمع صناعیة أو زراعیة أو سیاحیة أو تجاریة أو ثقافیة أو دینیة
. تشمل مراحل التعلیم وما بعدھا، باإلضافة إلى نظم التعلیم نفسھ من موجھھ أو حرة أو ذاتیة:   ومالمح ثقافیة وتعلیمیة-

  .سب ونوع التكنولوجیا المتوفروھي تتصل بالفن واألدب بفروعھما وتتنا
ومن األمور المسلم بھا أن المنظومات الحضاریة والقائمة سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تؤثر على 

  .دور المعماري وبالتالي على المنظومة العمرانیة ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو قریة
 والتي أثرت بشكل كبیر جدا على دور المعماري في المجتمع كما أثرت ١٩وتعتبر فترة العولمة أحد المالمح الثقافیة الھامة

خصوصیة العمارة ومنطقھا الحاكم (على الفكر المعماري ففي عصر العولمة یعتمد الفكر الحاكم على تناقض جذري بین 
 لظروفھ المحلیة والمتطلبات ومحتواه وسیاقھ العمراني والمكاني واالجتماعي والقائم على ضرورة مالئمة المنتج المعماري

أطروحات العولمة المتمثلة في ثورة الكفاءة، وتسارع ونمو قاعدة موارد وتقنیات البناء الجدیدة والتقلیدیة (وبین ) والبیئي
 تساعد على إنتاج وتدفق العمل على حد سواء، من حیث التطور المذھل في برامج الحاسب اآللي واألسالیب التي

 المحتوى أو السیاق فانفصلت النظرة اعتباراتمما انعكس على تصمیم النموذج المعماري بصرف النظر عن ). المعماري
 العلمي الذي یحدد االستثمار ضمن سوق وتحول المنتج المعماري والعمراني إلى سلعة تجاریةالمعماریة عن المجتمع، 

 المحلي مما أدى إلى تھمیش الھویة الثقافیة والمحلیة ونسخ التراث وتھمیش المشاكل البیئیة یاجاالحتمالمحھا ولیس 
 الصناعات المحلیة لعدم قدرتھا واستبعادوالمتطلبات الحقیقیة للمجتمع والتركیز على الشكل والتشكیل كھدف في حد ذاتھ 

 مما جعل دور المعماري المحلي المشارك في إتخاذ القرار .على المنافسة مع التكنولوجیا العالمیة المتطورة والمتسارعة
  .ھامشیا نتیجة تزاید المطرد للشركات المتعددة للجنسیة

  

  : نظم ممارسة المھنة-٩
حینما یتم عرض نظم ممارسة المھنة المعماریة في مصر والمملكة المتحدة یتضح جلیا الفروق بین الممارسة المحلیة 

  :والعالمیة
  ٢٠: سة المھنة للمعماریین نطاق ممار١-٩

نطاق ممارسة المھنة للمعماریین یعتبر أھم األمور التي تشغل المھندسین المعماریین والمنظمات المھنیة المحلیة والدولیة 
 مھندس معماري حول العالم بتحدید ١,٣٠٠,٠٠٠ دولة بعدد ١٢٤ والذي یضم UIAلذلك قام اإلتحاد الدولي للمعماریین 

م وتم الموافقة علیھا في فبرایر ٢٠٠٨ دیسمبر ١٠مھنة للمعماریین طبقا للوثیقة الدولیة المنقحة بتاریخ نطاق ممارسة ال
  .م٢٠٠٩

  .التصمیم. ٤.      تقدیر التكالیف ومراقبة المیزانیة. ٣.        والتخطیطاألبحاث. ٢.    إدارة المشاریع. ١
  . اإلشراف علي تنفیذ عقود التشیید.٦.                    مناقصات وعطاءات التشیید. ٥
  أخرىخدمات . ٨.           اإلشراف علي تشغیل وصیانة المباني. ٧

یتم تقدیم الخدمات المھنیة سالفة الذكر في المراحل المختلفة للمشروع ورغم تعدد طرق التعاقد والتسلیم لكن ھناك مراحل 
  :شروع او یمكن ان نطلق علیھا المراحل التقلیدیة للمأساسیة

  .مرحلة التعاقد. جـ.    مرحلة التصمیم. ب). األولیةدراسات الجدوى (مرحلة ما قبل التصمیم . أ
  .مرحلة ما بعد التشیید. ھــ.             مرحلة التشیید. د
 األصلیة التي یؤدیھا المھندس المعماري المعتمد بصفتھ المھنیة الحرة األساسیة ذلك النطاق خاص بتحدید طبیعة الخدمات -
  ). على التنفیذواإلشرافالتصمیم / استشاري المالك (
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   المستویات الدولیة لممارسة المھنة المعماریة كما أقرھا االتحاد الدولي للمعماریین٢-٩
  ٢١.م١٩٩٦ یولیو ٧ المنعقد في برشلونة في 

ت التي یجب توافرھا من خالل التعلیم المتطلبات األساسیة للتسجیل والترخیص والشھادة للمعماري ھي المھارات والقدرا
وقد أقرت لجنة اإلتحاد األوروبي .  الشخص مؤھل لممارسة العمارةاعتبار التي یمكن االختباراتوالتدریب والخبرة وتثبتھا 

  :م القانون الذي یحدد المھارات والكفاءات اآلتیة١٩٨٥في أغسطس سنة 
  .الجمالیات والمتطلبات الفنیة ووضع تصمیمات تتناسب مع االبتكار القدرة على -
 إلى ربط المباني والفراغات المحیطة بھا واالحتیاج فھم العالقة بین األشخاص والمباني، وبین المباني والبیئة المحیطة، -

  . والنسب اإلنشائیةباالحتیاجات
  . فھم دور المعماري في المجتمع خاصة بمن عمل الدراسة التي تتعلق بالعمل االجتماعي-
  .عرفة أسالیب البحث والتحضیر لعمل الدراسات لمشروع تصمیمي م-
  . اإللمام بالتصمیم اإلنشائي والمشاكل اإلنشائیة المتعلقة بالتصمیم المعماري-
  . معلومات مناسبة عن المشاكل الفعلیة والتكنولوجیا عن استخدام المباني وذلك لتزویدھا بوسائل الراحة والوقایة والعوامل الجویة-
  .لمھارات التصمیمیة األساسیة لمعرفة احتیاجات مستخدمي المباني في إطار عوامل التكلفة وقوانین المباني ا-
  . إلى مباني وعمل مخططات كاملة التنفیذةالتصمیمی معلومات مناسبة عن الصناعات وأسالیب التنفیذ لتحویل األفكار -
ھم كفاءة في التصمیم المعماري بما في ذلك األسالیب والمتطلبات  كافة الخریجین لدیإن التعلیم المعماري یجب أن یضمن -

الفنیة واعتبارات الصحة واألمان وأنھم یفھمون السیاق الثقافي والتاریخي واالجتماعي واالقتصادي والبیئي للعمارة وأن 
جامعة معترف بھا بما یستوعبوا دور المعماري ومسئولیاتھ في المجتمع على أال یقل عن خمس سنوات دراسیة كاملة في 

  .یلیھا بعد االنتھاء منھا بنجاح، عامان من التدریب العملي والخبرة في أحد المكاتب االستشاریة المعتمدة
  
  : مقارنة لنظم ممارسة المھنة بین مصر والمملكة المتحدة٣-٩

 مقارنة لنظم ممارسة المھنة بین مصر والمملكة المتحدة) ١(جدول 
  

معاییر تقییم نظم 
 ارسة المھنةمم

المعھد الملكي . "نظم ممارسة المھنة في المملكة المتحدة
 ٢٢"للمعماریین البریطانیین

النظم المحلیة لممارسة المھنة المعماریة 
 ١٠.في مصر

التسجیل في سجل المعماریین ھو مسئولیة مجلس تسجیل  التسجیل
 .المعماریین للمملكة المتحدة

ة للتسجیل بنقابة المھندسین المصری
یجب أن یحصل الطالب على الدرجة 
المؤھلة وھي درجة البكالوریوس بعد 

 .دراسة خمس سنوات دراسیة فقط

 االختبار العملي

في نھایة السنة السابعة یجب على المتقدمین لدخول المھنة 
أن یتقدموا آلداء االختبار في ممارسة المھنة والخبرة 

أن یتقدموا العملیة ویجب أن یجتازوا ھذا االختبار قبل 
 .لعضویة المعھد والتسجیل كمعماریین

ال توجد أي جھة منظمة لالختبارات أو 
لقیاس المھارات لإللتحاق بقسم عمارة، 
أو لمراجعة المناھج في كل الجامعات 
لتقریب مستوى الخریجین، أو آلداء 

 .اإلختبار في ممارسة المھنة
الخبرات والتدریب 

ال یشترط للمارسة المھنیة أي نوع من  . تدریب عملي معترف بھمایشترط الحصول على سنتین العملي
 .الخبرة العملیة

 االعتماد والصالحیة

ال یمكن ألحد أن یمارس مھنة بلقب مھندس معماري في 
المملكة المتحدة إال إذا كان مسجل كمعماري في سجل رابطة 
المعماریین وتكون المؤھالت المطلوبة للعضویة بالمعھد 

 بسجل المعماریین ھي الحصول على خمس والتسجیل
 .سنوات دراسة أكادیمیة وسنتین تدریب عملي معترف بھا

یحصل الطالب بعد حصولھ على خمس 
سنوات دراسة في جامعة معتمدة على 
درجة معتمدة من نقابة المھندسین 

 .للتسجیل كمھندس معماري

 
واحدة في قمتھا االتحاد الدولي للمعماریین فھو ینظم المعماریین المعماریون في كل دول العالم ینتمون إلى منظمات مھنیة 

تحت مظلة مھنیة واحدة ترتفع بمستواھم علمیا بعد التخرج ثم مھنیا في أثناء الممارسة ثم ثقافیا، وقد أقر االتحاد الدولي 
لتعلیم والتدریب والخبرة للمعماریین المستویات الدولیة لممارسة المھنة المعماریة من خالل متطلبات ضروریة عن ا

  .والمھارات والكفاءات المطلوبة لنرتقي بالعملیة التعلیمیة والمھنیة المعماریة
  : مجاالت ممارسة المھنة-١٠

تتعدد مجاالت الممارسة وفقا لمتغیرین؛ ما توفره تكنولوجیا البناء من مواد وطرق وإنشاء وما تتطلبھ من عناصر معماریة 
  .ختلفة للمعماري لتوظیف ھذه المواد في التصمیممعینة مع القدرات الم

  :ھذا أوجب انقسام ممارسة المھنة إلى ما یلي
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  . األعمال التنفیذیة-.          األعمال التصمیمیة-
 الخبرة، أعمال التحكیم، أعمال تعدیالت، أعمال اإلضافات إعمالأعمال االستشارات، أعمال التقدیر،  (  أعمال أخرى-

  ٢٣).والتوسع

  ٨: نظام التدریب والتأھیل وأھمیتھ في ممارسة المھنة للمعماري-١١
 المھنیة وذلك بربط المواد الشخصیةیعتبر التدریب من أھم خطوات إعداد المھندس لمزاولة المھنة وھو األساس في بناء 

 الھندسیة أو في أحد المكاتب یجري التدریب في إحدى الجھات العامة أو الخاصة التي تزاول أحد المجاالت. النظریة بالواقع
  .الخاصة المسجلة لدى النقابة
  :ویعتبر الھدف من التدریب

  . إكساب المعماري المعرفة والخبرة الكافیة إلدارة وتنفیذ المشاریع-
  .  ضمان إرتقاء المھندس الممارس للمھنة بتقییم المسئولین إلنتاجھ المھني ومواكبتھ للتطور العلمي والتكنولوجي-
  .داد كوادر تنافس السوق العالمیة في ظل ھذا التطور إع-
  . ربط الفكر التصمیمي بالمجال التنفیذي تحت مظلة مسئولة ولھا خبرة-

  

  ٨: تصنیف المعماري تبعا للجھة التي یمارس من خاللھا المھنة-١٢
  :یمكن تصنیف المعماریین تبعا لمكان العمل إلى اآلتي

  .ة القطاع العام المعماري الممارس للمھنة من جھ-
المعماري الممارس )/ العمل بشكل فردي(المعماري المستقل : "  المعماري الممارس للمھنة من خالل جھة القطاع الخاص-

قطاع (المعماري الممارس للمھنة من خالل شركة أو مؤسسة )/  مجموعة من األفراد(للمھنة من خالل مكتب معماري 
  ) "خاص

  

  :ارسة المھنة للمھندس المعماري  اإلطار التكاملي لمم-١٣
 إلعداد الممارس بشكل متكامل یشمل كافة األبعاد النظریة والتنفیذیة المساعدةیعتبر اإلطار التكاملي ھو من أھم العوامل 

  . والتثقیفیة وتشمل المنتج المعماري
با في تنمیة دوره تجاه المجتمع، ویمكن تحدید أوجھ القصور التي یعاني منھا المھندس المعماري والتي یمكن أن تؤثر سل

  :ومن ھذه العوامل التي تكون اإلطار الشامل لتكامل الوعي والتأھیل لدى المعماري المصري
المسابقات المعماریة، النقد المعماري، ونشاطات البحث والتألیف والنشر العلمي، والنظم اإلداریة والتشریعیة والتي من 

  .نتاج المعماري والعمراني ودور المعماري تجاه المجتمعشأنھا تحافظ على تطویر وتنمیة ال
  : المسابقات المعماریة١-١٣

تمثل المسابقات المعماریة أحد أھم عوامل اإلطار الشامل لممارسة المھنة خاصة في ظل العولمة والسماح لجمیع المكاتب 
ابقات المعماریة لھا أكبر التأثیر في شحذ ھمم المس. االستشاریة باالشتراك في جمیع المسابقات مما یزید من شدة المنافسة

  .المعماریین للسمو بآرائھم وخیالھم في التصمیم ولھا یعود الفضل األكبر في ارتفاع المھنة وتقدمھا وتطورھا
 وتساعد المسابقات على التبادل واللقاءات الفكریة وتصارع بین الفكر القدیم والحدیث لتفتح بابا جدیدا أمام المعماریین

  . والتجدید بغض النظر عن المكسب والخسارةاالبتكارالمعاصرین الذین یسعون إلى 
  ٢٤:وتنقسم المسابقات المعماریة إلى عدة أقسام

  ).إما مسابقات وطنیة او مركزیة ( ، والمسابقات المحلیة تنقسم إلى نوعین )سواء كانت دولیة أو محلیة ( مسابقات عامة 
 من المواد الغنیة الصالحة للمناقشة، حیث یحاول من خاللھا المعماري حلھا وظیفیا وتشكیلیا وتعتبر المسابقات المعماریة

فتضفي لمھاراتھ وإطالعھ بشكل مناسب ومعاصر، ویعتبر أھم عنصر في المسابقات المعماریة ھم ھیئة التحكیم، وال تعود 
ى المحكمین، فمستوى التحكیم في المسابقات المعماریة الفائدة من المسابقات المعماریة على المتسابقین فقط وإنما أیضا عل

  .یعتبر عامال مؤثرا في بناء الفكر المعماري وتطویر إنتاجھ
 مجتمعات نشأةوبإشراك المعماري في المسابقات العالمیة والمحلیة في العدید من المشروعات القومیة للدولة یساعد على 

  .جدیدة تعكس أفكارھم وتثریھا
  :لنقدي المناخ ا٢-١٣

  . إن الفكر المعماري دائما في نمو مستمر، طالما استمر المعماري مالحقا للتطور والتغیرات الحضاریة والتكنولوجیة
وتخضع العمارة لكل ھذه التغیرات من أبعاد فنیة وعلمیة واتجاھات فكریة ویسعى أصحاب الفكر المعماري المتجدد إلى 

ویعني ھذا أن الفكر المتجدد، یتطلع إلى النقد الموجھ . و النشر ثم تلقي الرد أو النقدمداومة اإلطالع، واإلبداع ثم العرض، أ
  .إلى أعمالھ أو أفكاره سواء بالتأیید أو المعارضة أو بكلیھما معا

 وإن لم یكن صادرا من الغیر، فإنھ یمكن ان یكون صادرا من الذات المعماریة نفسھا، وھي أقرب وسیلة ٢٥ والنقد المعماري
  .إلى استكمال البناء الفكري

أن الناقد البد أن یطلع على خلفیات العمل المعماري، والظروف التي أوجدتھ والمالبسات التي أثرت علیھ، حتى یكون النقد 
  .بھدف التقویم، موضوعیا في محتواه، علمیا في منھجھ
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 الفكري، للعمل المعماري، سواء من ناحیة عمق  بالمنھجااللتزاموأولى ھذه القواعد ھي . وللنقد المعماري قواعده وأصولھ
التحلیل البیئي، والبصري لموقع العمل المعماري، أو من ناحیة اتساع الدراسات، في تحدید متطلبات المشروع، وإعداد 

ي، الذي ، والفنیة، التي تمثل القاعدة األساسیة للبرنامج المعماراالقتصادیةبرنامجھ المعماري بما في ذلك دراسات الجدوى 
  .تتكامل في إطاره النواحي اإلنشائیة، مع النواحي الوظیفیة

وحركة الفكر المعماري لن تتجدد إال بالنقد والعمارة كغیرھا من الفنون لن تتقدم إال إذا تعرضت للنور، فالتحزب المعماري 
  .كالتحزب السیاسي یثري الفكر ویجدد الطاقات ویزید التنافس

  
  :النشر العلمي البحث والتألیف و٣-١٣

 الحضاري للمھندس المعماري فالكتب والمراجع العربیة ھي سبیل ذلك، والمكتبة العربیة إذا االستمرارإذا أردنا تثبیت خط 
تم تزویدھا باستمرار بالكتابات الحیة التي تؤصل للفكر المعماري العربي أصبحت ھي السبیل لتكامل دور المعماري مع  

ألھمیة أن توجد مراكز نشر للھیئات والجھات المعنیة مثل ھیئة التخطیط العمراني ومركز بحوث المجتمع، لذلك كان من ا
  :أھمیة حركة التألیف والنشر العلميویعتبر من . البناء للمساھمة في نشر المؤلفات

  . حاكمة للحركة المعماریة والعمل على تطویرھاأدبیة إیجاد قاعدة فكریة -
  .تعریف تشجیع حركة الترجمة وال-
 االھتمام بنشر الرسائل العلمیة والبحوث الجیدة التي تقوم بھا الھیئات باإلضافة إلى األعمال المبسطة التي تخاطب العامة -

  .مما یساعد على نشر الوعي المعماري والثقافة المعماریة بین أفراد المجتمع
  . اھتمام الجامعات والھیئات بإصدار نشرات معماریة دوریة-
  . المجالت المعماریة المتخصصة تأسیس-
  . توفیر المراجع العربیة، مع توفیر مراكز توزیع للقیام بتوزیع نتاجھا-

وحینما یتم اخذ أھمیة حركة التالیف والنشر العلمي حیذ التنفیذ والعمل بجدیة سنصل لبناء فكر معماري عربي، وبالتالي 
  .تطویر العمارة العربیة فكریا ومنھجیا وتقنیا وعلمیا

 لكثیر من الدول التي انتقلت من صفوف الدول النامیة إلى ٢٦ فقد أثبتت التجارب الناجحةالبحث العلمي،وفیما یخص 
صفوف الدول المتقدمة إن البحث العلمي ھو نقطة البناء األساسیة لكل نھضة منشودة أو تقدم مأمول، وإذا كان البحث 

. ات األساسیة أو البنى التحتیة على المستوى البشري، والبحثي، والماديالعلمي كمنظومة متكاملة یتطلب عددا من المقوم
 البحث أكادیمیةفإننا في مصر نملك دون شك القاعدة األساسیة، وتلك المقومات البنائیة في قطاع البحث العلمي وھي 

 والقریة الذكیة، وغیرھا مما تم العلمي، والجامعات الحكومیة والخاصة واألھلیة والمشتركة، ومدینة زویل لألبحاث العلیمة،
إنشاؤه مؤخرا تمثل جمیعا بما تضم من كوادر علمیة وبحثیة متمیزة وما بھا من معامل ومختبرات ومكتبات، القاعدة 

  .األساسیة التي یمكن اإلنطالق منھا والبناء علیھا، إضافة إلى ما تملكھ المؤسسات من رصید علمي متراكم
حقیقي لمنظومة البحث العلمي، بما تملك من طاقات وإمكانیات وتجارب بحثیة، وخبرات علمیة وتمثل الجامعات المعمل ال

  .تؤھلھا آلداء دورھا المنشود في خدمة قطاع التنمیة بصورة مؤثرة
وفي الحقیقة فإن تلك الجامعات ومعھا المراكز البحثیة تحتاج إلى ثالث عناصر ضروریة من أجل تعظیم دورھا وتفعیل 

  : على النحو األمثلإسھامھا
 ویمكن ذلك بمضاعفة القیمة المادیة لجوائز األداءفیكون في تحریك المیاه الراكدة والخروج عن النمطیة في :  قوة الدفع-١

  .الدولة التقدیرة والتشجیعیة
والمستلزمات وذلك یكون باالھتمام بمیزانیات البحث العلمي الالزمة للمعامل والمختبرات واألدوات :  الدعم المادي-٢

  .البحثیة وتوفیر المناخ البحثي إلبداع العلماء وبنوع الباحثین
وھو تحدید المدخالت والمخرجات البحثیة لكل جامعة أو مركز بحثي، بحیث تكون األولویة في :  التوجیھ المحسوب-٣

  .مدخالت العملیة البحثیة للمشكالت والقضایا الملحة في المجتمع
 إلمكانیات الجامعات في البحث استفادةریق او خریطة بحثیة لجامعات مصر لنضمن أقصى وذلك یتم بعمل خارطة ط

  .العلمي الحتیاجات السوق ومشكالت المجتمع
ونجاح تلك المنظومة العلمیة على ذلك النحو من شأنھ ان یجعل مجتمع البحث العلمي مشاركا بفاعلیة وقوة في تلبیة 

  . كل الطاقات وتفعیل كل الوحدات والمراكز البحثیةاستثماراحتیاجات المجتمع أیضا إلى 
البد من الربط بین البحث العلمي واحتیاجات المجتمع حیث كان محمد علي باشا یحدد المھام المطلوبة ثم یبعث : والخالصة

  .البعثات إلى دول العالم بناءا على حاجة المشاریع التي كان ینفذھا على أرض الواقع
  : والتشریعیة النظم اإلداریة٤-١٣

تعتبر النظم اإلداریة والتشریعیة إحدى آلیات المجتمع والتي تحدد مسئولیة كل طرف من األطراف وحجم تخصصاتھ، 
 دور المعماري في المجتمع ویؤثر في العمل المعماري، ویتم تنظیم العالقة بین جمیع یصیففتشكل بذلك اإلطار الذي 
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، من خالل النظم اإلداریة والقوانین والتشریعات في أي مجتمع، ) العمیل –مقاول  ال– المالك –المعماري ( أطراف العمل 
  .وحیث أنھا تؤثر على تشكیل النتاج المعماري والعمراني وعلى العالقات الداخلة في عملیة البناء بصفة عامة

واء كانت مؤسسات الحكم، ومن ثم فإنھ ال یمكن تناول العمل المعماري بصورة مستقلة عن آلیات المجتمع ومؤسساتھ س
وعلیھ فإن دور المعماري في المجتمع یقسم إلى ادوار اجتماعیة محددة بواسطة القوانین ونظم . االقتصاداإلنتاج، التعلیم، 
وبصیاغة منھجیة التنظیمات اإلداریة والتشریعیة ندفع العمل المعماري لمواجھة التحدیات والصعاب . ممارسة العمل

  .ة وتنظیم وإرتقاء للمھنة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ھذا العصروالقدرة على إدار
  

  ١٣:وتتحدد آلیات صیاغة التشریعات البنائیة إلى
  :اوال التنظیمات اإلداریة للمھنة

 من والمقصود بمكون التنظیم اإلداري المھني المعماري انھ تنظیم العالقة بین المھندس والمالك وما یحتوي ھذا التنظیم
  .تعاقدات على العمل في ظل المنھج العلمي والمھني وعلى األتعاب في ظل ما تنص علیھ الالئحة

ویضم ھذا التنظیم الجمعیات المعماریة مثل جمعیات المعماریین وجمعیة الھندسة المعماریة، وأیضا یضم ھذا التنظیم وزارة 
  .البحث العلمي والجامعات

لمھني ھو التالصق بین مشاكل المجتمع وبین التنظیمات المھنیة بحیث تعمل ھذه التنظیمات ومسئولیة ھذا التنظیم اإلداري ا
 بالوعي المعماري والثقافة المعماریة على مستوى أفراد المجتمع واالرتقاءعلى التعبیر عن رغبات المجتمع وقیمھ وفكره، 

  :ویكون ذلك) متخذي القرار(وعلى مستوى الجھات الحكومیة والمسئولین 
 بالممارسة المھنیة وذلك بمراقبة السلوك المھني وإعداد الجوانب االرتقاء یكون ذلك التنظیم اإلداري مسئول عن -١

، وإمداد المعماري ما یلزمھ لممارسة المھنة بصورة جیدة فنیا ومالیا ..المنظمة للعمل مثل العقود المعماریة والئحة األتعاب
  .وإداریا

  .م دورات تدریبیة، وتنظیم االجتماعات والمؤتمراتتنظیم نشرات دوریة وتنظی٢
 وضع برامج تعلیمیة بمختلف المستویات، وإنشاء مكتبات علمیة متخصصة لخدمة حركة البحث العلمي والدراسات -٣

  .األكادیمیة
اسات العلیا  دراسة أسالیب التطویر والسیاسات التعلیمیة من ناحیة محتوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة والدر-٤

  .والتطور التعلیمي أثناء ممارسة المھنة
  . إعطاء تصاریح مزاولة المھنة تبعا لقدراتھ وكفائھ في العمل-٥
 إنشاء مجموعة من الشركات بھدف توفیر الخدمات اإلضافیة الھامة لألعضاء مثل إنشاء مؤسسة للطباعة والنشر تقوم -٦

ت الدوریة وتوزیع العقود المعماریة القیاسیة واالدوات الھندسیة وبرامج بنشر وتوزیع الكتب المعماریة وجمیع النشرا
  .الكمبیوتر الموجھ لالستخدام المعماري

 والفنیة للعاملین في المھنة وفي مجال صناعة البناء وصیاغة دلیل االستشاریة إنشاء شركة خدمات تقوم بتوفیر الخدمات -٧
  .العمل المعماري

واصفات الفنیة للبناء القومي تقوم بإعداد المواصفات لمساعدة المعماري في وضع مواصفات  أنشاء شركة مخصصة للم-٨
  .المشروعات المختلفة

  :التشریعات والتنظیمات المحلیة للمھنة: ثانیا
  :ھناك قضیتان رئیستان تتحكمان في الممارسة المعماریة

  .لمنظمة للعمل المعماري والعاملین فیھھي قضیة تشریعیة تتناول القوانین والتشریعات ا: القضیة األولى
  .ھي قضیة تنفیذیة تتناول طریقة التطبیق الفعلي لما ھو موجود من تشریعات وأنظمة: القضیة الثانیة

  : ویمكن تقسیم القضیة التشریعیة إلى عدة فروع
  .ة والجمعیات المعماریة ومشابھاالتشریعات الخاصة بنظام العاملین في المھنة بما في ذلك من إنشاء النقابات المھنی: أوال
، والئحة الحد األدنى لألتعاب، موالتزاماتھ األعضاء والتي تحدد حقوق ةللممارسالتشریعات والقرارات المنظمة : ثانیا

وقواعد إلجراء المسابقات، وكذلك القواعد التي تطبقھا الجھات الحكومیة الستخدام المكاتب االستشاریة، واإللزام باستخدام 
  .ندس نقابي في األعمالمھ

  :التشریعات المنظمة للبناء كقوانین المباني واشتراطات التخطیط العمراني: ثالثا
ومن ناحیة التشریعات المصریة .  قضیة التطبیق أي القضیة التنفیذیة فتتناول نفس الفروع التي ذكرت في قضیة التشریعإما

 باإلضافة إلى واالرتقاءشریعات أو طریقة تطبیقھا تحتاج إلى التطور نجد انھا تغطي كافة الجوانب إال أن نوعیة بعض الت
أن ھذه التشریعات ومع شمولیتھا فھي غیر معمول بھا وبالتالي ال تطبق وال تخرج إلى التنفیذ بل أن معظم المعماریین 

  .المصریین ال یعرفون عنھا شیئا
تي تساعد المعماري أو المخطط على اتخاذ القرار تحت عند صیاغة االشتراطات البنائیة ووضع القوانین المنظمة ال

مسئولیتھ وفي حدود إطار قانوني لممارسة المھنة المعماریة مع مراعاة الجوانب االجتماعیة والثقافیة للمجتمع بحیث تكون 
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 یؤدي غلى ظھور  المجتمع المتنوعة مماواحتیاجاتھذه االشتراطات والقوانین تتسم بالدینامیكیة والتفاعل مع المتغیرات 
  .نتاج متمیز ذو ھویة یحكمھ إطار محدد المعالم

 
  : النتائج والتوصیات-١٤

 واالجتماعیة االقتصادیةنستخلص من البحث أن للمعماري دور محدد یمكن صیاغتھ وفق قراءة شاملة لمتغیرات المجتمع 
 الشتراك المجتمع في عصر العولمة نظرا حتیاجاتالم یعد المعماري وحده قادرا على تلبیة . والسیاسیة والثقافیة والتقنیة

العدید من العوامل في تخصیص تنشئھ جیدة للمنتج المعماري ورواجھ كسلعة تجاریة یتجاذب إلیھا الناس في السوق المحلي 
  .والعالمي

المعماري  ووظیفة ومنافع المنتج اقتصادیاتكما أن المھندس المعماري المعاصر أصبح عضوا في فریق متكامل یدرس 
وكیفیة تسویقھ، ویتحدد دوره وفقا لخبرتھ ومعرفتھ ومھاراتھ وقد یرجع لھ الفضل في توجیھ واعتماد القرارات التصمیمیة 
والتنفیذیة للمنتج المعماري بشرط أن یكون لدیھ مواكبھ للتطورات التكنولوجیة وربط بین االحتیاجات التسویقیة والتجاریة 

  .للمنتج المراد إنشائھ
 لوجود قصور بالغ وفقدان للھویة المصریة في الكثیر من المباني، وعدم إتباع قواعد أو أدىاب الوعي بالدور المعماري غی

  . اقتصادیات المبنى أدت لوجود فجوة بین النظر والتطبیق للدور المعماريآواشتراطات مرتبطة بالبیئة 
لخلق مناخ مناسب لتطور دور المعماري المحلي وجعلھ مواكبا یعتبر اإلطار التكاملي لممارسة المھنة من أھم المؤثرات 

  .للتطورات العالمیة
أصبح للمستثمرین والمطورین العقاریین دور كبیر في توجیھ الدور المعماري لما یمتلكون من مفاتیح لضخ رؤوس األموال 

  .لعمل تنمیة عمرانیة بمختلف المناطق داخل الدولة
  ویعتبر من أھم التوصیات

ة توجیھ الدولة لكل مؤسساتھا للتعاون لخلق وحدة تصور عن مآالت العمل العشوائي في العمارة والذي یكون ھدفھ ضرور
  .مادي فقط دون األخذ في االعتبار العوامل البیئیة او العمرانیة أو االستدامة وكیفیة معالجتھ بشكل علمي ومنھجي

ت الھندسیة كنقابة المھندسین وجمعیة المعماریین والمھندسین والعمل  بالعمل تحت الھیئاوااللتزامیجب العمل بالتشریعات 
  . فعالیة وتأثیر على  دور المعماري وإنتاجھأكثرعلى تطویر دورھم لیكونوا 

یجب على المعماري ان یھتم بزیادة مھاراتھ ومعارفھ لیواكب التطورات العالمیة للمعماریین للحد من إھمال دوره وتھمیشھ 
  .ة احتیاجات المجتمع بما یحقق لھ المنفعة والوظیفة والجمال واالستدامة دون تكلفویواصل ترجم
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