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العمارة احد رواسم حضارة المجتمع بل ھي التعبیر المادي لثقافة الشعوب و المجتمعات .. ان ما نفخر بھ في مصر الیوم من معالم و آثار خلفھا لنا تاریخنا من اھرامات و معابد 
و كنائس و مساجد و بیوت و قصور ھي جمیعھا عمارة أبدعھا االجداد و سجلوا من خاللھا حضارة عصرھم و كتبوا بھا تاریخ االنسان و المجتمع المصري ، و لم یقف عطاء 

المعماري المصري الى الیوم و حتى في فترات النكسات الحضاریة التي قد تعرض لھا على مدي رحلتھ الحضاریة الممتدة لسبعة آالف عام .

دخلت مصر في نھایة القرن الثامن عشر و بدایة التاسع عشر دورة تاریخیة جدیدة 
بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشتھا مصر في ظل تبعیتھا كوالیة ھامشیة نسبیا 
في دولة الخالفة المركزیة ، بدأت دورتھا في مطلع القرن العشرین كنتیجة للصدمة 
التي واجھتھا مع بدایة انھیار الخالفة المركزیة واستنفار الغرب للھیمنة والسیطرة على 
الشرق .. عاشت مصر ھذا التحول التاریخي داخلیا و خارجیا و كانت حركة محمد 
علي للتطویر و من خلفھ من االسرة العلویة على مدى القرن التاسع عشر مع محاوالت 
للتواصل الحضاري ما بین مصر التاریخ و المكان و بین اوروبا الحضارة و التنویر 
الحدیث ... نجحت احیانا و انتكست اخري ، و كانت النھایة المتوقعة او المنتظرة باعالن 
سقوظ الخالفة و اعادة رسم خریطة الشرق من خالل رؤیة استعماریة غربیة القطاب 
القوى العالمیة حینئذ انجلترا و فرنسا ، و في المقابل نشأت ھنا في مصر قلب الشرق 
نزعات الحركات الوطنیة في كافة المجاالت سیاسیا و اقتصادیا و فكریا و على كافة 
المستویات و االصعدة و منھا العمارة كرافد ثقافي للمجتمع ، فمع بدایة القرن العشرین 
كان مصطفى كامل و طلعت حرب و محمد عبده و احمد لطفي السید و طھ حسین.

مع میالد القرن الجدید نشأ الجدل الثقافي بین الموروث و المنقول في اطار الصراع بین حركة 
التحرر الوطني و تطلعاتھا و بین حركة التحدیث و حتمیتھا ، و في قلب ھذا الحوار و من 
خاللھ ظھر جیل من رواد العمارة المصریین في مطلع القرن العشرین , و توازى الخطان 
لرسم مسار التغییر االجتماعي و الثقافي للمجتمع و افرازاتھ االبداعیة و على قمتھا العمارة :

االتجاه االول .. یتجھ نحو الذات و تأصیل العمارة من مفھوم تقلیدي نقلي احیانا و 
متطلع الى تطویر الموروث للوصول الى المعاصرة احیانا اخرى ، بدأ باحیاء للعمارة 
الفرعونیة مثل جامعة االسكندریة او العمارة االسالمیة مثل وزارة االوقاف و نقابة 
االطباء بالقصر العیني و غیرھا .. بدأ و لو مرحلیا على ایدي العدید من المعماریین 

االجانب المستشرقین ، و لكنھ انطلق في اتجاھات و حلقات متواترة في تتابع على ایدي رواد 
العمارة المصریین امثال مصطفى باشا فھمي ، و تعمق ھذا االتجاه الحقا على ایدي قطبي 
العمارة التقلیدیة المصریة رمسیس ویصا واصف و حسن فتحي , و لم یقف عند ھؤالء بل 

اخذت تتسع حلقاتھ بعمق احیانا و سطحیة ھزلیة احیانا اخرى حتى الیوم .

االتجاه الثاني .. یتجھ نحو تحدیث الرؤى المعماریة في اطار تجدید الخطاب الحضاري المعاصر 
حینئذ و تفاعلھ مع روافد الحضارة الغربیة االوروبیة و ثقافاتھا المتعددة ، و كانت لرحالت 
التنویر الثقافي لجیل الرواد من المعماریین الى اوروبا تأثیره المباشر على العمارة في مصر 
في الربع االول من القرن العشرین فعاد الجمیع و كل یحمل رؤیتھ و تطلعاتھ لتحدیث الحركة 
المعماریة من خالل ما تعلمھ و عاصره و مارسھ ھناك و كانت ابداعیات ھؤالء المعماریین ھي 
حجر الزاویة و نقطة التحول للعمارة المعاصرة المصریة بالمفھوم السائد ، فعاد على لبیب جبر 
و محمد شریف نعمان و محمود ریاض و محمد رأفت و محمود الحكیم الذین اكملوا دراستھم 
في انجلترا و حملوا مشاعل التنویر و التغییر من وجھة نظرھم ، و عاصرھم االخوین حسن و 
حسین شافعي و احمد شرمي و احمد صدقي و غیرھم الذین اكملوا دراساتھم بمدرسة الفنون 
الجمیلة بباریز ، و استنفرت الحركة المعماریة و المعماریون العائدون ھممھم في دفع مسیرة 
التطویر و تقلیص الفجوة الحضاریة مع الحادث لمواكبة تسارع حركة الحضارة بوعي ، و  
عاشت الحركة المعماریة حتى اواسط القرن العشرین زخم ثقافي مصدره التنوع في روافد 
الفكر دونما تصارع بل في تجاور یحمل الحد االدنى من التناغم ، و استمرت في تدافعھا مع 
جیل المعماریین العائدین من روافد جدیدة للحداثة حملھا ھناك امثال لوكوربویزیھ و نقلھا و 
مصرھا رواد امثال سید كریم العائد من دراستھ في سویسرا لیشكل رافدا جدیدا متطورا ..
و لم تنغلق ابدا مصر و عمارتھا على نفسھا خاصة في فترات التنامي الثقافي ، و لم تنحصر 
الحركة المعماریة المصریة على معماریھا بل كانت كعادتھا دائما منفتحة لھا دورھا االقلیمي 
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في الشرق ، فعاصر ھذه الحركة الوطنیة المعماریة النھضویة و تفاعل معھا و تأثر 
بھا و فیھا معماریون اجانب منھم المستشرقون و منھم المتمصرون حتى ان كثیر من 
البیر  النحاس و  انطوان  امثال  الثقافیة  المصري و حركتھ  المجتمع  ھؤالء ذابوا في 

الزنانیري و ریمون انطونیوس و شارل عیروط و غیرھم .

ھكذا شھدت مصر على النصف االول من القرن العشرین في الفترة ما بین الحرب 
و  الثقافیة  الھویة  لقضیة  جاد  الثانیة طرح  العالمیة  الحرب  نھایة  و  االولى  العالمیة 
الحضاریة للعمارة في مصر ، و حققت الحركة المعماریة المصریة فورات و ثورات 
تقدمیة احیانا و تأصیلیة و تقلیدیة احیانا اخرى و لكنھا جمیعا كانت تبحث عن بلورة 
جدیدة لوضع العمارة ضمن رواسم حضارة مجتمع جدید في عالمھ الجدید ، و بغض 
النظر عن التقییم النقدي لتلك المحاوالت و ماحققتھ من نجاحات او اصیبت بھ من فشل 
فھي تعبر بصدق عن متطلبات العصر و المجتمع بازدواجیتھ الفكریة و االجتماعیة بین 
التقلیدیة و التحدیث .. بین المنقول و المنظور , لتشكل مع الروافد الثقافیة واالبداعیة 

االخرى حالة من زمانیات مصریة في القرن العشرین
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المیالد والوفاة:

ولد في القاھرة عام 1907.  
توفي في 31 ینایر 1985.

التخرج والمؤھالت العلمیة:

عام  ◦ من  االمیریة  االشغال  بوزارة  األمیریة  المباني  بمصلحة  معماري  مصمم 
1929 حتى 1939.

مصمم معماري بھندسة القصور الملكیة بمصر من عام 1939 حتى 1946. ◦
تولى منصب رئیس التصمیمات المعماریة بھندسة القصور الملكیة بمصر من  ◦

عام 1946 حتى 1952.
أستاذ اآلثار اإلسالمیة المساعد بمعھد اآلثار اإلسالمیة بجامعة القاھرة عام 1952. ◦
رئیس معھد اآلثار اإلسالمیة بجامعة القاھرة عام 1953. ◦
عام  ◦ من  القاھرة  بجامعة  اإلسالمیة  اآلثار  بقسم  اإلسالمیة  اآلثار  كرسي  أستاذ 

1954 حتى 1967.
رئیس التصمیمات المعماریة بوزارة البلدیات بلیبیا من عام 1967 حتى 1970. ◦
رئیس قسم العمارة بكلیة الھندسة جامعة الریاض بالسعودیة من عام 1970 حتى  ◦

.1975
أستاذ العمارة اإلسالمیة بكلیة الھندسة جامعة الریاض بالسعودیة من عام 1970  ◦

حتى 1980.
أستاذ العمارة اإلسالمیة بكلیة اآلثار بجامعة القاھرة من عام 1980 حتى 1981. ◦
مستشار وخبیر العمارة اإلسالمیة لمشروع مكاتب جاللة الملك واالمراء والوزراء  ◦

ومجلس الشورى بالریاض من عام 1975 حتى 1980 .
مستشار وخبیر العمارة اإلسالمیة لمشروع جامعة الملك عبد العزیز بجدة بالمملكة  ◦

العربیة السعودیة من عام 1976 حتى 1977.

الجوائز :

العربیة  ◦ الدول  جامعة  من  المنبثقة  والعلوم  والثقافة  للتربیة  العربیة  المنظمة  جائزة 
والیونیسكو عن كتابھ : العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة لعامي 1972 - 1973.
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مؤلفات :

في مجلة كلیة اآلداب بجامعة القاھرة : ◦
”زخارف وطرز ”سامراء“ ، عام 1951. 
” مئذنة جامع احمد بن طولون ، رأي في تكوینھا المعماري“ ، عام 1952. 
” االخشاب المزخرفة في الطراز االموي “، عام 1952. 
” محراب فاطمي مبكر في جامع احمد بن طولون“ (باإلنجلیزیة) ، عام 1953. 
” ممیزات االخشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي “، عام 1954. 
” تأثیرات الغرب اإلسالمي على العمارة في مصر“ ، عام 1954. 
” زخارف مصحف بدار الكتب المصریة “ ، عام 1956. 

بحث ” زخارف في باطن قبة الخلفاء العباسیین “ باإلنجلیزیة ، نشر في كتاب كریزویل  ◦
: العمارة اإلسالمیة في مصر عام 1960.

” قاھرة المعز كانت حصنا ال مدینة “ ، مجلة منبر اإلسالم عام 1960. ◦
”مشھد الجیوشي “ نشر في مجلد ” دراسات في الفنون والعمارة اإلسالمیة “ باإلنجلیزیة  ◦

الذي اصدرتھ الجامعة االمریكیة تكریما لكریزویل.
” دراسات اسس وتطورات العمارة في العالم اإلسالمي “ نشرتھ مجلة الدارة بالریاض  ◦

بالسعودیة في اكتوبر 1976.
◦  “ االرابیسك  في  ،دراسة  اإلسالمي  الفن  في  البسیطة  الكأسیة  الزخارف   ” كتاب 

باإلنجلیزیة ، نشرتھ مطبعة جامعة القاھرة عام 1957.
كتاب ” العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة ، المجلد االول : عصر الوالة “ نشرتھ  ◦

الھیئة العامة للكتاب عام 1970 .

كتاب ” العمارة والبیئة العربیة اإلسالمیة “ نشرتھ مجلة الدارة بالریاض بالسعودیة  ◦
في یونیو 1975.

كتاب ” تراث مصر اإلسالمیة “، نشرتھ الھیئة العامة لالستعالمات عام 1981. ◦
كتاب ” العمارة العربیة اإلسالمیة ، ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا “ ، نشرتھ جامعة  ◦

الریاض في 1982-1981.

” العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة ، المجلد الثاني ، العصر الفاطمي “ الجزء األول  ◦
: المدن والتحصینات ، نشرتھ الھیئة العامة للكتاب في 1982-1981.

” العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة ، المجلد الثاني ، العصر الفاطمي “ الجزء الثاني  ◦
: العمارة الدینیة والمدنیة والسكنیة ، نشرتھ الھیئة العامة للكتاب في 1982-1981.

” العمارة العربیة في العالم اإلسالمي ، المجلد األول ، العصر األموي “ كتاب غیر منشور. ◦

” العمارة العربیة في العالم اإلسالمي ، المجلد الثاني ، العصر العباسي “ كتاب غیر  ◦
منشور .
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األعمال المعماریة 

عمارات سكنیة 

عمارة سكنیة ملك الدكتور عبد الفتاح یوسف بالدقي بالقاھرة – 1955. ◦
عمارة سكنیة ملك الدكتور فرید شافعي بالدقي بالقاھرة – 1962. ◦
عمارة سكنیة لبلدیة طبرق بلیبیا – 1968. ◦

مباني عامة

مقر البحریة الملكیة بالجزیرة بالقاھرة – 1948. ◦
مكاتب بلدیة یفرن بلیبیا – 1967. ◦
مكاتب بلدیة شحات بلیبیا – 1968. ◦
مكاتب بلدیة قصبات بلیبیا – 1968. ◦
مكاتب بلدیة القبة بلیبیا – 1968. ◦
مكاتب بلدیة اجدابیة بلیبیا – 1968. ◦
مكاتب بلدیة الخمس بلیبیا – 1969. ◦
نموذج مكتب لمحافظات لیبیا – 1969. ◦
نموذج سلخانة في محافظات لیبیا – 1970. ◦
الحمامات الكبریتیة ببلدة تاغوار بلیبیا - 1970. ◦
قاعة االحتفاالت بكلیة الھندسة بجامعة الریاض بالسعودیة – 1974. ◦

مساجد

مسجد مجلس النواب - 1935. ◦
مسجد حدائق الحیوان بالجیزة - 1937. ◦
مسجد مزارع الخاصة الملكیة بانشاص – 1940. ◦
مسجد كلیة الھندسة بجامعة الریاض بالسعودیة – 1974. ◦

مباني متنوعة

دیكور مكتب شیخ الجامع األزھر - 1938. ◦
جناح التشریفات الملكیة بقصر عابدین – 1945. ◦
المدخل التذكاري لمدافن العائلة المالكة السابقة باالمام الشافعي(حوش الباشا) – 1945. ◦
ضریح االغاخان بأسوان – 1956,1960. ◦
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