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العمارة احد رواسم حضارة المجتمع بل هي التعبير المادي لثقافة الشعوب و المجتمعات .. ان ما نفخر به في مصر اليوم من معالم 
و آثار خلفها لنا تاريخنا من اهرامات و معابد و كنائس و مساجد و بيوت و قصور هي جميعها عمارة أبدعها االجداد و سجلوا 
من خاللها حضارة عصرهم و كتبوا بها تاريخ االنسان و المجتمع المصري ، و لم يقف عطاء المعماري المصري الى اليوم و 

حتى في فترات النكسات الحضارية التي قد تعرض لها على مدي رحلته الحضارية الممتدة لسبعة آالف عام .

دخلت مصر في نهاية القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر دورة 
تاريخية جديدة بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشتها مصر 
في ظل تبعيتها كوالية هامشية نسبيا في دولة الخالفة المركزية 
، بدأت دورتها في مطلع القرن العشرين كنتيجة للصدمة التي 
واجهتها مع بداية انهيار الخالفة المركزية واستنفار الغرب للهيمنة 
والسيطرة على الشرق .. عاشت مصر هذا التحول التاريخي 
داخليا و خارجيا و كانت حركة محمد علي للتطوير و من خلفه 
من االسرة العلوية على مدى القرن التاسع عشر مع محاوالت 
للتواصل الحضاري ما بين مصر التاريخ و المكان و بين اوروبا 
الحضارة و التنوير الحديث ... نجحت احيانا و انتكست اخري 
، و كانت النهاية المتوقعة او المنتظرة باعالن سقوظ الخالفة 
و اعادة رسم خريطة الشرق من خالل رؤية استعمارية غربية 
القطاب القوى العالمية حينئذ انجلترا و فرنسا ، و في المقابل 
نشأت هنا في مصر قلب الشرق نزعات الحركات الوطنية في 
كافة المجاالت سياسيا و اقتصاديا و فكريا و على كافة المستويات 
و االصعدة و منها العمارة كرافد ثقافي للمجتمع ، فمع بداية القرن 
العشرين كان مصطفى كامل و طلعت حرب و محمد عبده و 

احمد لطفي السيد و طه حسين ....

مع ميالد القرن الجديد نشأ الجدل الثقافي بين الموروث و المنقول 
في اطار الصراع بين حركة التحرر الوطني و تطلعاتها و بين 
حركة التحديث و حتميتها ، و في قلب هذا الحوار و من خالله 
ظهر جيل من رواد العمارة المصريين في مطلع القرن العشرين 

الثقافي  التغيير االجتماعي و  الخطان لرسم مسار  , و توازى 
للمجتمع و افرازاته االبداعية و على قمتها العمارة :

االتجاه االول .. يتجه نحو الذات و تأصيل العمارة من مفهوم 
تقليدي نقلي احيانا و متطلع الى تطوير الموروث للوصول الى 
مثل  الفرعونية  للعمارة  باحياء  بدأ   ، اخرى  احيانا  المعاصرة 
جامعة االسكندرية او العمارة االسالمية مثل وزارة االوقاف و 
نقابة االطباء بالقصر العيني و غيرها .. بدأ و لو مرحليا على 
ايدي العديد من المعماريين االجانب المستشرقين ، و لكنه انطلق 
في اتجاهات و حلقات متواترة في تتابع على ايدي رواد العمارة 
االتجاه  هذا  تعمق  و   ، فهمي  باشا  امثال مصطفى  المصريين 
الحقا على ايدي قطبي العمارة التقليدية المصرية رمسيس ويصا 
واصف و حسن فتحي , و لم يقف عند هؤالء بل اخذت تتسع 
حلقاته بعمق احيانا و سطحية هزلية احيانا اخرى حتى اليوم .

االتجاه الثاني .. يتجه نحو تحديث الرؤى المعمارية في اطار تجديد 
الخطاب الحضاري المعاصر حينئذ و تفاعله مع روافد الحضارة 
الغربية االوروبية و ثقافاتها المتعددة ، و كانت لرحالت التنوير 
الثقافي لجيل الرواد من المعماريين الى اوروبا تأثيره المباشر 
على العمارة في مصر في الربع االول من القرن العشرين فعاد 
الجميع و كل يحمل رؤيته و تطلعاته لتحديث الحركة المعمارية من 
خالل ما تعلمه و عاصره و مارسه هناك و كانت ابداعيات هؤالء 
المعماريين هي حجر الزاوية و نقطة التحول للعمارة المعاصرة 
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مجتمع جديد في عالمه الجديد ، و بغض النظر عن التقييم 
النقدي لتلك المحاوالت و ماحققته من نجاحات او اصيبت به 
من فشل فهي تعبر بصدق عن متطلبات العصر و المجتمع 
بازدواجيته الفكرية و االجتماعية بين التقليدية و التحديث .. 

بين المنقول و المنظور .
لتشكل مع الروافد الثقافية واالبداعية االخرى حالة من زمانيات 

مصرية في القرن العشرين

المصرية بالمفهوم السائد ، فعاد على لبيب جبر و محمد شريف 
نعمان و محمود رياض و محمد رأفت و محمود الحكيم الذين 
اكملوا دراستهم في انجلترا و حملوا مشاعل التنوير و التغيير 
من وجهة نظرهم ، و عاصرهم االخوين حسن و حسين شافعي 
و احمد شرمي و احمد صدقي و غيرهم الذين اكملوا دراساتهم 
بمدرسة الفنون الجميلة بباريس ، و استنفرت الحركة المعمارية 
و المعماريون العائدون هممهم في دفع مسيرة التطوير و تقليص 
الفجوة الحضارية مع الحادث لمواكبة تسارع حركة الحضارة 
بوعي ، و  عاشت الحركة المعمارية حتى اواسط القرن العشرين 
زخم ثقافي مصدره التنوع في روافد الفكر دونما تصارع بل في 
تجاور يحمل الحد االدنى من التناغم ، و استمرت في تدافعها مع 
جيل المعماريين العائدين من روافد جديدة للحداثة حملها هناك 
امثال لوكوربويزيه و نقلها و مصرها رواد امثال سيد كريم العائد 

من دراسته في سويسرا ليشكل رافدا جديدا متطورا ..

و لم تنغلق ابدا مصر و عمارتها على نفسها خاصة في فترات 
التنامي الثقافي ، و لم تنحصر الحركة المعمارية المصرية على 
معماريها بل كانت كعادتها دائما منفتحة لها دورها االقليمي في 
الشرق ، فعاصر هذه الحركة الوطنية المعمارية النهضوية و 
تفاعل معها و تأثر بها و فيها معماريون اجانب منهم المستشرقون 
و منهم المتمصرون حتى ان كثير من هؤالء ذابوا في المجتمع 
المصري و حركته الثقافية امثال انطوان النحاس و البير الزنانيري 

و ريمون انطونيوس و شارل عيروط و غيرهم .

هكذا شهدت مصر على النصف االول من القرن العشرين في 
العالمية  العالمية االولى و نهاية الحرب  الفترة ما بين الحرب 
الثانية طرح جاد لقضية الهوية الثقافية و الحضارية للعمارة في 
مصر ، و حققت الحركة المعمارية المصرية فورات و ثورات 
تقدمية احيانا و تأصيلية و تقليدية احيانا اخرى و لكنها جميعا 
كانت تبحث عن بلورة جديدة لوضع العمارة ضمن رواسم حضارة 

طارق واىل
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 مركز طارق والى , العمارة و التراث
 بالتعاون مع اجمللس االعلى للثقافة - جلنة العمارة 

 فريق العمل : طارق والى 
                 شيماء عاشور 

                  شيماء شاهين 
                  دينا عالء

                  محمد عالء
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 حسن و مصطفى شافعى 
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حسن شافعى

 التخرج و المؤهالت العلمية 

- حصل على دبلوم العمارة من مدرسة الهندسة الملكية 
 بالجيزة – يونية 1925 

- حصل على دبلوم العمارة من مدرسة الفنون الجميلة العليا 
 بباريس 1930

 التدريج الوظيفـي

- عين عضوا بهيئة التدريس في قسم العمارة – كلية الهندسة 
جامعة القاهرة في سبتمبر1930   حتى عام 1943 

- عين في المدة من 1943 وحتى 1963 عضوا لهيئة 
 التدريس بكلية الهندسة جامعة االسكندرية 

- أنشأ قسم العمارة بكلية هندسة - جامعة االسكندرية .
- عين عميدا لكلية الهندسة جامعة االسكندرية عام 1954 

حتى 1963 
- انتدب االستاذ حسن شافعي استاذا لمادة نظريات العمارة 

والتصميم بكلية الهندسة جامعة عين شمس وكان يدرس نفس 
 المادتين  بكلية الهندسة جامعة الزقازيق

- ظل استاذا معينا بعد المعاش بجامعة االسكندرية ومنتدبا 
 بجامعة الزقازيق حتى توفاه هللا في سبتمبر 1971

 الجوائز

- حصل على الجائزة االولى في مسابقة تصميم المقر الرئيسي 
لنادي السيارات الملكي بالقاهرة كما حصل على الجائزتين 

الثانية والثالثة في المسابقة الدولية التي اقامتها وزارة 
المواصالت لتخطيط مدينة ومشروع اسكان بأبي زعبل .

- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1974 
 ووسام االستحقاق من الطبقة الثانية عام 1983 

 الممارسة األكاديمية

 - تدريس مادة الظل و المنظور 
 - تدريس مادة نظريات العمارة

 - تدريس مادة التصميم المعمارى 

 الممارسة المهنية

 - أسس المكتب المعمارى باالشتراك مع مصطفى شافعى فى 
أوائل الثالثينات
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مصطفى شافعى

صورة لحسن و مصطفى شافعى 
مع محمد شريف نعمان اثناء فترة 

الدراسة

 التخرج و المؤهالت العلمية 

- حصل على دبلوم مدرسة المهندسخانه العليا قسم العمارة في 
 يونيو 1926 حيث كان ترتيبه االول .

- ثم ارسل عقب تخرجه مباشرة في بعثة لمدة ست سنوات الى 
فرنسا فحصل على جائزة دوبورج  prix daubourg في 

التصميمات التنفيذية من مدرسة الفنون الجميلة العليا بباريس 
 قسم العمارة في يوليو 1929  

- حصل على دبلوم الفنون الجميلة العليا بباريس قسم العمارة 
 يونيو 1932 

 التدريج الوظيفـي

- عين عضوا بهيئة التدريس في قسم العمارة – كلية الهندسة 
 جامعة القاهرة في سبتمبر1932 

- عين رئيسا لقسم الهندسة المعمارية 1964
- انتدب للتدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس بقسم 

العمارة وكذلك بالمعهد الفني العالي بهندسة شبرا بالقاهرة . 
- عين عضوا في اللجنة الدائمة لفحص االنتاج العلمي 

 لالساتذة – لجنة العمارة
- عين استاذا غير متفرغ ثم استاذا منتدبا بالقسم حتى السنة 

 الجامعية 1984-1983

 الجوائز

- حصل على الجائزة االولى في المسابقة الدولية لمشروع 
نادي السيارات بالقاهرة في فبراير 1935 

- حصل على الجائزة الثالثة في المسابقة  الدولية لمشروع 
تصميم وتخطيط مساكن العمال بابو زعبل لمصلحة السكك 

 الحديدية في يونيو1934  
 - حصل على وسام الجمهورية في مصر من الدرجة الثانية

 الممارسة األكاديمية

 - تدريس مادة الظل و المنظور 
 - تدريس مادة نظريات العمارة

 - تدريس مادة التصميم المعمارى
 - اسندت اليه استاذية كورس التصميمات التنفيذية

 الممارسة المهنية

- أسس المكتب المعمارى باالشتراك مع حسن شافعى فى 
 أوائل الثالثينات

- اشترك في المؤتمر الدولي للمهندسين المعماريين – باريس 
1937 ممثال للشعبة المعمارية المصرية .

- انتخب عضوا بجمعية المهندسين المعمارية بفرنسا .
- اختير لمنصب الخبير الفني المعماري بهيئة مشروع اصالح 

واعمار قبة الصخرة بالقدس في نوفمبر 1956 وتقديرا لما 
تم من اعمال وعند االفتتاح في اغسطس 1964 قام جاللة 

العاهل االردني الملك حسين بمنحه وسام النهضه من الدرجة 
الثانية للمملكة االردنية الهاشمية . 

- اختير عضوا في لجان التحكيم لعدد من المسابقات المعمارية 
منها مسابقة معهد التكنولوجيا بحلوان ومسابقة مشروع انشاء 

متحف القطن التابع الزراعة ومسابقة االستاد الرياضي 
لمصلحة السكك الحديدة . 

- اشترك كذلك في لجان تحكيم المسابقات المعمارية للسوق 
الدولي بمدينة نصر ، ومشروع مركز التدريب المهني لهيئة 

السكك الحديدة بجهة الورديان االسكندرية .
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 األعمال المعمارية

 المبانى السكنية

 - فيال حرم محمد بك ابو العز - العجوزة
 - عمارة أل شفيق االيجارية - الجيزة

 - عمارة ايجارية ملك نادرو ناهد هانم الحريرى - الجيزة
 - فيال االستاذ احمد بدرخان - الهرم

 - دار الحمامصى الريفى - القناطر الخيرية

 أعمال أخرى 

 - معمل تنقية البذور - شبرا 
 - مصنع  القرش للطرابيش و غزل الصوف - العباسية

- الجمعية الزراعية الملكية , مبنى سراى المعارض للمصالح 
 الحكومية - الزمالك ) فى مكتب مصطفى فهمى بك ( 

- متحف بورسعيد القومى  

* األعمال المذكورة هى االعمال المتاحة و الدعوة مفتوحة الستكمال االرشيف 
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عامرة أل شفيق االيجارية
49 شارع الجيزة و ابن أرحب
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عامرة أل شفيق االيجارية
49 شارع الجيزة و ابن أرحب
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عامرة نادر و ناهد هانم الحريرى
55 شارع الجيزة - ميدان الجامعة
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عامرة نادر و ناهد هانم الحريرى
55 شارع الجيزة - ميدان الجامعة



زمانيات مصرية
مئة سنة عمارة

2 0 1 4
www.walycenter.org11

رساى املعارض- املعرض الزراعى
دار االوبرا املرصية  )ىف مكتب مصطفى فهمى بك (
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رساى املعارض- املعرض الزراعى
دار االوبرا املرصية )ىف مكتب مصطفى فهمى بك (
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رساى املعارض- املعرض الزراعى
دار االوبرا املرصية )ىف مكتب مصطفى فهمى بك (



زمانيات مصرية
مئة سنة عمارة

2 0 1 4
www.walycenter.org14

شارع الطرابيىش - العباسية 

مصنع القرش للطرابيش   
 ) الجامعة العاملية حاليا (
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شارع الطرابيىش - العباسية 

مصنع القرش للطرابيش   
 ) الجامعة العاملية حاليا (
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7 شارع ستوديو االهرام - الهرم 

فيال االستاذ احمد بدرخان  
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القناطر الخريية 

دار الحاممىص الريفى
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شارع بولس حنا - العجوزة

فيال حرم محمد بك ابو العز 
 ) تعرضت للهدم (
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دار السيد عز الدين  شوال
جدة - اململكة العربية السعودية 

دار السيد عز الدين  شوال
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جدة - اململكة العربية السعودية 

دار السيد عز الدين  شوال
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المراجع 

حقوق الصور

 - أرشيف مركز طارق والى 
- مجلة عالم البناء العدد 41.

 - د . زكية حسن شافعى 
 - أرشيف المكتب العربي

كل الصور تصوير دينا عالء في مارس  ٢٠١٤


