المقالة الرابعة :ممر التنمية والتعمير بين التعليم المعماري ومسئولية المعماري:
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التعليم المعماري الحالي في معظمم المعادما التعليميمم رمقمر ااقمرا منيمر مالادمم م رما مم
تطميره الحم مالزل مماردم ممدتشفي متخطيط مطرق للتالميم المدتاامم لمقمر المدمتلرل .ممما
العيشمما اليمممم م م معاالممار بم انتممرام عمراالممي ممعممماري دممم ممممرمي ب يممال دممارلم ا ت مما
م ادا فأقار مبخطأ  .ميكم م المدئمليم مال اا ب التاارس ما يمك ب يرثما ابرالما
مابحفاا مالامر الذاتي لل يل الحالي في دذه اللضيم ،م يمك ب الت ادمل فمي المام الفدما مما
تمقل إليا العالم م حضارر مثلافمم مارتكمارا مفكمر .م رما كحما باالمي فمي دمذه ايشمكاليم ب
يكم لالا علي ابامل حريمم ا التلما  ،مم مما رمايل بم رماائل لكمل مما الدمعي إلمي تحليلما عمرااليما
ممعماريا .مرنم الرذل مالدعي الماائم مالم مماا للاملمم فمي مقمر ممما يمرترط رلضمايادا مم
مشرمعا مارا دا مبفكمار ،ب بالما يمزال فمي ايمكما تلمايم بفكمار تتكاممل مما الم مماا
متمظف ما كافم ب زر الاملم مكل رم بدرر في تمفير الحمايم برالا دذا الممط  .مبالما اائمما
مبراا ما يكم ا حتالل الفكمري مالعلائماي رطمغ منيمر معلم بم محدممس ملكالما طميمل المما
متأثيره نير ف ائي ب م ظادر ،ميفما غ رما ايالدما التي مم ممامف بم ظمرمف نيمر متماعمم لي ما
مداحا م الديطرر لم تك مأخمذر في ا عترار بم الذد اا تحكم متمكال .
ايممار مالظريمما تممتف م دممرعم
مب التالميممم المدممتاامم ماعمممار القممحرا تتطلممم مالظمممما
التغيير مالتلاليم م خالل ادتيعام امر التراي مارتراط ماشتراك العملمم را في عالاا اي اريمم
بم دلريم فإ ادتعراض رعض ا فكار الخاقم رالمالظممم ضرمرر ب عمرا مقر المدتلرل
مالتج مخطما عمليم ،معليا مم خالل ارادا امام ر ما ا.ا مماح ارر 2طممر في ما الظريما
ترحممي عمم ررممط رممي المعممماري مالعمممل المعممماري ممفممراا الحااثممم م م تلاليمما معالامما
مارتكممارا ماختراعمما مافكممار متراكمممم ممركرممم تعتممما علممي ف ممم للماضممي متالرممأ ممعايشممم
للمدممتلرل ،ماائممما ممما تلارممل الالظريمما الحايثممم رالمممو م م ال ممال مراما الفعممل رممي مدممتمعم
مالاكر،مب دذه الالظريا ل ا تأثير دام علي م ممعم طالم مشمرمو التخمرب رال امعمم دمما
امعممم اللممادرر بم فممي ت ررممم امعممم المالقمممرر 3متحممامل ب تدممادم فممي تكمممي العمممل مالفكممر
ذاتيمم رمالتعليم المعمماري فمي العمالم العررمي يالماا
مرالتالي ا ت اه فإ اعترمار م مما محمام
التالميمممم المدمممتاامم معالاممما التمممراي مالحااثمممم فمممي قمممالاعم المدمممتلرل مافمممم تدمممتلزم الارادمممم
مالعرض.

 ( - 1بدتاذ العمارر مالتخطيط رال امعم الرريطااليمم رمقمر ،مرئميس ادمم ال الادمم المعماريمم ر امعمم المالقممرر
دارلا)
 - 2محاضممرر اللادمما ا دممتاذ المماكتمر ممماح ارر ادممتاذ العمممارر ر امعممم اللممادرر فممي افتتاحيممم الممماتمر الخممامس
للعمارر ر امعم اللادرر في  12فرراير  ،1002رعالما الدرعم في العممارر مالتفكيمر ا دتكشمافي فمي ا دمتمايم
المعماري.
 - 3بشراف كاتم الملالم علي مشرمو التخرب ر امعم المالقمرر رديالاريمدا لمار  3دالما لتأكيا التالميم
المدتاامم ما ا تضمال ديالاريمدا مقر الممازيم مملترح ممر التعمير للعالم فارمق الراز مارادا الاملم
ميتم تااردا م خالل (التخطيط ا اليمي) لمحامر تالمميم عرضيم لارادم التالميم المدتاامم مم ثم مشرمعا
الطالم المعماريم لتفعيل المحامر التالمميم م خالل ديالاريمدا ملامم م يل الشرام يتفاعل فيا داف
التعليم المعماري ما مدئمليم دذا ال يل الحم ا يال المدتلرل.

محمر تمشكي احاي المحامر التالمميم في القحرا مم ممعم المشرمعا الملترحم

محمر اللادرر احاي المحامر التالمميم في القحرا مم ممعم المشرمعا الملترحم

مالظممم مشرمعا التخرب المعماريم م 21محمر تالممي (ديالاريم )1002-1002
مالالظريما الملترحممم تترالممي اليممم ب التالميممم المدمتاامم مالمدممتلرل عمليممم نيممر مكتملممم متغيممرر
تعتما فمي تكمال ما علمي بمممر ااريمم مبخمري مارمدمم مرالتمالي يمكم ب يتغيمر الدميالاريم طرلما

للتفاعل ري المتغيرا مب تفاعل التراي مالحااثم رار ا مترااليم يلعرا دذا الامر في قالاعم
المدتلرل.
فمالتراي دمم مما يكتدمم رقممرر تللائيمم اعتممااا علمي ال يالما )( (geneticsمدمي قممفا
تتماري ربديا م يل بخر علي مماار مم ا يمال محضمارا ) مفمي العممارر مارادمم التمراي
يمك م الفكمماك مال مما م يمك م ادتلقمما دممل دممي م م
دالمماك اممممر اقممرح م م المدمملما
الحضارر المقريم بم ا نريليم بم م حضارر عقر الال ضمم مدالماك امممر يمكم االتلائ ما مم
ري الممرمي بال ا تال علمي عممارر محماار محضمارر متميمزر ميمكم ب يمتم ا دتعاضمم عال ما
رمالمل بخر متعريرا مختلمف .بمما الحااثمم فتعتمما علمي القمفا التمي يتماامل ا افمراا يمل ماحما
متالمتج رقممرر ارااعيمم ( المي المدمتلرل بم  )meme-ticsمتطممر ال المي (الميمما ) اما يتمأثر
رماخال متعاار مال ا الثلافي ممال ا الديادي بم التلالي بم عمامل اخري رالدم مترااليم م مالطلم
بخري م دااف متفامتا ممفلا لرقيا ال يالا متأثيرر مملاار ا الفعال را مدذا ما ي عل رايم
المدتلرل عمليم نير مكتملم.
مفي الالظريا مالراي المطرمحم اعمر عاار زيارر التراي ) (revisitingمبعماار امرا ر
ايمممار تدمممما مممم خمممالل ارتممماا الظمممرر
المممماخال مالحااثمممم ) (rereadingمادمممتخاام ااما
ايممار ) (new glassesا يكممم لالمما االفعالالمما الخمما رتحايمما العالاممم رممي التممراي
مالظممارا
مالحااثم لرالا المدتلرل في ما تلعم فيا الدرعم مالتغيير المتالمامي فمي ا حتيا ما مالتلاليما
ما ياعمالا للتفكير فيما دم كمام ) (potentialفمي التعاممل مما كمال مم المذا ) ،(selfمالمزم
) ،(timeمالمكا ) (placeرااو خريطم ايار للتالميمم المدمتاامم للمدمتلرل متلرمل ب مدمتلرل
مقر القحرا لا بكثر م ديال اريم ماا يكم مااعمم الفعلمي بممر اخمر نيمر مما تمم التفكيمر فيما
ممضع ا عترارا علي ادادا.

