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ترانيم معمارية من خالل المنظومات الهندسية 
مقدمـــــــــة ..

اإلنســان بخالفتــه للخالــق فــي عمــارة األرض قــادر بإرادتــه علــى كل مــا هــو مــن إبداعــه ، كمــا هــو قــادر بفطرتــه علــى تلبيــة 
ــه ، مســتخدماً  ــة فــي الكــون مــن حول ــه واكتشــافه لألنســاق الرباني ــك مــن خــالل فهمــه لبيئت ــة ، وذل ــة والوجداني ــه المادي احتياجات
ومســخراً الطاقــات التــي وظفهــا الخالــق لخدمــة خليفتــه فــي األرض ، ومــع اكتشــاف تلــك األنســاق وصياغتهــا مــن جديــد يكــون 

اإلنســان المبــدع أســتحق الخالفــة بــل اكتســبها مــن جديــد بفطرتــه وإرادتــه ..

ينطلق بفطرته نحو القانون الذي يشكل من خالله إبداعياته وعمارته ..

ينطلق بإرادته نحو القانون المنظم لتلك اإلبداعات ولتلك العمارة ..

إبداعات جوهرها القانون المنظم .. وأصدفها التشكيل المتواتر ..

وهنــا تتحقــق الخالفــة وتكــون معهــا وبهــا عمــارة المنظومــات ترانيــم يعزفهــا اإلنســان وبــه ومعــه وحــده تكتمــل المعادلــة الصعبــة ، 
وتتــوازن اإلرادة والفطــرة ، العقــل والوجــدان ، الواقــع والخيــال ، الثابــت والمتغيــر . والثابــت ليــس التواجــد الملمــوس بــاإلدراكات 
الحســية ولكنــه تلــك األنســاق المنظمــة لديناميكيــة المتغيــر بذاتيــة اإلبــداع أو بفعــل اإلنســان ، تتغيــر الرؤيــة بتتابــع الزمــن وتعاقــب 
ــتنباطات  ــدو اس ــد تب ــا ؛ ق ــي يحمله ــالة الت ــي والرس ــل االبداع ــتقبلة للعم ــة أو المس ــخوص المتفاعل ــالف الش ــداث ، أو باخت األح
منفــردة وذاتيــة ولكنهــا بجوهرهــا تحمل الجمعيــة المشــتركة لوجــود الفرد )وهــو البديــل لنظريــات الطــراز والطابــع( ، ممــا تتيــح 
اإلمكانيــة المســتمرة إلعــادة إبــداع وجــود مــادي مغايــر ومتجــدد فــي كل لحظــة ومــع كل تجربــة إبداعيــة جديــدة . تســتمد المتغيــرات 
حيويتهــا مــن الثوابــت ، فالمتغيــر هــو المنتــج المــادي الملمــوس بأشــكاله المختلفــة والثابــت هــو المنظومــة المقننــة إلخــراج هــذا 

المنتــج ، وتلــك هي المنظومــات التــي تضمــن تواتــر االبداعيات مــع الزمــان فــي المــكان .

المنظومات المقننة لالبداعيات ..
ــه ،  ــع فطرت ــقة م ــه والمتس ــان بإرادت ــفها اإلنس ــون ، يكتش ــد المضم ــة لقواع ــق هــي خريطــة خفي ــي المطل ــات ف ــك المنظوم إن تل
ــات  ــد معزوف ــات فتتول ــة الموســيقية وتناغــم المقام ــل النوت ــة ، مث ــات حســية ال نهائي ــج تركيب ــة تنت ــة متتابع ــات إيقاعي ــي تكوين فه
متنوعــة ومختلفــة ؛ أو مثــل توظيفــات الكلمــة فــي أبيــات الشــعر ، حيــث تكــون الكلمــة هــي الجــزء والــكل فــي ذات الوقــت مثــل 
ــينما  ــي والس ــص األدب ــعر والن ــت والش ــم والنح ــيقى والرس ــة للموس ــات كمفردات هي لغ ــاس المنظوم ــرف .. فأس ــة والح النغم
.. والعمـــــارة ، جميعهــا إبداعــات تولــد علــى أرضيــة مشــتركة ، والديناميكيــة هــي الســمة الســائدة لتتواصــل تلــك اإلبداعــات مــع 
المتلقــي علــى الرغــم مــن تغيــر المحتــوى وتبقــى مهنيــة المبــدع الكشــف عــن تلــك القواعــد والمنظومــات واالعتمــاد عليهــا فــي 
صياغــة إبداعاتــه الجديــدة والمتجــددة ، لغــة حــوار للتواصــل مــع اآلخــر ، إيحــاءات خافتــة لمضمــون يحمــل مــا هــو كان ومــا هــو 
كائــن اآلن وكل مــا ســيكون ، منحــوت فــي الخريطــة العقليــة لــكل إنســان متلقــي ، وفــي إدراكنــا الوجدانــي والحســي لمــا حولنــا ....

الطبيعة والكون واإلنسان والبداية	 

بدايــة أي إبــداع إنســاني تبــدأ بالتأمــل فــي األنســاق الربانيــة المحيطــة وفهمهــا والتعلــم منهــا .. وخلــق اللــه محمــل بالرســائل 
التــي تنتظــر منــا الكشــف عنهــا واســتيعابها ســواء كانــت فــي إبداعــه فــي النظــام الكونــي ومــا يحتويــه مــن نســق وقوانيــن او 

فــي خلقــه لخليفتــه علــى األرض اإلنســان

المنظومات في ابداعيات اإلنسان	 

عــرض للمنظومــات الهندســية الحاكمــة إلبداعيــات اإلنســان المختلفــة مثل النحــت )تمثــال نفرتيتــي( والخــط العربــي )نمــاذج 
ــود الواســطي المصــورة   ــن محم ــى ب ــومات يحي ــي لرس ــية ف ــات الهندس ــراءة للمنظوم ــن ق ــاذج م ــر )نم ــة( والتصوي متنوع
لمقامــات الحريــري والتــي رســمها فــي القــرن الثالــث عشــر الهجري  و عددهــا مائــة منمنمــة. حــاول ا اليكســاندر بابادوبلــو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 Islam and ،المنظومــة الهندســية التــي تحكــم عالقــة األشــخاص ببعضهــا فــي تلــك المنمنمــات ونشــرت الدراســة فــي كتابــه
Muslim Art

لقــــــد تعرض الســابقون لتلــك الحقيقــة ووضعــوا لهــا النواميــس فقــد جــاء فــي »الرســالة الثانيــة مــن القســم الرياضــي الموســومة 
ــان ماهيتهــا« من رســائل إخــوان الصفــا .. ــا وبي بجومطري

ــة المقاديــر ومــا يعــرض فيهــا مــن المعانــي إذا أضيــف بعضهــا إلــى  ــية هي معرف ــة نوعان عقلية وحســية .. فالحســ الهندســــ
بعــض وهــي مــا يــرى بالبصــر ويــدرك باللمــس ... والعقليـــــة ضد ذلــك ، وهــو مــا يعــرف ويفهــم فالــذي يــرى بالبصــر هــو الخــط 

والســطح والجســم ذوات األبعــاد ومــا يعــرض فيهــا .

الهندســــــة تدخل فــي الصنائــع كلهــا ، وذلــك أن كل صانــع إذا قــدر فــي صناعتــه قبــل العمــل ، فهــو ضــرب مــن الهندســة العقليــة 
، فهــي معرفــة األبعــاد ومــا يعــرض فيهــا مــن المعانــي إذا أضيــف بعضهــا إلــى بعــض ، وهــي مــا يتصــور فــي النفــس  بالفكــر . 

وهــي ثالثــة أنــواع : الطــول والعــرض والعمــق وهــذه األبعــاد العقليــة صفــات لتلــك المقاديــر الحســية .

ــى  ــمانية إل ــور الجس ــن األم ــم م ــوالت ، وترقيته ــى المعق ــات إل ــن المحسوس ــن م ــج المتعلمي ــن الهندســة هو تخري ــرض م إن الغ
ــة . ــور الروحاني األم

إن النظر في الهندسة الحسية يؤدي إلى الحذق في الصنائع الَعَملية كلها

  والنظر في الهندسة العقليـة يؤدي إلى الحذق في الصنائع اِلعلمية .

ألن هذا العلم هو أحد األبواب التي تؤدي إلى معرفة جوهر النفس

التي هي جذر العــلوم وعنصر الحكمة وأصل الصنائع العلمية والعملية جميعاً

أعني معرفة جوهر النفس

إنها ليست كلمات كالكلمات .. لكنها مواثيق رسخها المبدعون لبناء حضارات

»مانفستو« نقرأه عن الجدود  نهجاً للمعمــاري وللعمــارة

والمعمــاري .. مبــدع يجــوب بخيالــه ومعارفــه آفــاق المعقــول والالمعقــول ، يخــرج عــن المألــوف يســبح بإبداعياتــه للخالــق ســبحانه 
.. عالــم ينفــذ بعقلــه إلــي المنظــور ومــا بعــد المنظــور ، يعــود إلــى األصــول .. فنــان يحلــق فــي آفــاق الكــون مــن خــالل وجــوده 

وصــوالُ إلى الخلــود .. األبدية  

والعمــارة .. منتج لتلبية وظيفة وليد احتياج إنساني في إطار محددات زمانية ومكانية ، وفيها ..   
التشـكيل .. تعبير حسي مادي لرمزية العمارة ..
الرمزية .. تعبير عقلي مضاف لعمارة المكان ..

المنظومة الهندسية .. قانون إلبداع وتشكيل العمارة ..

انســاق لتجســيم التشــكيل الفراغــي فــي بعــده الثالــث ، وتتواتــر فــي تتابــع محســوب لميــالد وبنــاء وجــودي للعمــارة .. هــي وحــدة 
تركيبيــة فــي منظومــة هــذا البنــاء ..

هي الكل والواحد في ذات الوقت .. الكل في واحد .. والواحد من الكل ..

عمليــة ال نهائية يحدها الزمان في المكان .. ويدركها اإلنسان ليبدع عندها عمارة .

هــذا المزيــج هــو المحــرك إلبداعــات المعمــاري عندمــا يتواصــل معــه يرســم بــه منظومتــه المعبــرة عــن رســالته ليتولــد هنــا مبنــى 
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أو تشــكيل أو فــراغ حامــال الرســالة وظــال لهــذه المنظومــة الهندســية يخاطــب المجتمــع ويتحــاور معــه ، والمبنــى فــي دورتــه يبــدأ 
ظاهريــاً مــن عــدم وقــد ينتهــي إلــى عــدم ، ولكــن جوهريــاً يبقــى إدراك اإلنســان لمعنــى عمــارة المــكان »أبديــــــة خالفــة الخالــق« .

قد يغيب المبنى عن المكان ، ولكن تبقى العمارة ليولد عنها مبنى جديد بذات المكان أو غيره ..

قد يخرج عن إطار الزمان ، وتبقى العمارة يولد بها ذات المبنى في تعبير جديد ..

فالعمـــارة .. فكرة لها صفة الديمومة .. مطلق غائب عند اآلخر ولكنه عند المجتمع معلوم ..

أما المبنى .. مادة لها صفة التعبير والدورية .. موجود ظل للغائب ..

العمـــــــارة هي السبب والمصدر .. والمبنى هو النتيجـــة والمنتج ..

وآلية العالقة بين السبب والنتيجة هي المنظومات المشكلة وجود المجتمع وهي ضمان هذا الوجود .

عمــارة المنظومــات ..

ــا ،  ــار وامكاناته ــك األوت ــة تل ــت بمحدودي ــكان ، ارتبط ــان والم ــار الزم ــى أوت ــا المعماري عل ــم يعزفه ــارة المنظومات تراني عم
وخرجــت مــن قبــل الزمــان والمــكان إلــى مــا بعــد الزمــان والمــكان .. مــن المبتــدى إلــى المنتهــى .. باقيــة مــا بقيــت الحيــاة علــى 

هــذه األرض ومــا بقــي اإلنســان  خليفــة معمــراً ومبدعــاً .. باقيــة بقــاء القانــون .

ــوة  ــة والق ــي وجــدان المجتمــع واكتســبوا مــن المــوروث الحضــاري الطاق ــك األنســاق الراســخة ف ــاك معماريون اكتشــفوا تل هنـــ
ــزان محســوب .. ــد أصالتهــا ، مي ــارتهم المعاصــرة دون أن تفق ــي ، فأبدعــوا عمــ ــة مــن موقــف عقالن ــاق ابداعي الدافعــة نحــو آف

فهم البعض القانون .. وقلد البعض التشكيل ..

من القانون خرج األول بتشكيل متجدد لعمارة المنظومات ..

ومن التشكيل سقط اآلخر بتقليد متجمد لعمارة السلف ..

يجتهد األول فيجدد ويقلد الثاني فيتجمد ..

إنها قضية حضارة ومجتمع ، الفرد فيها مسئول والكل فيها محاسب ..

إن عمارة المنظومات تعتمد على التزاوج بين الفن والخيال من جهة ، بين العلم والعقل من جهة أخرى ..

وبهذه المعرفة تصبح عمــــــــارة المنظومات ..

قصيدة من الشعر بقوافي وبحور يمكن أن تكون لها موازين شعرية ضابطة ومنظمة ..

موسيقى لنغمــات تحكمها مقامات ..

سيمفونية لحركــــــة الظل والنور ..

درامـــــــا لصراع الكتلة والخواء ..

لصرامة الخط ونعومة المنحنى ..

  لحوار المرئي والالمرئي .. الخفي في الجلي .......

كل هــذا وأكثــر وصــل بعمــارة المنظومــات لتكــون حــوارا صوفيــا بيــن الظاهــر والباطــن ، تجربــة ذاتيــة عاشــت الظاهــر وتجاوزتــه 
إلــى حقيقــة الباطــن .. أخــذت مــن المنهــج المعرفــي العقالنــي مســاراً إلــى األقصــى لتعــرج عنــده إلــى آفــاق المطلــق .. القانــون 
ــل  ــدة مــع الكــون ، مــع اإلنســان والعق ــات جدي ــا لعالق ــا معرفي ــدع األول واآلخــر ســبحانه .. انقالب ــذي وضعــه المب ــزان ال .. المي
والخيــال، مــع العمــارة نفســها .. طاقــة متجــددة كامنــة تنفجــر كالبــركان دائمــا .. أبديـــــة ال نهائيــة ، كمــا إنها أزليـــــة تولدت عنهــا 

عمــارة الكــون ..
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عندما تتجسد األحالم والرؤى إلي واقع يحكمه القانون ..

عندما يتجسد الظاهر لتكتمل الصورة ويتناغم الظاهر والباطن .

ظاهر الشيء ليس هو بخارجه ، وإنما هو الذي يتجلى به الوجود أو هو هيئته المرئية

كما أن الباطن تجلي آخر لذات الوجود أو هيئته الالمرئية

عمــارة المنظومــات إدراك لتلــك التجليــات الظاهــرة فــي التشــكيل والباطنــة فــي التجريــد .. وتبقــي اإلشــكالية عنــد المعمــاري المبــدع 
فــي كيفيــة اكتشــافه للظاهــر والباطــن معــا ومعرفتــه للقانــون المنظــم لهــذا ، ثــم انطالقــه فــي إبــداع وتصميــم يجســد الحلــم والــرؤى 
فــي تجربــة ابداعيــة يترنــم بهــا .. والعمــــــارة وفقــا لهــذه التجربــة متعــددة الداللــة ، وليــس لهــا معنــى مســبق او قوالــب جامــدة .. 
ترتبــط بالمــكان والمجتمــع والبيئــة ، تأخــذ مــن الموروثــات الحضاريــة وتتطــور فيهــا وعنهــا .. ال تســقط المــوروث وال تتجمــد فــي 

القوالــب .. فالظاهــر يخضــع للباطــن ، والمرئــي يســتمد وجــوده وداللتــه مــن الالمرئــي ..

وتلــك هــي المفارقــة االبداعيــة الحضاريــة : العمــارة عندهــا تكــون إبداعــاً متجــدداً ترتبــط بالجــذور وال تكــون سلســلة مــن القوالــب 
واألنمــاط .. تكــون قضيــة مؤثــرة فــي حيــاة اإلنســان وحضــارة المجتمــع ، وال تكــون خطابــاً غوغائيــاً ســاذجاً ينتهــي دوره قبــل 

أن يبــدأ .

إنه العقل سلطان الزمان قائدة حركة التطور وتؤم الخيال والوجدان ، بهما معاً تتحضر األمم ويبدع اإلنسان

بالعقــل والخيــال معــا تكــون ســفينة نــوح إنقــاذا مــن الطوفــان .. بهمــا تكــون عمــارة المنظومــات مســار يتحــرك فيــه المعمــاري 
ــي المســار تتداخــل  ــون والمنظومــة .. محطــات أساســية عل ــع مــن خــالل القان ــم والواق ــي التصمي ــة إل ــم والرؤي ــدع مــن الحل المب
ــم ، حــركات تشــكل منهــا  ــم والرؤية ، القانون ، التصمي ــرده : الحل ــكل منهــا وجــوده وتف ــي ل ــد مــن بعضهــا البعــض ويبق وتتوال
ــن  ــا ع ــل وال تنفصــل إحداه ــع وتتفاع ــي تتاب ــر ف ــا اآلخ ــل بعضه ــات ، تكم ــة المنظوم ــا ترنيم ــل به ــة تكتم ــيمفونية المعماري الس

ــرد . ــكل منهــا تواجــده المتف ــات ولكــن ل األخري

هنــــــــــا تكمن إشكالية الوعى المعماري ..

عندمــا يعــي المبــدع لواحــده دون األخــرى فهــو وعــى منقــوص أو وعــي مفقــود يضلــل صاحبــه وبالتالــي يتيــه المجتمــع أو يغــرق 
مــع الطوفــان ..

بينمــا عندمــا يعــي المبــدع المســار بكامــل حركاتــه .. يكــون خــرج بنفســه وعمارتــه ومجتمعــه عــن الهــوى علــى ســفينة نــوح فينجــو 
مــن الطوفــان ..

وتبــدأ المنظومــات المقننة لألبداع بنقطـــــــة هي بدايــة لــكل مــا هــو مفتــرض ، ففــي البــدء كانــت النقطــة ، تكونــت مــن الــال شــيء 
وكل شــيء ، فهــي الجزئيــة المجــردة التــي تكــون الــكل المفعــم بالحيــاة  فوجودهــا هــو مــا يطلــق شــرارة الطاقــة األوليــة لوجــود 
ــدي للمــكان هــو فــي نقطــة ،  ــع التجري ــى أرض ، فالموق ــة ال ملموســة أو معلومــة عل ــد تكــون ميتافيزيقي ــك النقطــة ق المــكان . تل
وتتابــع الخطــوات مــن مرحلــة اكتشــاف البعــد المكانــي ثــم معرفــة نقطــة الميــالد ، ثــم البحــث عــن المقومــات الغيــر مرئيــة ، ثــم 
ــد التركيبــات حســب مقامــات ، وصــوالً لمنتهــى واكتمــال  امتــداد المنطقــي للنقطــة إلــى خــط ، مــن الثبــات الظاهــر للحركــة لتول
ــو  ــا ه ــج عنه ــا ينت ــا .. وم ــا ولنغماته ــة له ــات المنظم ــاري حســب المقام ــة المعم ــيقية لمعزوف ــة الموس ــون النوت ــة ، فتتك المنظوم

التصميــم الــذي يتأثــر بالعنصــر التقنــي والمــادي .

وتبقى مهنية المعماري الكشف عن تلك القواعد والمنظومات
واالعتماد عليها في صياغته وإبداعاته المتجددة عندئذ يمكنه صياغة اللغة والقانون

لمواجهة عمليات التصميم والبناء المتغيرة
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وهـــــــكذا العمـــارة كما نراهــا وندركهــا تــــرانيم يعزفهــا المعمــاري المبــدع علــى أوتــار الزمــان والمــكان يصيــغ خــالل ايقاعاتهــا 
المتناغمــة ســيمفونية ..

باقية ما بقيت تلك اإليقاعات حية في وجدان اإلنسان نفسه يتفاعل معها وبها ..

باقية مادام القانون المنظم باقي من األزل إلى األبد ..

نتوقف اليوم أمام لمحات عن العمارة والقانون قـراءة أو تحاور أو إبداع للمنظومات وترانيمها المعمارية ..

ثالث حركات في معزوفة حاول المعماري فيها جاهدا استقراء القانون ..

قراءة المنظومات الموروثة في  المباني والمواقع التاريخية ..

• 	 Alchemy ــم الرمــوز ــم الشــغوف بعل معبــد األقصــر : قــراءة René Adolphe Schwaller de Lubicz( العال
للمنظومــة الهندســية فــي معبــد األقصــر اســتغرقته 12 ســنه عاشــها فــي مصــر لدراســة فكــرة قدمــاء المصرييــن عــن 
ــد  ــاب المعب ــي كت ــام 1949 ف ــراءة نشــرت ع ــات .. الق ــك العالق ــة تل ــون ورمزي ــد و اإلنســان و الك ــن المعب ــة بي العالق
ــة لسلســة  ــاب كان بداي واإلنســان The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect . الكت

مــن االبحــاث والمنشــورات التــي تــدور حــول نفــس الموضــوع أشــهرها ثالثيــة

The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect

Symbol and symbolic, the temple of man 

• االوزيريــون – ابيــدوس : قــراءة Lucie lamy   .. للمنظومــة الهندســية لعمــارة االوزيريــون بأبيــدوس وربطــت فيهــا 	
بيــن تصميــم المنظومــة الهندســية لعمــارة االوزيريــون الــذي يمثــل مقبــرة رمزيــة الوزوريــس و عقيــدة المصرييــن حــول 

قصــة خلــق الكــون .

• الســماع خانــه ـ القاهــرة : قــراءة قــام بهــا جوزيبــي فانفونــي عــام 1984 أثنــاء ترميــم مبنــى الســماع خانــه ، للمنظومــة 	
الهندســية لعمــارة المبنــى المقــام فــي القــرن الســادس عشــر واظهــر ارتباطهــا ليــس فقــط بالوظيفــة التــي صمــم المبنــى 
ــس  ــف تعك ــه .. وكي ــس نفس ــة الطق ــا برمزي ــن أيض ــي ، ولك ــماع الصوف ــس الس ــي أداء طق ــتيعابها وه ــا الس خصيص
المنظومــة الهندســية وبالتالــي عمــارة المبنــى كل رمــز مــن الرمــوز التــي يحتويهــا طقــس الســماع وتحكــي عــن خلــق 

الكــون وعالقــة اإلنســان بــه.

• المدرســة االشــرفية ـ القدس : قــراءة المعمــاري  Archi G Walls  للمنظومــة الهندســية للمدرســة االشــرفية بالقــدس 	
والتــي تبنــى خاللهــا الكشــف عــن  المنظومــة الهندســية لعمــارة المدرســة االشــرفية فــي أبعادهــا الثالثــة باإلضافــة إلــى 
 Geometry and architecture in ــوان ــة .. نشــرت عــام  1990 فــي كتــاب بعن تفاصيــل المدرســة المعماري

. Islamic Jerusalem - A study of the Ashrafiyya

• ــارة 	 ــية لعم ــة الهندس ــام 1996 للمنظوم ــالج ع ــز الح ــد العزي ــر عب ــاري عم ــراءة المعم ــردوس ـ حلب : ق مدرســة الف
مدرســة ومســجد الفــردوس بحلــب . والتــي ربــط فيهــا بيــن المنظومــة الهندســية لعمــارة المدرســة  والرمزيــة المســتهدفة 

للمدرســة والمســجد وكونــه يمثــل قطعــه مــن الجنــة علــى األرض .

• مدرســة الســلطان حســن ـ القاهرة مزاوجــة تكمــن فيهــا حــل المعادلــة الصعبــة فــي العمليــة اإلبداعيــة .. مزاوجــة بيــن 	
ســكون الكتلــة وديناميكيــة الفــراغ .. حــوار بيــن تركيبــات ومفــردات .. صــراع بيــن الوجــدان والعقــل .. وتكامــل بيــن 
ــم فــي عمــارة مدرســة للمعــارف . بفضــل هــذه المعرفــة الحواريــة ابــدع المعمــاري عمارتــه ، فهــي حــوار  الفــن والعل
صوفــي بيــن الظاهــر والباطــن تجربــة ذاتيــة عاشــت الظاهــر وتجاوزتــه إلــى الباطــن . كمــا أخــذت مــن المنهــج المعرفــي 
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العقالنــي لتقنيــة البنــاء والتصميــم مســاراَ إلــى األقصــى لتعــرج إلــى آفــاق المطلــق .. وتبقــى اإلشــكالية فــي كيفيــة اكتشــاف 
ــدع  ــه المب ــم ب ــداع يترن ــي إب ــالق ف ــم االنط ــة المقننة ث ــم أو المنظوم ــانون المنظ ــاً ومعرفة القـــ ــن مع ــر والباط الظاه
ــع  ــدي يجم ــاء تجري ــي بن ــاري ف ــا المعم ــيمفونية وضــع إيقاعاته ــان .. س ــة الزم ــى طــول رحل ــي عل ــه المتلق ــتمع ل ويس
فــي مســتوياته بيــن التشــكيل المنظــم للفراغــات والعالقــة الجدليــة فــي البعــد الثالــث لتلــك الفراغــات مــن جهــة ، والكتــل 
البنائيــة المشــكلة لهيئــة البنــاء داخليــا وخارجيــا مــن جهــة أخــرى . وقــد جاءت المنظومـــــات المقننة لعمــارة المدرســة 
بلحنيــن متداخليــن متكامليــن أحيانــاً ومتناقضيــن أحيانــاً آخــري : األول يقنــن التشــكيل البنائــي للكتلــة والهيئــة المعماريــة 
الخارجيــة بــكل مكوناتهــا ومفرداتهــا التــي تصــل فــي ذروتهــا عنــد المئذنــة وتوأمهــا القبــة ، بينمــا يقنــن اللحــن الثانــي 
ــان فــي تناغمهمــا  ــك الفراغــات وتوالدهــا مــن بعضهــا البعــض . واللحن ــع تل ــة وتتاب ــة الداخلي ــة الفراغي تركيــب المتوالي
ــي  ــة الت ــات المعماري ــس اإليقاع ــدأ ونف ــى ذات المب ــا يعتمدان عل ــة . همـــــ ــارة المدرس ــيمفونية لعم ــك الس ــكالن تل يش
ــل  ــع ، لتص ــية المرب ــا الهندس ــات الرباعية وهيئته ــث ، والمقام ــية المثل ــا الهندس ــات الثالثية وهيئته ــدرج من المقامـ تت

ــة . ــا المركزي ــرة وحركته ــية الدائ ــا الهندس ــات المطلقة وهيئته إلى المقام

وهــــــكذا جاءت عمــارة مدرســة الســلطان حســن فــي أبعادهــا الثالثــة لتخــرج باإلنســان والعمــارة إلــى البعــد الرابــع الحركــي وهــو 
»الزمــن« بمفهومــه العلمــي فــي المتتاليــة الفراغيــة ، ثــم لتعــرج بهــذا اإلنســان وعمارتــه إلــى البعــد الخامــس وهــو التجريــد المطلــق 
والرمــزي المتمثــل فــي القانــون المنظــم لتلــك العمــارة وهنــا تكتمــل الرحلــة عنــد المنتهــى ويحقــق المبــدع ذاتــه ورؤيتــه ، وتخلــد 

لالمــة عمــارة و تــراث وحضــارة .

تحاور مع المنظومات الموروثة للمباني والمواقع التاريخية  ..

إن جوهــر مســئوليتنا فــي هــذا المجــال مــن الممارســة المهنيــة هــو اســتقراء أنســاق عمــارة المــكان الموجــود بــه موروثــات حضاريــة 
تمثــل جــزءاً مــن هويتنــا وانتمائنــا ، إنهــا اســتقراء تحليلــي وأحيانــاً نقــدي للمــوروث فــي ذاتــه واكتشــاف لتلــك الطاقــات الكامنــة التــي 
تعطــي للموجــود وجــوده وقيمتــه ، تحــاور مــع المنظومــات الموروثــة ؛ ثــم صياغــة عمــارة ذات المــكان أو مجالــه العمرانــي اليــوم 

مــن خاللهــا ، لنعــزف مــن خاللهــا ألحاننــا اآلنيــة فــي تناغــم مــع مــا كان ، لنفتــح البــاب لمــا ممكــن أن يكــون ..

• منطقة المحجر األثري	
• منطقة ابيدوس األثرية	
• منطقة تانيس األثرية	
• منطقة جمال الدين الذهبي	
• منطقة هضبة األهرامات األثرية	

منطقــة هضبــة االهرامـــــــــات االثرية .. تمثــل الهضبــة شــرق النيــل أحــد مكونــات المعادلــة الجغرافيــة والتاريخيــة عندهــا تشــرق 
الشــمس معلنــة عــن الحيــاة بميــالد يــوم جديــد فــي حراكهــا ودورتهــا . وفــي المقابــل الهضبــة الغربيــة للنيــل وهــي تمثــل حــد األفــق 
حيــث تنتهــي دورة اليــوم وبدايــة رحلــة الشــمس الســفلية األبديــة الشــمس ، لتعــود مــن جديــد إلــى شــروق ، متتابــع مــع غــروب 
ــمال  ــى الش ــوب إل ــن الجن ــنوي م ــل الس ــا كان حــراك الني ــرب ، كم ــى الغ ــن الشــرق إل ــي م ــا دورة وحــراك يوم متالحــق .. إنه
ــن  ــا بي ــة م ــة علمي ــل لمنظوم ــات في تكام ــري القديم األهرامـــــ ــيد المص ــة ش ــة الغربي ــا عند الهضب ــمي .. وهنـــــــ ــكل موس بش
االهرامــات والمراصــد الفلكيــة فــي الشــرق ومقاييــس النيــل فــي الجنــوب بامتــداد النهــر ، لتشــكل تلــك ثــورة علميــة فــي الحضــارة 
القديمــة واألقــدم ، كجــزء فاعــل فــي المنظومــة المتواصلــة بيــن المراصــد الفلكيــة ومقاييــس النيــل والعاصمــة العلميــة فــي »اون« 
ــا بواطــن  ــرة وأغفلن ــج ظاه ــات أو نتائ ــى فرضي ــا عل ــا ، واعتمدن ــة وجوده ــات وعبقري ــة األهرام ــوم حقيق ــي الي ــا لم نع . ولكننــ
األمــور فتاهــت الحقيقــة أو تهنــا نحــن عنهــا مكتفيــن أن تلــك الشــواهد المعرفيــة بقدســيتها أنهــا جبانــة منــف . ونجمــل رؤيتنــا أن 
ــاة  ــي حي ــة للشــمس ف ــدورة اليومي ــتقراء لل ــي اس ــا ه ــدر م ــان بق ــراج اإلنس ــل لمع ــارات أو مراصد وتمثي ــاداً أو من األهرامات أوت

اإلنســان عقيــدة ومعاشــاً واتصــاالً بالنهــر وحراكــه الســنوي المقــدس للحيــاة .. دورة فــي عالــم الخلــود .
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المنظومة الهندسية وتطوير منطقة هضبة األهرامات األثرية ..

يأتــي مشــروع التطويــر ضمــن اســتراتيجية الحفــاظ علــى المــوروث التراثــي واألثــري للهضبــة مــن خــالل اســتقراء هــذا المــوروث 
وبنيتــه المعماريــة المتمثلــة في المنظومــة الهندســية التي شــكلت وجــوده فــي عالقــة مقننــة ومحكومــة وضعهــا المصــري القديــم 
، وعلينــا االجتهــاد فــي الكشــف عنهــا وقراءتهــا ، لنتحــاور ونتواصــل معهــا ونتمكــن مــن الدخــول إلــى عمــارة المــكان باحتــرام 
للمــوروث والتناغــم الحــذر معــه وتقديمــه لألجيــال المعاصــرة والقادمــة علــى الصــورة التــي كانــت والتــي يجــب أن تبقــى .. حقــاً 
قــد أغفلنــا كمعمارييــن قــراءة تلــك المنظومــة واســتيعابها وكينونتهــا ، إنهــا ترســم عالقــات بعضهــا جلــي مرئــي وشــاهد إلــى اليــوم 
وظاهــر لــكل متأمــل عاقــل ومنفتــح ببصــره للمعرفــة ، وبعضهــا اآلخــر خفــي مقصــور علــى كل باحــث ببصيرتــه عــن الحقيقــة ؛ 
وبيــن البصــر والبصيــرة .. والظاهــر والباطــن .. والجلــي والخفــي ، يمكننــا أن نركــن يقينــاً إلــى هــذه المنظومــة المعرفيــة . ومــع 
اعتقادنــا بصحــة فرضيتنــا أن األهرامــات تتكامــل وترتبــط مــع نقــط أو بــؤر معلومــة لهــا مدلوالتهــا المعرفيــة ، نرســم المنظومــة 

الهندســية للشــبكة المعرفيــة ونخــص منهــا ثالثــة نقــاط :

• النقطة األولى ـ من الجنوب البعيد عند الشالالت في أسوان وارتباطها بالنيل ومنبع الحياة ..	
• النقطة الثانية ـ إلى الشرق القريب عند شروق الشمس خلف هضبة المقطم ومراصدها الفلكية ..	
• النقطة الثالثة ـ في الشمال عند الصحراء وعمران أون مدينة المعارف والعلوم ..	

وتمتد المحاور للتقاطع وتتقابل في نقطة رابعة في الغرب عند محور الخلود :
• النقطــة الرابعــة ـ عنــد صخــرة ميزتهــا الطبيعــة وإرادة الخالــق األبديــة فــي الهضبــة الغربيــة ، وشــكلها المصــري القديــم 	

المبــدع نحتــاً شــاهداً علــى هــذه المنظومــة الهندســية بــل إنهــا نقطــة الميــالد للمنظومــة كلهــا ترســم القانــون ألبــداع عمــارة 
المــكان وأهراماتــه المكملــة للمنظومــة المعرفيــة الفلكيــة ومتطلباتهــا ..

إن اكتشــاف تلــك المنظومــة والقانــون المشــكل لهــا كان بدايتنــا عنــد وضــع مخطــط لتطويــر المنطقــة األثريــة لهضبــة األهرامــات 
، ومــن خــالل رســم المنظومــة الهندســية نتمكــن مــن صياغــة آنيــة للمحيــط المكانــي ، واســتكمال قــراءة الوضــع الحالــي فــي نهايــة 

القــرن العشــرين للمنطقــة ومجالهــا العمرانــي المباشــر والحيــوي ..

إبداع منظومات خاصة بعنصر أو عمل معماري مستحدث ..

دعوة .. لتتخطى آفاق حلم كل منا سقف زمانه ومكانه... ويتعدى ببصيرته مدى بصره ..
.. لقراءة ما بين السطور واستقراء ما وراء الكلمات ..

.. القتفــاء اثــر ترانيــم عابــرة أزمانــاً حاملــة بطياتهــا أحــالم ورســائل تناجــي مــن يتأمــل ظاهرهــا وينصــت إلــى باطنهــا ، لعلنــا 
بذلــك نخــط بكلماتنــا الرســالة التــي ســيحملها زماننــا عننــا يومــا مــا ..

.. لنستكشف تلك المنظومات التي تربط عوالمنا المختلفة ببعضها البعض ..
.. ليبحث كل منا عن المنظومة األكبر التي تحتويه وتنتظره ليقوم بدوره كوحدة مكونة لها..

.. لتحويل المسار من الغياب إلى الوجود ، من االتباع إلى اإلبداع ، ومن الفناء إلى البقاء ..  
• مسجد البديع ـ البحرين	
• مسجد دبي	
• مبنى الشئون االجتماعية في المنيا الجديدة	
• بيت الشيخة هيا ـ البحرين	
• مبنى إدارة المحميات ـ مرسي علم	
• بنك اإلسكان في البحرين	
• فيالت يوسف يسري ـ مدينة 6 أكتوبر	
• سفارة مصر في تونس	
• بيت بشمي ـ البحرين	
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ختــــــــــــــــام ..

نرجع إلى ذي بدء لتكون البدايــــــة من جديد ..

فالعمارة كما نراها وندركها تــرانيم يعزفها المعماري المبدع على أوتار الزمان والمكان
يصيغ خالل ايقاعاتها المتناغمة

سيمفونية باقية ما بقيت تلك اإليقاعات حية في وجدان اإلنسان نفسه يتفاعل معها وبها
باقية مادام القانون المنظم باقي من األزل إلى األبد
وقفنا اليوم أمام لمحات عن العمارة والقانون المنظم

قــــراءة و تحـــاور و ابـــداع
للمنظومات وترانيمها المعمارية

ثالث حركات في معزوفة حاولنا فيها جاهدين استقراء القانون
وتبقى مهنية المعماري الكشف عن تلك القواعد والمنظومات

واالعتماد عليها في صياغته وإبداعاته المتجددة عندئذ يمكنه صياغة اللغة والقانون
لمواجهة عمليات التصميم والبناء المتغيرة

ليتناغم الظاهر مع الباطن
 

إن ظاهر الشيء ليس هو بخارجه ، وإنما هو الذي يتجلى به الوجود أو هو هيئته المرئية
كما أن الباطن تجلي آخر لذات الوجود أو هيئته الالمرئية

وهنا تكون ديمومة الفكر وأبدية اليقين
والعمـــارة فكرة لها صفة الديمومة .. مطلق غائب

أما المبنى .. مادة لها صفة التعبير والدورية .. موجود ظالً للغائب
العمارة هي السبب والمصدر .. والمبنى هو النتيجة والمنتج

 
إنها ليست كلمات كالكلمات .. لكنها مواثيق رسخها المبدعون لبناء حضارات

 
يوم الحساب .. يوم توزن الكلمات

كتاب الخروج في النهار المعروف بـ كتاب الموتى  ـ األبدية
 

لكم تمنيت أن أشدو حرا مثل هذه الطيور
غير مبال بكيفية تلقي الناس لما أقول

وال بأي نغم أصوغه
 

ال تسر مع التيار .. كن أنت التيار
موالنا جالل الدين الرومي

طــارق والي
مـــايو 2016


