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العمارة المملوكية .. مدرسة السلطان حسن

ــاء وحســب إال أمســت جســد ميــت بــدون روح ، ولكنهــا بقــدر مادياتهــا المحسوســة فهــي  ــارة .. ليســت مجــرد بن العمـ
أيضــاً بأبعادهــا الفكريــة المجــردة ، وممكــن أن نقــول المطلقــة ، فالعمــارة هــي موجــود مــادي محســوس ومضمــون فكــري 
معقــول متالزمــان مــا دامــت الحيــاة ومــا بقيــت العمــارة ، قــد يفنــى المحســوس ولكــن الفكــرة باقيــة ، هــي بنيــة متناغمــة 
بيــن المحســوس المــادي والمعقــول الفكــري ، وتلــك هــي مســئولية اإلنســان التــي حملهــا بتكليــف البــاري ســبحانه فــي 

خالفــة عمــارة األرض .

العمــــارة .. مــن هــذا المفهــوم كانــت أحــد رواســم الحضــارة المصريــة ، فمنــذ فجــر التاريــخ وقــف اإلنســان المصــري 
مبدعــاً لعمارتــه ومســجال لحضــارة مجتمعــه مــن خــالل العمــارة ســجل التاريــخ األبــدي .. وتتفــاوت اآلراء والنظريــات 
حــول ســر اهتمــام المصــري بالعمــارة وذلــك االهتمــام الــذي نســج بــه ومــن خاللــه نســيج حضارتــه الذاتيــة والخاصــة 
بهــذا الــوادي الضيــق وذلــك العمــق الصحــراوي الصامــت .. اختلفــت األزمنــة والثقافــات وتتابعــت أشــكال الحضــارة مــن 
المصريــة القديمــة حتــى اإلســالمية والعصــر الحديــث ، وبقيــت العمــارة المبــدأ الــذي جمــع كل هــذه وأكثــر. حتــى تشــكلت 
الشــخصية المصريــة بذاتيتهــا المحليــة وانتماءاتهــا الحضاريــة اإلقليميــة والقوميــة ، فهــي إمــا جــزء مــن هــذا االنتمــاء 
الواســع لهــا دورهــا الحضــاري المتصاعــد ، أو أنهــا كل منغلــق علــى ذاتــه المحليــة ، تفقــد بالتدريــج وعيهــا الحضــاري 
وتنحــدر حتــى تصــل بنفســها لصحــوة جديــدة ، تخــرج بهــا مــن هــذا االنحــدار ، تخــرج مــن انحســار المحليــة فــي الــوادي 
ــا  ــي تصاعده ــن ف ــى الحالتي ــي .. وف ــي والقوم ــا اإلقليم ــاع دوره ــا باتس ــد حضارته ــا وتتصاع ــى بذاته ــدود وترق المح

وانحدارهــا تكــون العمــارة هنــا تعبيــراً صادقــا عــن ظروفهــا الحضاريــة وانتماءاتهــا الثقافيــة .

لقــد كانــت الحقبــة اإلســالمية فــي جملتهــا حلقــة مــن حلقــات هــذه المتواليــة الحضاريــة لمصــر المــكان واإلنســان .. عاشــت 
مصــر اإلســالمية هــذه الحقبــة التــي تمتــد إلــى أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــان اختلفــت خاللهــا الظــروف وتقلبــت الــدول 
وتتابعــت المجتمعــات ، منــذ الفتــح اإلســالمي وحتــى اليــوم ، وخــالل هــذه السلســلة عاصــرت مصــر كافــة المتغيــرات 
ــدع  ــر المب ــالم. وعب ــر اإلس ــة لنش ــلم الداعي ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــائل النب ــع رس ــوة م ــر الدع ــذ فج ــة من ــة لألم الحادث

المصــري متأثــراً ومؤثــراً فــي تلــك الحضــارة الجديــدة الناشــئة مــن خــالل إبداعياتــه المعماريــة ..

ومنــذ قيــام الدولــة اإلســالمية المركزيــة والخالفــة األمويــة ثــم العباســية الحقــا ، والعمــارة فــي مصــر والــوادي واإلقليــم 
تتواصــل حلقاتهــا مــع تتابــع العصــور واألحقــاب مــن الطولونيــة إلــى الفاطميــة واأليوبيــة حتــى المملوكيــة ومــن بعدهــا 
ــارة  ــي مصــر أو العم ــالمية ف ــارة اإلس ــرت العم ــه وظه ــه لزمان ــب كل عصــر خصائصــه ومعاصرت ــة واكتس العثماني
المصريــة فــي اإلســالم ظهــرت تلــك العمــارة مترابطــة الحلقــات ومتسلســلة وتمثــل كل عصــر بســلبياته وإيجابياتــه ... 
مــرآة صادقــة تقــرأ مــن خاللهــا التاريــخ القديــم والحديــث نــرى فيهــا الماضــي ... ونســتقرأ معالــم الحاضــر والمســتقبل.

ــة  ــة وكنان ــة تتويجــا للتصاعــد الحضــاري فــي المنطقــة عامــة وفــى مصــر قلــب العروب ــة المملوكي ويأتــي عصــر الدول
اإلســالم خاصــة ، فقــد قامــت دولــة المماليــك إثــر مقتــل شــجرة الــدر آخــر حــكام بنــى أيــوب فانطلقــت أيــدى الحــكام الجــدد 
فــي الخــروج مــن هــذا الــوادي الضيــق إلــى آفــاق األمــة ومــا بعدهــا ، وتفجــرت طاقــات البنــاء والعمــارة فــي أنحــاء الدولــة 
، وورث المماليــك تــراث وثقافــة األمــة وأعــادوا صياغتــه ليصبــح وتــد فــي تاريــخ األمــة ومرتكــز أساســي فــي عمــارة 
اإلســالم والمســلمين . كمــا يذهــب المتخصصــون أن المماليــك يســر عليهــم ثراءهــم انتهــاج خصائــص العمــارة الموروثــة 
عــن الســلف وخاصــة العمــارة األيوبيــة ، غيــر أنهــم تفوقــوا عليهــا بعنايتهــم بواجهــات عمائرهــم وانطــالق الزخــارف 
ــد  ــة الشــبابيك بالحدي ــي زخرف ــي وأســرفوا ف ــدارس واألضرحــة وســائر المبان ــي المســاجد والم ــات ف ــوان والمذهب واألل
والحجــر المخــرم وتغطيــة الجــدران بالفسيفســاء واألرض بالرخــام الملــون وجــاءت هندســة المــآذن والقبــاب والنوافيــر 
وزخرفتهــا ونحتهــا آيــة مــن آيــات الفــن والجمــال ، ولــم تقــف أيــدى الفنانيــن فــي عصــر المماليــك علــى نحــت وزخرفــة 
المــآذن والقبــاب مــن الخــارج بــل امتــدت إلــى الداخــل ولمســته أصابــع أهــل الفــن بالكتابــة المزخرفــة واأللــوان ، وحملــت 

تلــك العمــارة بماديتهــا ورمزيتهــا ســمات وقيــم زمانهــا وبيئتهــا ... 
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إن عقــد التاريــخ ليمــر أمــام أعيننــا منتظمــا آللــئ تحمــل أســماء بيبــرس وقــالوون وبرقــوق وقايتبــاي ومــا خلفــوه مــن 
مآثــر اقتصاديــة وسياســية وعســكرية ومنجــزات فنيــة ومعماريــة ، ويكفينــا أن نــورد فــي هــذا الصــدد وصــف ابــن خلــدون 

للقاهــرة وقتــذاك حيــن قــال .. 

أن مــن لــم يشــاهد القاهــرة لــم يعــرف عظمــة اإلســام فهــي حاضــرة العالــم وجنــة 
الدنيــا ومهــد التمــدن وبــاب اإلســام وعــرش الســلطنة هــي مدينــة تضفــى عليهــا 
قاعهــا الحصينــة وقصورهــا الشــامخة جماال فريــداً وتزينها خانقــاوات المتصوفة 

وتكايــا الدراويــش والمــدارس التــي تتألــق فيهــا أقمــار العلــوم ونجومهــا . 

ــارة  ــى العم ــاهدة عل ــامخة وش ــف ش ــي تق ــن ، الت ــلطان حس ــة الس ــي مدرس ــة تأت ــورات المعماري ــذه المأث ــة ه ــي قم وف
المملوكيــة فــي القاهــرة المحروســة وفــى مصــر اإلســالمية ، بــل وفــى العالــم اإلســالمي ومــا أصــدق جاســتون فييــت حيــن 
وقــف فــي ميــدان الرميلــة عنــد مدرســة الســلطان حســن وأخــذ يــردد وهــو ينقــل البصــر بيــن القلعــة ومدرســة الســلطان 

حســن : 

» إن مــن يتأمــل البناءيــن ، تبــدو القلعــة فــي عينــه جاثمــة تســتعد للوثــوب واالنقضــاض ، علــى حيــن تبــدو المدرســة 
هادئــة ســامقة متعاليــة ، ترنــو للقلعــة المتحديــة فــي شــموخ الواثــق دون مبــاالة «.

بالفعــل إنهــا درة العمــارة المملوكيــة .. مفخــرة العمــارة المصريــة واإلســالمية .. وســتبقى علــى طــول الزمــان شــاهد 
مــن الماضــي .. يصافــح الحاضــر والمســتقبل .. تســقط عندهــا ســتمائة وخمســون ســنة مــن التاريــخ ليســمو بهــا اإلنســان 
إلــى قمــة اإلبــداع المعمــاري .. يســجل مــن خاللهــا المعمــاري حضــارة مجتمــع وتاريــخ إنســان .. ويخلــد بهــا حاكــم نفســه 

شــاهدا علــى عصــره ، متحديــا بهــا الزمــان والمــكان ليكتــب فــي ســجل التاريــخ اســمه .. 

وتأخــذ مدرســة الســلطان حســن بشــموخها لبــاب كل مــن يقــف عندهــا ســواء مــن المتخصصيــن أو المهتميــن أو العامــة 
مــن العــرب والمســلمين أو مــن المستشــرقين واألجانــب ، فقــال عنهــا :

المؤرخ ابن تغري بردي .. أن هذه المدرسة ومئذنتها وقبتها من عجائب الدنيا وهي أحسن بناء في اإلسالم	 

الرحالــة المغربــي الورثيانــي .. انــه مســجد ال ثانــي لــه فــي مصــر وال فــي غيرهــا مــن البــالد فــي فخامــة البنــاء 	 
ونباهتــه وارتفاعــه وإحكامــه واتســاع حنايــاه وســعة أبوابــه كأنــه جبــال منحوتــة ، تصفــق الريــاح فــي أيــام الشــتاء 

بأبوابــه كمــا تفعــل فــي شــواهق الجبــال .. 

جاســتون فييــت ..  إننــا ال نملــك تجــاه هــذا األثــر الفريــد إال أن نحــس بأننــا بيــن يــدي ســيمفونية كاملــة ، اشــترك 	 
فيهــا األوركســترا بكافــة عناصــره فــي عنايــة ودقــة بالغتيــن ، وبإحســاس مرهــف مــدرك للفــروق مهمــا دق شــأنها 
فليســت هــذه التحفــة الموســيقية مجــرد تآلــف بيــن عــدد محــدود مــن النغمــات ، أو ربــط بيــن مجموعــة محــدودة مــن 
األلحــان فحســب ، بــل أنهــا شــيء يفــوق ذلــك كلــه ، فبفضــل التوافــق الهارمونــي وســحر التوزيــع األوركســترالي 
يرتفــع العمــل ككل واحــد إلــى ذروة التعبيــر الفنــي ، فلقــد عــرف المعمــاري كيــف ينقــل تأثيــره إلــى أعمــاق النفــس 

بإخضــاع العناصــر الزخرفيــة للمفهــوم المعمــاري ككل بحيــث تصبــح خادمــة لــه ســاعية بيــن يديــه . 

المــؤرخ المقريــزي .. ال يعــرف فــي بــالد اإلســالم معبــد مــن معابــد المســلمين يحاكــي هــذا الجامــع وقبتــه التــي لــم 	 
يبــق بديــار مصــر والشــام والعــراق والمغــرب مثلهــا. 

عالــم اآلثــار حســن عبــد الوهــاب .. إن حــق لمصــر الفرعونيــة أن تفخــر بأهرامهــا فــإن لمصــر اإلســالمية أن تتيــه 	 
إعجابــا بمدرســة الســلطان حســن التــي ال يعادلهــا بنــاء آخــر فــي الشــرق بأجمعــه ، فقــد جمعــت شــتى الفنــون فيهــا 
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ويأتــي فــي صــدر القائمــة المستشــرق المعمــاري هرتــز باشــا الــذي جــاء إلــى مصــر عــام 1880 التــي عشــقها وعشــق 
عمارتهــا اإلســالمية وتغيــرت مســارات حياتــه ، وأصبــح معماريــاً بــوزارة األوقــاف المصريــة عــام 1882 ، وكان لــه 
دوره فــي لجنــة حفــظ األثــار العربيــة التــي تأسســت عــام 1881 ميالديــة فــي عصــر الخديــو توفيــق ، وتحمــل هرتــز 
ــم  ــل تصمي ــم قب ــع الحاك ــة بجام ــار العربي ــف األث ــراً لمتح ــار مدي ــة ، وص ــام 1888 ميالدي ــة ع ــئولية كامل ــا المس باش
وإنشــاء المتحــف الحالــي »المتحــف اإلســالمي« الحقــاً . وتتعــدد مآثــر »هرتــز باشــا« فــي حمايــة وصيانــة الكثيــر مــن 
تراثنــا المعمــاري اإلســالمي ، حيــث يقــال إنــه شــارك فــي حوالــى 359 مشــروعاً لترميــم األثــار والعمائــر اإلســالمية 
، باإلضافــة إلــى حوالــى 150 مشــروعاً حديثــاً فــي القاهــرة ، ولــم يصــدر عــن هرتــز باشــا فــي حياتــه إال كتــاب واحــد 

»مدرســة الســلطان حســن« عــام 1896 ســجل مــن خاللــه المســوحات المعماريــة واألثريــة للمدرســة وملحقاتهــا .

الموقع والتاريخ

يعــرف موقعهــا قديمــا بســوق الخيــل وكان بــه قصــر مــن أجمــل القصــور المملوكيــة ، امــر ببنائــه الملــك الناصــر محمــد 
ــت  ــي عرف ــه مدرســته الت ــى محل ــه الســلطان حســن ســنة 1356 ، وبن ــى هدم ــي حت ــد بق ــالوون ســنة 1337 وق ــن ق ب

باســمه . 

وقــد اهتمــت لجنــة حفــظ األثــار العربيــة فــي بدايــة القــرن العشــرين بمدرســة الســلطان حســن وقامــت بإعــادة ترميمهــا 
وأكملــت بنــاء منارتيهــا واســتبدلت رخــام أرضيــة الصحــن وبعــض نجارتهــا ، حتــى أعــادت إليهــا رونقهــا وانتهــت هــذه 
األعمــال ســنة 1915 ميالديــة تحــت إشــراف المهنــدس المستشــرق هرتــز باشــا صاحــب الفضــل فــي تســجيل وتوثيــق 
هــذا األثــر العظيــم ســنة 1896 ميالديــة ، ومنــذ هــذا التاريــخ لــم تحظــى مدرســة الســلطان حســن بتدخــالت للترميــم إال 

بشــكل محــدود حتــى اليــوم .

العمارة والتصميم

لــم يكــن معروفــا اســم المعمــاري أو المصمــم الــذي أشــرف علــى عمــارة مدرســة الســلطان حســن حتــى نوفمبــر 1944 
حيــن عثــر األثــري المصــري حســن عبــد الوهــاب علــى اســم المعمــاري مكتوبــا فــي االفريــز الجصــي بالمدرســة الحنفيــة 
وهــو محمــد بــن بيليــك المحســني . وإذا لــم يكــن محمــد بــن بيليــك معماريــا فــذا وملهمــا ، لمــا اســتطاع عمــارة وبنــاء 

هــذه المدرســة ، ومــا أذن لــه الســلطان حســن بكتابــة اســمه بعــد اســم الســلطان . 

وهــو األميــر ناصــر الديــن محمــد بــن بدرالديــن بــن بيليــك المحســني مــن عائلــة تقلــد أفرادهــا المناصــب الجليلــة ، وتقلــد 
هــو واليــة القاهــرة فــي ســلطنة الناصــر محمــد بــن قــالوون عــام 730هـــ ، إلــى أن صــار »مشــير الدولــة« عــام 754هـــ 

فــي ســلطنة الملــك الصالــح بــن الناصــر محمــد بــن قــالوون . 

وقــرب الســلطان الناصــر حســن إليــه األميــر محمــد بــن بيليــك المحســني وجعلــه علــى رأس البنائيــن المنــوط بهــم العمــل 
فــي مدرســته وجعلــه »شــاد عمارتــه« وهــى وظيفــة تفــرض علــى صاحبهــا الشــدة والحــزم ، كمــا تفــرض عليــه اللطــف 

والرفــق بالبنائيــن وأربــاب الصنائــع .

قــد افتتــح الســلطان الناصــر حســن المدرســة فــي حياتــه عــام 760هـــ. / 1359م. ، وصلــى بهــا الجمعــة وكانــت عمارتهــا 
قــد اكتملــت ماعــدا بعــض األعمــال التكميليــة ، وأوقــف لهــا عقــارات وأراضــي للصــرف عليهــا وعيــن بهــا الموظفيــن 

والقــراء وأنعــم علــى البنائيــن والمهندســين الذيــن قامــوا علــى بنــاء المدرســة وعمارتهــا .

ويتشــكل بنــاء المدرســة مــن تشــكيل غيــر منتظــم تبلــغ مســاحته 7900 متــر مربــع .. ويقــوم علــى التصميــم المتعامــد 
لإليوانــات يتوســطها الصحــن المكشــوف تتمركــز فيــه الفــوارة بقبتهــا الخشــبية نقطــة تقابــل األرض بالســماء ، أو هــي 
ــب  ــدارس للمذاه ــع م ــن أرب ــراغ الصح ــوف بف ــتمر ، ويط ــواف مس ــي ط ــماء ف ــى الس ــن األرض إل ــراج م ــز للمع رم
األربعــة ) الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنبليــة( ، وباإلضافــة إلــى المــدارس هنــاك مكتبيــن لتحفيــظ األيتــام القــرآن ، 
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وبيمارســتان وبئــر ميــاه وســاقية ... وغيرهــا مــن الخدمــات ، ويقــع خلــف اإليــوان الرئيســي فــي اتجــاه ضريــح تعلــوه 
القبــة الرئيســية فــي كتلــة المبنــى تكتمــل هــذه األنشــودة المعماريــة هنــا بالمــآذن وكان المقــرر فــي مشــروع بنــاء المدرســة 
و تشــكيل كتلتهــا بنــاء أربــع مــآذن ، تــم عنــد إنشــائها بنــاء ثــالث منهــا اثنتــان تكتنفــان القبــة فــوق الضريــح بالواجهــة 
الشــرقية ، والثالثــة كانــت علــى الكتــف األيمــن للبــاب العمومــي . وقــد ســقطت عنــد إنشــائها فأوقــف الســلطان حســن بنــاء 

المئذنــة الرابعــة وتــم االكتفــاء بهاتيــن المئذنتيــن .

والمدخــل يعتبــر نموذجــا معماريــا متميــزا بضخامــة ارتفاعــه وثــراء زخارفــه وينتهــي بمجموعــة مــن المقرنصــات تشــكل 
فــي نهايــة معراجهــا نصــف قبــة . ويــؤدي المدخــل إلــى متتابعــة مــن الفراغــات فــي حركــة غيــر مباشــرة ورحلــة مــن 
الظــل والنــور تســتغرق لحظــات يقطعهــا اإلنســان فــي ســعي بيــن الخــارج بــكل صخبــه إلــى الداخــل بــكل ســكونه ليصــل 
إلــى الصحــن الكبيــر وســط المدرســة . ويطــوف بفــراغ الصحــن أليوانــات األربعــة المتعامــدة ومداخــل إلــى المــدارس 

األربعــة ، التــي بنمــط تصميمهــا وتشــكيل عمارتهــا مــدارس مســتقلة ملحقــة بالمدرســة األصليــة . 

هكــذا تحلــق اإليوانــات بالصحــن وتطــوف كتلــة المــدارس حــول مركــز الثقــل الفراغــي فــي وســط الصحــن المكشــوف 
ــة  ــد رصان ــماء دون أن تفق ــى الس ــارة إل ــا العم ــي فيه ــادل ترتق ــاور متب ــع وتح ــي تتاب ــراغ ف ــة والف ــم الكتل ــث تتناغ بحي
ــال  ــق الجم ــة تحق ــكيالت متداخل ــق تش ــي خل ــاري ف ــا المعم ــح خالله ــوبة نج ــة محس ــى األرض . معادل ــتقراراها عل اس
ــا  ــن وعمارته ــلطان حس ــة الس ــب مدرس ــا تكتس ــة .. وهن ــات المعماري ــذه الفراغ ــي له ــن األداء االنتفاع ــي وحس الفراغ
المملوكيــة النموذجيــة أهميتهــا وقدرتهــا الفائقــة علــى تحــدي الزمــان واحتــرام اإلنســان .. وتحمــل بوجودهــا قيــم  نســتلهم 

ــا المعاصــرة . ــأزق الحضــاري لعمارتن ــا الخــروج مــن الم منه

إجمــاالً .. المدرســة عبــارة عــن أربــع مــدارس ، تتكــون كل منهــا مــن ثالثــة طوابــق تعلــو األرضــي وتطــل علــى صحــن 
مكشــوف يتوســطه فســقية ، تشــتمل كل مدرســة علــى قاعــة رئيســية للدراســة فــي الطابــق األرضــي ، وأخــرى علويــة 
فــي الطابــق الثانــي ، وتضــم األدوار حجــرات )خلــوات( إلقامــة الطــالب وخدمــات للمعيشــة ، ويزيــد إجمالــي عــدد تلــك 
الحجــرات فــي المــدارس األربعــة عــن 350 حجــرة ، وأكبــر المــدارس مســاحة هــي المدرســة الحنفيــة .. وعلــى أبــواب 
ــة  ــارة : أمــر بإنشــاء هــذه المدرســة المبارك ــت عب ــى الصحــن الرئيســي المركــزي كتب ــع المفتوحــة عل المــدارس األرب

موالنــا الســلطان الشــهيد الناصــر حســن بــن موالنــا الســلطان الشــهير المرحــوم الملــك الناصــر محمــد بــن قــالوون .

السيمفونية واإليقاع

إن اإلنســان بخالفتــه قــادر بإرادتــه علــى إضفــاء الجماليــة علــى كل مــا هــو مــن خلقــه كمــا هــو قــادر بفطرتــه علــى تلبيــة 
احتياجاتــه الماديــة والوجدانيــة مــن خــالل فهمــه لبيئتــه واكتشــافه لألنســاق الربانيــة فــي خلــق الكــون مــن حولــه ، ومــع 
اكتشــاف تلــك األنســاق وصياغتهــا يكــون هــذا اإلنســان قــد اســتحق الخالفــة بــل اكتســبها مــن جديــد فيخــرج إلــى القانــون 
الــذي يشــكل مــن خاللــه خلــق عمارتــه ، عمــارة يرتبــط فيهــا الجوهــر الباطــن المطلــق بالكــون الالمحــدود ، بينمــا يرتبــط 

فيهــا الصــدف الظاهــر النســبي بالبيئــة المحــدودة بالمــكان والزمــان.

ــي  ــا معان ــل برمزياته ــي تحم ــات ، والت ــا نســميه ـ بالمنظوم ــون الباطــن ـ فيم ــي للقان ــذا االســتدالل العقل ــر عــن ه ونعب
الموجــودات الظاهــرة والباطنــة . وتبقــى مســئوليتنا الكشــف عــن تلــك المنظومــات .. والمنظومــات كمــا نفهمهــا ونحددهــا 
هــي حــوار بيــن الظاهــر والباطــن تجربــة ذاتيــة تعيــش الظاهــر وتتجــاوزه إلــى الباطــن ، تأخــذ مــن النظريــة المعرفيــة 

مســاراً إلــى األقصــى لنعــرج منــه إلــى المنتهــي 

ــم بحقائــق األشــياء والعمــل بمقتضاهــا ، فالحكمــة أعــم  ــى الحكمــة التــي هــي عل ــة عل ــات .. فكــرة دال إجمــاالً المنظومـ
مــن العلــم الــذي هــو إدراك حقائــق األشــياء علــى مــا هــي عليــه وحســب .. إن المنظومــات فــي حقيقتهــا العلــم الباطــن أو 
التعاليــم المعرفيــة الباطنيــة ؛ ومــن خصائــص الحكمــة أنهــا تنــزل علــى العقــول ال علــى الحــواس ، والعقــل هــو محــل 

الكشــف واإللهــام ، وأداة المعرفــة الباطنيــة التــي تتجلــى علــى صفحاتهــا المعانــي الخفيــة .
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وهــي تعبيــر غيــر مــادي أو محســوس ال يمكــن وصفــه بمدلــوالت ماديــة إال عــن طريــق المجــاز لنتمكــن مــن التواصــل 
مــن خاللهــا للدالــة الباطنيــة ، دون أن نقــف عنــد المعنــى الظاهــر للكلمــة واللفظيــة المتواتــرة . نعبــر عــن المنظومــات 
ــة  ــر بالرســم والتشــكيل بالهيئ ــدي ، نعب ــون األب ــى القان ــة واالســتدالل عل ــانية للدالل ــرات إنس ــى ســبيل المجــاز بتعبي عل
الهندســية هــو فقــط مــرآة تعكــس المعنــى العقلــي للحكمــة ، مــرآة تعكــس المدلــول وليســت هــي الدالــة ذاتهــا ؛ كنــور القمــر 
الــدال بانعكاســاته علــى وجــود الشــمس ، كمــا أننــا ال نــرى النــور ولكــن نــدرك وجــوده مــن الظــل الحــادث ؛ فالصــورة 
الهندســية المرســومة فــي مصفوفــات تحكمهــا عالقــات هــي فــي جوهرهــا كالظــل الحــادث إلدراك العقــل للنــور .. الــذي 

هــو هنـــا المنظومــات . 

نعتمــد فــي الكشــف عــن تلــك المنظومــات علــى النظريــة المعرفيــة وكل المكتســبات المعرفيــة ، وتبقــى اإلشــكالية دائمــاً 
ــارة ،  ــي العم ــق ف ــة الخل ــالد مجســداً تجرب ــكل مي ــون المنظــم ل ــة القان ــاً ، ومعرف ــة اكتشــاف الظاهــر والباطــن مع كيفي

ــة الزمــان .  معزوفــات يترنــم بهــا المعمــاري أو المتلقــي علــى طــول رحل

وجاءت المنظومات المقننة لعمارة مدرسة السلطان حسن تجسيداً لعمارة المنظومات

وجــاءت المنظومــات المقننــة لعمــارة مدرســة الســلطان حســن بلحنيــن متداخليــن ومتكامليــن أحيانــا ، ومتناقضيــن أحيانــا 
ــن التشــكيل البنائــي للكتلــة والهيئــة المعماريــة الخارجيــة بــكل مكونتهــا ومفرداتهــا التــي تصــل  ــرى . األول يقن أخ
فــي ذروتهــا عنــد المئذنــة وتوأمهــا القبــة ، بينمــا يقنــن اللحــن الثانــي تركيــب المتواليــة الفراغيــة الداخليــة وتتابــع تلــك 
الفراغــات توالدهــا مــن بعضهــا البعــض. واللحنيــن يعتمــدان علــى ذات المبــدأ ونفــس اإليقاعــات المعماريــة التــي تنــدرج 
مــن المقامــات الثالثيــة و هيئتهــا الهندســية المثلــث و المقامــات الرباعيــة و هيئتهــا المربــع لتصــل إلــى المقامــات المطلقــة 

و هيئتهــا الهندســية الدائــرة و حركتهــا المركزيــة .     

إن هــذه الســمفونية وضــع إيقاعاتهــا المعمــاري المبــدع فــي البنــاء التجريــدي يجمــع فــي مســتوياته المطلقــة بيــن التشــكيل 
المنظــم للفراغــات فــي المســقط األفقــي و العالقــة الجدليــة فــي البعــد الثالــث لتلــك الفراغــات مــن جهــة والكتــل البنائيــة 
ــة  ــا مــن جهــة أخــرى . وهكــذا جــاءت عمــارة مدرســة الســلطان حســن بعبقري ــا و خارجي ــاء داخلي ــة البن المشــكلة لهيئ
تصميمهــا فــي أبعادهــا الثالثيــة 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 فــي أبعادهــا المختلفــة  وهنــا تكتمــل الرحلــة عنــد المنتهــى ...

ختاماً نكرر ونؤكد أن العمـارة ..

ليســت مجــرد بنــاء وحســب إال أمســت جســد ميــت بــدون روح ، ولكنهــا بقــدر مادياتهــا المحسوســة فهــي أيضــاً بأبعادهــا 
ــاة  ــت الحي ــا دام ــان م ــول متالزم ــري معق ــون فك ــادي محســوس ومضم ــود م ــي موج ــارة ه ــردة ، فالعم ــة المج الفكري
ومــا بقيــت العمــارة ، قــد يفنــى المحســوس ولكــن الفكــرة باقيــة ، هــي بنيــة متناغمــة بيــن المحســوس المــادي والمعقــول 
الفكــري ، وتلــك هــي مســئولية اإلنســان التــي حملهــا بتكليــف البــاري ســبحانه فــي خالفــة عمــارة األرض . وهنــا بقيــت 
لنــا مدرســة الســلطان حســن بوجودهــا المــادي المحســوس ومضمونهــا الفكــري .. وتبقــى مســئوليتنا فــي حمايــة المــادي 
وفهــم الفكــري لنســتحق أن نــرث هــذا المــوروث ونؤســس عليــه للحاضــر والمســتقبل كمــا كان الســلف فــي الحضــارة 

المصريــة بعصورهــا المتتابعــة.


