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٢٠٠٥  -  ٣٩ سالمية إ  حوليات 

رمضان حسني حسني مصطفى

اجلصية الكوفية الكتابات عىل  مالحظات
حسن السلطان بمدرسة

مرص  آثار بني هامة بمكانة  ١٣٥٦-١٣٦٢م١ / ٧٥٧-٧٦٤هـ  (١٣٣ رقم (أثر  حسن السلطان مدرسة حظيت 
جمموعة أو ضمن منفردة بشكل متكامل التى تتناوهلا الدراسات من ظهور العديد املكانة هذه عىل ترتب اإلسالمية. وقد

الزخرفية٣. أو املعامرية دراسة العنارص جزئى عند أخر بشكل دراسات كام تناولتها اآلثار٢، من أخر
ىف املدرسة باجلص املنفذة الكوفية الكتابة ىف رشيط كلمة قراءة ىف الباحثني بني وجود خالف الباحث لفت نظر وقد
عليه املتعارف حسمه طبقاً للمنهج وحماولة اخلالف أسباب ببحث - الدراسات كثرة رغم - أحد هيتم أن دون احلنفية،

كبري. القراءتني بني الفرق سيام وأن ال األثرية، الكتابات دراسة ىف
الباحث من الذ مكن األمر  باملدرسة، اجلصية الكتابية األرشطة فحص مجيع املحاولة، تم هبذه القيام أجل ومن
األرشطة الكتابية، هذه ىف عمل اشرتكوا الذين الصناع ألحد توقيع عىل العثور ىف اهللا توفيق عن فضالً نظر، وجهة تكوين

ألول مرة. الدراسة هذه ىف ينرش

١٩

الوزراء (مركز  جملس بمدينة القاهرة، اإلسالمية اآلثار الثقافة، دليل وزارة  ١

(٨ز). خريطة ٢ ، ٩٥ ص ،٢٠٠٠ القاهرة، القرار)، واختاذ دعم
جامع  هرتس، مكس منفرد: بشكل للمدرسة املتكاملة الدراسات أمثلة من  ٢

عىل ١٩٠٩؛ بمرص، املطبعة األهلية هبجت، عىل تعريب حسن، السلطان
كلية خمطوطة، ماچستري، رسالة حسن، السلطان مدرسة زغلول، حسن 
مع ضمتها التى الدراسات أمثلة ومن ١٩٧٧؛ القاهرة، جامعة اآلثار،
األثرية، املساجد تاريخ الوهاب، عبد حسن اآلثار: من  أخر جمموعة 

 ٧٣ ص جـ٢، ،١٦٥-١٨١ ص جـ١، ،١٩٤٦ املرصية، الكتب دار جزءان،

واملامليك، األيوبيني عرص مرص، ىف العامرة اإلسالمية نويرص، حسنى -٧٧؛
.٢٠٣-٢٢٨ ص ،١٩٩٦ القاهرة، الرشق، زهراء مكتبة

اجلصية  الزخارف إبراهيم، الرحيم عبد مجال الدراسات: أمثلة هذه أهم من ٣

رسالة ماچستري، ،البحر اململوكى ىف العرص الباقية الدينية القاهرة عامئر ىف
سامى  ٢٦٢-٢٧٢ ؛ ص ،١٩٨٦ القاهرة، جامعة اآلثار، كلية خمطوطة،
السلطان حسن بمدرسة املربعة اهلندسية الكتابات الكوفية احلليم، عبد أمحد
التاسع، العدد املنصورة، اآلداب، جامعة كلية جملة من مستخرج بالقاهرة،

.١٩٨٩
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احلنفية املدرسة كتابات

اخلالف موضع الكلمة قراءة .١

عىل اجلىص الطراز كتابات ضمن احلنفية املدرسة ىف عثر ىف سنة ١٩٤٤م أنه إىل الوهاب٤ عبد حسن املرحوم أشار
ىف  املتقني إن الرحيم الرمحن «بسم اهللا  احلجر٥ من سورة قرآنى نص بعد كتب املدرسة، أنه ملهندس وقتها اعتقد اسم
نصب وما فيها يمسهم ال متقابلني رسر عىل إخوانا غل من صدورهم ىف ما آمنني ونزعنا بسالم ادخلوها وعيون جنات
والتمكني العز أدم حتصا ال نعمه يا من يفنا ال دائم يا «اللهم نصها تتضمن االسم والكتابات التى بمخرجني» منها هم
ما وليته عىل عنه الـ ... السلطان موالنا ابن حسن ... وأحييت اإلسالم واملسلمني به أيدت من ببقا والفتح املبني والنرص
هذه أن هبا «حتمو» قصد كلمة أن أيضاً واعتقد املحسنى» بيليك ابن حممد عامرته وشاد دولته حتمو كتبه ذريته ىف وخلده
رأيه تدعيم حاول وقد حتمى، من بدالً «حتمو» وكتب أخطأ الكاتب ولكن حسن دولة السلطان حلامية مكتوبة األدعية

.(١-٣ (صور الياء من بدالً باأللف «حتصا» و كتب «يفنا» أخر للكاتب حينام أخطاء إىل باإلشارة
الدكتور  للمرحوم ونسبها «نشو» وهى «حتمو» أخر لكلمة قراءة إىل الباشا٦ حسن الدكتور املرحوم أشار ذلك بعد
يبلغون الذين املامليك بأهنم «النشو» عرف كام دولته» «نشو مركباً فخرياً لقباً اعتربها القراءة هذه عىل وبناء ، شافعى فريد

.والنصار اليهود من الذمة أهل من الصبيان من
الوهاب٧ أو  عبد حسن مع قراءة ينقسمون إما والباحثون ، وتفسريها القراءة هذه الباشا حسن الدكتور قدم ومنذ
متأثرة  أهنا اعتقد  ١٠ (حممو)  و ٩ (حامى)  مثل للكلمة   أخر قراءات  ظهرت  كذلك شافعى٨ فريد الدكتور قراءة مع

األصلية. حلروف الكلمة دون النظر الوهاب عبد بقراءة حسن
(١ كامالً (شكل احلنفية املدرسة نص وردت ىف احلروف كام ألشكال تفريغاً جدول يتضمن عمل تم اخلالف وحلسم
،٢ (شكل  الوهاب١١  عبد  حسن نرشها التى الصورة ىف ورد عام خيتلف مل  والذ احلاىل  الكلمة شكل تفريغ تم كام 
التى املائلة والسنة تاء املبتدأة حرف السنة الوهاب عبد حسن اعترب حينام حدث اخلالف قد فإن عليه وبناء .(٤ صورة
هى املبتدأة السنة أن شافعى فريد بينام اعترب الواو، حرف يليه امليم حرف هو الصغري املثلث الشكل ثم حاء حرف تليها
املثلث شكل وأن حرف الشني منها يتكون التى الثالث السنات من األوىل هى تليها التى السنة املائلة النون وأن حرف

.(٣ (شكل الشني حلرف الثالثة السنة هو يسبق الواو الذ

رمضان حسني حسني مصطفى

٢٠

جـ١ ، ص ١٧٩. املساجد ، تاريخ الوهاب، عبد حسن ٤

اآليات ٤٨-٤٥. ٥

أجزاء،  العربية، ٣  اآلثار عىل والوظائف اإلسالمية الفنون الباشا،  حسن ٦

.١٢٧٩-١٢٨٠ ص جـ٣، ،١٩٦٥-١٩٦٦ القاهرة العربية، النهضة دار
املرصية  اهليئة اآلثار، من حوهلا وما الدين صالح قلعة زكى، الرمحن عبد ٧

نويرص، العامرة  حسنى ؛ ١٨ ١٩٧١م، ص القاهرة والنرش، للتأليف العامة
.٢١٢ ص اإلسالمية،

عبد  ص ٨٤ ، ١٤٧-١٤٨ ؛ حسن، زغلول، مدرسة السلطان حسن عىل ٨

والتحف اآلثار عىل النصوص  بعض قراءة إعادة يوسف،  عىل الرؤوف
القاهرة، اخلامس، املجلد إسالمية،  آثارية دراسات جملة اإلسالمية،

.٣١٣ ١٩٩٥م، ص
األعىل  املجلس أجزاء، الصاحلون، ٥ وأولياؤها مساجد مرص ماهر، سعاد ٩

١٩٧١-١٩٨٣م، جـ٣ ، ص ٢٨٥. القاهرة، اإلسالمية، للشؤون
ص ٢٦٨. اجلصية، الزخارف الرحيم، عبد مجال  ١٠

.١٧٨ ص جـ١، ، املساجد الوهاب، تاريخ عبد ١١ حسن
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اآلتية: لألسباب (٣ (شكل «نشو» شافعى للكلمة قراءة فريد يرجح والباحث
املستخدمة  احلاء حرف أشكال كل عن خيتلف احلاء حرف الوهاب عبد حسن اعتربه املائلة الذ السنة شكل أن .١

.(١ شكل (انظر النص نفس ىف
تبدأ باألطول  بحيث طوهلا ىف مائلة تتدرج سنات ثالث من يتكون النص ىف كثرياً الذ تكرر السني حرف أن .٢
 ( ١ ، ٢ (صورة مثلث أيضاً شكل (الصغر) السنة األخرية كام تتخذ مثلث ، شكل العامة ىف هيئتها لتكون األقرص ثم
وهى مثلث شكل عىل ألهنا األخرية حرف ميم حاء والسنة حرف األوىل السنة اعتبار إىل الوسطى السنة فقد أد وقد
اجلص عىل هيئة ىف تآكل أن وجود شك ١) وال شكل (انظر النص ىف نامذجه ىف أغلب امليم حرف اختذها التى اهليئة
التآكل عن الناجتة الدائرة كانت وإن (عقدة)، صغرية دائرة مركزه يشغل امليم الذ بحرف الشبه دعم قد دائر ثقب

.(٢ (شكل املثلث مركز ىف ليست
كذلك  الوسطى، السنة مكان ىف بقايا من يؤكده ما له من اجلص الشني، وتآكل أجزاء حرف من جزء فقد أن .٣
عىل املوجودة تقترص مل أهنا أ الكلمة نفس ىف الثقوب وجود العديد من عن الكلمة، فضالً ىف املبتدأة السنة تآكل قمة

.(٢ (شكل بامليم شبيهة جعلتها والتى الصغر بالسنة
حتمو» أو  «كتبه متتاليني فعلني بني اجلمع يرتتب عليها حيث اللغو مع السياق تتفق الكلمة (حتمو) ال قراءة أن .٤
مثل املفرتض املعنى عىل قراءات تعتمد ظهور إىل أد الذ األمر وهو ، الوهاب عبد حسن افرتض حتمى» كام «كتبه

السياق. ملشكلة كحل «حممو» و «حامى»
عبد  الدين تاج مثل شخصيات هامة  به اململوكى١٢ واشتهرت العرص  ىف املعروفة األلقاب من النشو أن لقب .٥
الدولة إىل النص مضافاً وقد ورد ىف حممد١٣، النارص ىف عرص الرشيفة ناظر اخلواص امللكى األسلمى  النشو الوهاب
ىف نشأوا الذين أهل الذمة من أصله أن وهو املصادر ىف له ذكر مل يرد املحسنى بن بيليك حممد من حياة جانباً ليضيف

املصادر١٤. إليه ترش مل أمر أيضاً حسن وهو العامئر للسلطان شاد وظيفة توليه عن فضالً الدولة اململوكية، كنف

(٥ (صورة «كتبه»  كلمة تفسري .٢

أمهها ومن حسن السلطان لعامرة دوره كشاد بن بيليك املحسنى حممد اسم قبل النص ىف الواردة الوظيفة حددت
منهم كان كل أمراء ساقها عن التى األمثلة خالل من يثبت أن عبد الوهاب كام حاول حسن مهندسها وليس املدرسة،

حسن بمدرسة السلطان اجلصية الكوفية الكتابات عىل مالحظات

٢١

جـ٣ ، ص ١٢٧٩-١٢٨٠. اإلسالمية والوظائف، الفنون الباشا، حسن  ١٢

وقائع ىف الزهور بدائع ت ٩٣٠هـ، أمحد) بن الربكات حممد (أبو إياس ابن  ١٣

للكتاب،  العامة املرصية اهليئة أجزاء، ٥ حممد مصطفى، د. حتقيق الدهور،
.٤٧٦-٤٨٤ ص ق١، ، جـ١ ،١٩٨٢-١٩٨٤ القاهرة،

بذكر  واالعتبار املواعظ هـ، ت ٨٤٥ عىل) أمحد بن الدين (تقى املقريز  ١٤

، د.ت مؤسسة احللبى، طبعة جزءان، باخلطط) (املعروف واآلثار اخلطط

ت يوسف) املحاسن أبو  الدين (مجال برد تغر ابن ٩١؛ ص   ، جـ٢ 
دار  طبع جزء،  ١٦ والقاهرة، مرص  ملوك ىف  الزاهرة النجوم ٨٧٤هـ،
ص   ، جـ١٠  ،١٩٢٩-١٩٧٢ للكتاب، العامة املرصية واهليئة  الكتب 
الزهور، جـ١ ، ق ١ ، ص  بدائع إياس، ؛ ابن ٣٠٦ ، ٣١٢-٣١٣ ، ٣١٧
حسن  انظر: العامئر شاد وظيفة وعن . ٥٦٠-٥٦١ ، ٥٧٦ ، ٥٧٨ ، ٥٨١

جـ٢ ، ص ٦١٦-٦١٧. والوظائف، اإلسالمية الفنون الباشا،
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رمضان حسني حسني مصطفى

٢٢

الكتابة. منفذ بأنه االعتقاد ىف ووظيفته لقبه قبل الواردة «كتبه» كلمة تسهم وقد الصناعات١٥، أو الفنون أحد ىف خبرياً
خيتار الذ أو املؤلف يكون كأن اآلثار عىل الوارد الكتابة فعل إليه ينسب من لالحتامالت بخصوص املجال حيث يتسع
نفذت التى املادة ىف خبرياً يكون أن أو بتنفيذها، غريه وقام تصميمها وضع أو رسمها الذ هو يكون أن أو الكتابة، نص

بالكتابة١٦. املختص املوظف أو الناسخ أو اخلطاط قد يكون كذلك وبالتاىل ينفذها بنفسه، الكتابة عليها
هاماً عامالً - إيضاحه سيتم كام - باملدرسة اجلصية األرشطة بعمل الذين قاموا الصناع أحد اسم عىل العثور ويعد
كمرشف وظيفته يتناسب مع ما متت كتابته، وهو الذ النص اختيار كان املحسنى بيليك حممد بن  دور أن ىف ترجيح

العامرة. عىل

(٦ (صورة «شاد»  كلمة ىف الشني حرف شكل  .٣

النص، وقد يبدو كلامت بقية والشني املستخدمة ىف السني نامذج كل «شاد» عن كلمة حرف الشني ىف شكل اختلف
التمييز عدم هى دائامً القاعدة العامة أن ذلك ينفى ولكن السني عن حرف الشني متييز حرف أراد الكاتب أن للوهلة األوىل
(٣ (شكل الدراسة - اتضح من -كام «النشو» كلمة ىف للسني الشائع الشكل له استخدام نفس سبق الفنان وأن بينهام،
الكتابات ذات  األرشطة بقية وىف بل النص، ىف املستخدم اخلط نوع لطبيعة جاءت خمالفة  سنات الثالث ألن وكذلك
الكوىف اخلط نباتية عىل أرضية الفنان استخدم حيث إيوان القبلة الرئيسى١٧، كتابات وأمهها باملدرسة اجلصية الكوفية
ينتهى منها كل كأن لتبدو تعريضها (تفطيحها) يتم حيث احلروف بأطراف الفنان هيتم هذا النوع وىف الطرف١٨، املتقن
الثالث القرن منذ استخدامه اخلط شاع من النوع العلو للمثلث وهذا الضلع يقعر قد أو األضالع مستقيم بشكل مثلث
من أ ىف تستخدم مل ألهنا املنشارية الشني شكل بعد استبعاد شكل الشني، فإن امليالد)١٩، وبالتاىل (التاسع اهلجر
رؤوس نوع اخلط بتعريض مع ينبغى أن تتسق كان الشائع، السني شكل عن متييزها الرغبة ىف حالة املدرسة وىف نصوص
عبارة «أعوذ من الشيطان كلمة ىف للمدرسة الرئيسى القبلة  إيوان رشيط  بداية ىف بالفعل الفنان  نفذه ما وهو السنات
الرئيسى القبلة إيوان رشيط ىف الواردة  البسملة ىف كام وتقعريها بتعريضها أو ،(٧ (صورة الرجيم» الشيطان من باهللا

.(١١ (صورة للمدرسة
الوهاب عبد حسن نرش قبل التى متت الرتميامت أعامل نتيجة أحد قد جاء هذا االختالف ما سبق فلعل عىل وبناء

صورة النص٢٠.

جـ١ ، ص ١٧٩-١٨٠. املساجد، الوهاب، تاريخ عبد حسن ١٥

.٩٠١-٩٢٠ ص جـ٢، اإلسالمية والوظائف، الفنون الباشا، حسن  ١٦

الزخرفية  ىف التكوينات الشكل واألرضية بني العالقة التبادلية عصام عرفة،  ١٧

للعلوم املجلة العربية البحرية، املامليك حتى عرص القاهرة بعامئر اجلدارية
.٩ صورة ،١٣٢ ص ،١٩٩٣ الكويت، جامعة ،٤٤ العدد اإلنسانية،

القاهرة،  العربية، النهضة دار اإلسالمية، اآلثار إىل مدخل الباشا، حسن ١٨

اإلسالمية، النقود عىل  العربى اخلط ،النرباو رأفت  ٢٢٣؛ ص ،١٩٩٦
.٩-١٠ ص ،١٩٩٧ الثامن، العدد جامعة القاهرة، اآلثار، كلية جملة

مرص  ىف األحجار عىل الكوفية الكتابات  تطور ىف  دراسة مجعة،  إبراهيم  ١٩

،١٩٦٩ القاهرة، العربى،  الفكر دار  للهجرة، األوىل  اخلمسة القرون ىف
.١٥٨-٢٠٦ ص

.١٧٨ ص جـ١، املساجد، الوهاب، تاريخ عبد حسن  ٢٠
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حسن بمدرسة السلطان اجلصية الكوفية الكتابات عىل مالحظات

٢٣

باملدرسة الرئيسى  القبلة بإيوان اجلصى الرشيط  كتابات

لألرضية الزخرفية واخلطة احلروف أشكال  اختالف .١

بإيوان اجلىص الكتابات رشيط ىف النباتية لألرضية الزخرفية واخلطة احلروف أشكال اختالف ىف وجود أظهر الفحص
ىف اجلزء كثافة هذا عىل ويالحظ (٧ الشيطان (صورة من  باهللا باالستعاذة النص يبدأ حيث للمدرسة، الرئيسى  القبلة
أنه إال احلنفية املدرسة كرشيط الطرف) (املتقن اخلط نوع نفس إىل تنتمى  احلروف أن النباتية ورغم األرضية ملفات
ىف االستقامة حيث الطاء حرف - وشكل إيضاحه سبق كام كلمة «الشيطان» - الشني ىف حرف شكل ىف اختالفاً أظهر
«الرجيم» كلمة ىف الراء حرف عن شكل واختالفها النون، حرف كأسه واكتامل ويواز حرف األلف، طالعه ليساو
ويالحظ البسملة به الذ اجلزء ثم يأتى ،(١ شكل (انظر والنون الراء حرف تشابه هو الكوىف اخلط ىف الشائع أن حيث
أما (١١ (صورة قمة احلرف العريض ىف ىف تقعري اجلزء اختلف قد فإنه الطرف املتقن اخلط نفس نوع إىل كان ينتمى وإن أنه

احلنفية. املدرسة برشيط الصلة وثيق فهو بقية الرشيط
ورغم النباتية، واألرضية اخلط نوع نفس استخدام من بالرغم التنويع عىل القدرة يدل عىل كان وإن االختالف وهذا
افتتاحها لدرجة املدرسة من بناء االنتهاء ىف السلطان رغبة ظل - وىف الدراسة ستثبت كام - بتعدد الصناع تفسريه إمكان
نفسه البحر اململوكى العرص باملدرسة منذ التى متت الرتميم أعامل بتتابع إىل تفسريه يميل الباحث اكتامهلا، فإن قبل

اآلن٢١. املستمرة حتى الرتميامت ثم العربية اآلثار حفظ جلنة أعامل فضالً عن والعثامنى اجلركسى بالعرص ومروراً

(٤ (شكل الصناع  توقيعات  .٢

قاموا الصناع الذين ألحد توقيع وجود عن للمدرسة الرئيسى باإليوان الكتابة اجلصية املوجود فحص رشيط كشف
«أعوذ عىل  حيتو الذ الرشيط به يبدأ الذ الضيق الزخرىف الرشيط من  السفىل اجلزء ىف التوقيع  هذا ويقع بعمله،
رغم - السابقة الدراسات إىل هذا التوقيع ىف اإلشارة عدم ىف السبب يرجع ٧) وربام (صورة الرجيم» الشيطان من باهللا
عن  الكبري ارتفاعه فضالً عن الضيق، النباتية الزخرفة ضمن رشيط ووقوعه حجمه دقة إىل اجلزء٢٢ هذا زخرفة تفريغ

املدرسة. صحن من إليه الناظر مستو
«اليمنى» النسبة قراءة لقب إمكانية ورغم (٨ صورة ،٤ (شكل عيد» أو عبد اليمنى اهللا حممد عبد بصيغة «عمل والتوقيع

اآلتية: لألسباب القراءة فالباحث يرجح هذه ،أخر قراءات بعدة
كل  والذ استخدم ىف الطرف املتقن نوع اخلط الكوىف بنفس حيث نفذت احلروف أشكال اتساقاً مع األكثر أهنا .١

اجلصية باملدرسة. الكتابات

العامرة نويرص، حسنى  ص ٢٦٢؛ الزخارف اجلصية، الرحيم،  عبد  مجال  ٢١

.٢١٣-٢١٥ ص اإلسالمية،
.٨ صورة ص ١٣٢، التبادلية، العالقة عرفة، عصام ٢٢
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رمضان حسني حسني مصطفى

٢٤

توقيع  عىل حيرصون جعلتهم اإلتقان من عالية درجة وبلوغهم  اجلص أشغال ىف اليمنيني الصناع شهرة  .٢
أعامهلم٢٣.

سيام  ال مرص ىف للعمل يمنيني صناع انتقال بفكرة يسمح بام العرص اململوكى ىف اليمنية املرصية العالقات ٣. جودة
قالوون٢٤. أرسة عرص ىف

يىل: ملا صانع من ألكثر التوقيع كان أن ويرجح الباحث
حممد. الصانع السم «اليمنى» ألقاباً اهللا» و «عبد اعتبار يمكن .١

. أو عيد عبد وقبل «اليمنى» بعد زخرىف فاصل ٢. وجود
ىف  املتبعة السنة جرياً عىل بينهام «ابن» كلمة إضافة ذلك الستلزم حممد السم «عيد» بقية أو «عبد» كانت أنه لو .٣

الفرتة. تلك ىف األسامء تسجيل
نباتيتني  قمتني كل بني واحد اسم وضع بحيث الزخرىف الرشيط من اجلزء  نفس  قمة  ىف  ألسامء بقايا وجود  .٤

.(١٠ «أمحد» (صورة وهو اسم آخر منها بقى وقد ،(٩ (صورة

متـــة خا

يىل: فيام الدراسة قدمته هذه ما إجياز يمكن
األثرية. الكتابات دراسة ىف املتبع باألسلوب «نشو» و «حتمو» قراءة كلمة حول اخلالف حسم -

له. كمنفذ وليس املكتوب للنص كمؤلف بيليك املحسنى بن دور حممد حتديد -
«شاد». كلمة ىف الشني حرف به ظهر الذ للشكل تفسري حماولة تقديم -

الرئيسى اإليوان رشيط أجزاء ىف النباتية لألرضية الزخرفية واخلطة الكتابات أشكال ىف التنوع  وتفسري إظهار  -
للمدرسة.

ألول مرة . آخر صانع اسم من وجزء اجلصية األرشطة الكتابية صناع ألحد نرش توقيع -
ضوء ىف  اململوكية اجلصية الزخارف  لدراسة احلاجة إىل  النظر تلفت «اليمنى» الصانع لقب الباحث قراءة أن -
املغربية التأثريات وإىل سوريا٢٥، إىل عادة تتجه الزخرفية التأثريات إىل اإلشارات  كانت حيث اليمن، مع  العالقات

واألندلسية٢٦.

ربيع  : انظر توقيعاهتم، اجلص وأهم أشغال ىف اليمنيني عن شهرة الصناع ٢٣

املرصية الدار اإلسالمى، العرص الفنون الزخرفية اليمنية ىف خليفة، حامد
.١٧٧-١٩٤ ص ،١٩٩٢ القاهرة، اللبنانية،

 عرص واليمن ىف مرص بني احلضار االتصال ، شيحة اهللا عبد مصطفى   ٢٤

األوىل العلمية الندوة أعامل ضمن  رسول، بنى  ودولة الصليحية الدولة
١٩٩٩، ص٧٠٥-٧٢٠. القاهرة، اآلثاريني العرب، جلمعية

احللقة  ضمن ومرص، سوريا بني آثار املعامرية التأثريات الوهاب، عبد حسن  ٢٥

لرعاية الفنون واآلداب، األعىل واآلثار) املجلس (التاريخ األوىل الدراسية
.٩٨ ص ،١٩٦٢ القاهرة،

 F. Shafi‘i, «West Islamic Influences on Architecture in Egypt   ٢٦

 before the Turkish Period», Bulletin of the Faculty of Arts XVI,

Cairo, 1955, p. 31-47.
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٢٥
املدرسة احلنفية. رشيط املستخدمة ىف احلروف .١ شكل

احلنفية املدرسة رشيط ىف كام وردت أشكاله احلرف   
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رمضان حسني حسني مصطفى

٢٦
للمدرسة. الرئيسى اإليوان رشيط ببداية توقيع الصانع .٤ شكل

 .٢  شكل
موضع اخلالف. للكلمة احلاىل الشكل

.٣  شكل
الكلمة. ألصل تصور
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٢٧
حسن. السلطان باسم احلنفية املدرسة رشيط كتابة .٢ صورة

حسن. السلطان باسم احلنفية املدرسة رشيط كتابة .١ صورة
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٢٨
املدرسة احلنفية. رشيط ىف اخلالف موضع الكلمة .٤ صورة

شاد العامرة. اسم يضم احلنفية املدرسة رشيط جزء من .٣ صورة
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٢٩
حرف الشني. شكل غرابة وتظهر كلمة «شاد» .٦ صورة

العامرة. شاد اسم عىل السابقة «كتبه» كلمة .٥ صورة
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٣٠

للمدرسة. اإليوان الرئيسى بداية رشيط الصانع ىف توقيع .٨ صورة

للمدرسة. الرئيسى لإليوان الكتابة بداية رشيط .٧ صورة

الصناع. أسامء يضم كان الذ قمة الرشيط الزخرىف .٩ صورة
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٣١

الرئيسى باملدرسة. القبلة إيوان برشيط البسملة .١١ صورة

الزخرىف. الرشيط بقمة الصناع أسامء من باقٍ اسم آخر .١٠ صورة
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