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 ملخص:ال

فرٌد من العمائر فً الشكل والتصمٌم والوظٌفة، والنموذج الكامل من التكاٌا الذي أنشؤ تعد التكٌة المولوٌة بالقاهرة مثال 

خصًٌصا لبلحتفال الطقسً والحضرة المولوٌة، فضبلً عن باقً المكونات المعمارٌة للتكٌة؛ سواء المدفن أو مبنى الخدمات 

ا على روعة هذا النمط المعماري أو خلوات الصوفٌة التً تحتفظ بشكلها وسماتها وعمارتها األصلٌة. كما  ًٌ تعتبر مثاالً ح

من المنشآت الذي ٌجمع بٌن الشعر والموسٌقى والشعائر اإلسبلمٌة المفعمة بالطقوس الصوفٌة. تلك المنشؤة الشاهدة على 

فن عمارة  بهاء عمارة العصر المملوكً الزاهرة ممثلة فً القبة والمئذنة األصلٌة، وسمات العمارة العثمانٌة الممٌزة فً

القباب وزخرفتها؛ والتً قام دراوٌش الطرٌقة المولوٌة باستخدامها خبلل الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن 

 .العشرٌن

وتؤسًٌسا على ما سبق؛ ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة تلك المنشؤة المعمارٌة الفرٌدة من نوعها؛ فهً واحدة من النماذج 

مثٌبلتها من العمائر وهو نمط التكاٌا العثمانٌة فً مصر. تعالج الورقة البحثٌة عبر استخدام المنهج الكاملة واألخٌرة من 

ا باعتبارها رمًزا للعمارة والفنون الصوفٌة فً مصر، حٌث تلقً الضوء  ًٌ ا وفن ًٌ األثري التحلٌلً أهمٌة تلك المنشؤة معمار

الصوفٌة فً مصر إبان العصر العثمانً، ثم تتبع تارٌخ تشٌٌد  بصورة موجزة أوالً على الطرٌقة المولوٌة كؤحد الطرق

المجموعة المعمارٌة قبل بناء التكٌة المولوٌة. وترتكز الدراسة بصفة رئٌسٌة على بحث تارٌخ وعمارة مسرح الدراوٌش، 

رؾ العربً بؽرض إبراز ما تضمنته تلك المنشؤة من رمزٌة معمارٌة، وفنون زخرفٌة عثمانٌة، وكتابات ُدونت بالح

ا لروح الطرٌقة الصوفٌة المولوٌة فً مصر. ًٌ  بخطوط فارسٌة، تعد تجسًٌدا حقٌق

 الكلمات الدالة:

 الصوفٌة -الكتابات العربٌة  –الفنون العربٌة  –السماع خانة  –التكٌة المولوٌة  

Abstract: 

The Takiyya Mawlawiyya in Cairo is a unique example of architecture in form, design and 

function, and the complete model of the takiyya ,which was created specifically for the 

ceremonial Mawlawi Derwishes rituals, as well as the rest of the architectural complex 

includes the mausoleum, the service building and Sufis rooms retain their form, character and 

original architecture. It is also a vivid example of the splendor of this architectural style that 

combines Islamic poetry, music and rituals of the Sufi order. 

This architectural complex of the Turkish Mawlawi Derwishes in Cairo witnessed the legacy 

of the Mamluk architecture represented by the dome and the original minaret, and the 

characteristics of Ottoman architecture distinctive in the domes construction; it comprises 

buildings of different ages, recovered and reused by Mawlawis, between the seventeenth and 

twentieth centuries. 
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Based on the previous introduction, this research aims to study this unique architectural 

structure; which seems to have been one of the last and comprehensive example of such 

constructions, Ottoman takiyya, to be built in the Islamic world and Egypt. 

The research paper addresses, using the analytical-archaeological method, the importance of 

this establishment from architectural and artistic point of view, as a symbol of Sufi 

architecture and arts in Egypt. Where it briefly sheds light on the Mawlawis order as one of 

Sufi doctrine in Egypt during the Ottoman era, then tracing the history of construction of the 

architectural complex before building of the Mawlawiyya. It is mainly based on a study of 

history and architecture of the Mawlawi Derwishes theatre “Sama'-khana”, aiming at 

highlighting the architectural symbolism of the Mawlawi  takiyya, its Ottoman decorative 

arts, and inscriptions written in Arabic letters and Persian script that considered to be tangible 

model of the spirit of the  Sufi Mawlawiyya order in Egypt.   

Keywords: The Takiyya Mawlawiyya - Sama'-khana – Tha Arabian Art – Arabic Inscriptions 

- Sufism  

 أوالً: المقدمة

وجمٌعها مسمٌات –تقع مدرسة سنقر السعدي أو قبة حسن صدقة أو التكٌة المولوٌة أو مسرح الدراوٌش أو السماع خانة  

هو أحد الشوارع و حً الحلمٌة بمدٌنة القاهرة، وفً قلب شارع "السٌوفٌة" بمنطقة الصلٌبة بحً القلعة،فً  -لمنشؤة واحدة

هً منشؤة معمارٌة دٌنٌة  -والجمع تكاٌا-. والتكٌة (1)263المتفرعة عن شارع المعز لدٌن هللا، وتحمل المنشؤة رقم أثر 

المنشؤ حٌث حلت محل الخوانق الصوفٌة واألربطة فً مصر مخصصة للصوفٌة، ومحل إقامة الدراوٌش، وهً عثمانٌة 

. وقد عرفت مصر المنشآت المخصصة للصوفٌة منذ العصر األٌوبً وخبلل العصر المملوكً، (2)فً العصر المملوكً

 الواحد. فقد اهتم ُحكام مصر ببناء بٌوت للصوفٌة لٌنقطعوا فٌها للعبادة والذكر، وتجرى علٌهم األرزاق لٌتفرؼوا لطاعة هللا

ونجد التصوؾ منذ العصر العثمانً قد توؼل فً نواحً الحٌاة المختلفة، وتزاٌدت أعداد الطرق الصوفٌة فً مصر؛ فوفد 

إلى مصر عدد من الطرق الصوفٌة من ببلد األناضول كالطرٌقة "الجلشنٌة" و"المولوٌة" و"البكتاشٌة". وقد أنتسب إلى 

بقات المجتمع المصري، سواء من الصفوة الحاكمة أو عامة الناس، وٌرجع تلك الطرق الصوفٌة طوائؾ من مختلؾ ط

ذلك بصورة أساسٌة إلى وطؤة للظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ساهمت فً اشتداد التٌار الصوفً فً تلك الفترة. 

بالصوفٌة كالتكاٌا  كما شجع الوالة العثمانٌون انتشار حركات التصوؾ فً مصر، حٌث قاموا بإنشاء المنشآت الخاصة

  .(3)والزواٌا، وأوقفوا علٌها األوقاؾ المختلفة لتدر دخبلً ٌفً بنفقات تلك المنشآت

ا: دراوٌش المولوٌة وطرٌقتهم الصوفٌة ًٌ  ثان

هو المرٌد الصوفً الفقٌر، وقد بدأت طرٌقة الدراوٌش المولوٌة التً ٌطلق علٌها العامة  -والجمع دراوٌش-الدروٌش  

الراقصة أو الدوارة" فً الظهور فً مدٌنة قونٌة بتركٌا فً القرن الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر "الدراوٌش 

ه/ 671-604المٌبلدي. وترجع تعالٌم تلك الطرٌقة وُتنسب لمإسسها؛ الشاعر الفارسً األصل جبلل الدٌن الرومً )

ٌُعتقد أن لفظ "المولوٌة" نابع من لقب م(، والملّقب بـ "موالنا"؛ أي شٌخ الطرٌقة باللؽة ا1272–1207 لفارسٌة، و

ٌُقصد به الدراوٌش األتراك. وقد ارتحل ابن الرومً إلى قونٌة واستقر بها حتى توفاه هللا، وٌعتبر دٌوانه  "موالنا"، و

فٌه الشعري الشهٌر "المثنوي"، والذي ٌقع فً ستة أجزاء، وٌضم ما ٌفوق خمسة وعشرون ألؾ بٌت من الشعر، وٌمتزج 

الشعر بالفلسفة وتارٌخ التصوؾ اإلسبلمً، هو األساس الفلسفً الذي قامت علٌه الطرٌقة الصوفٌة المولوٌة. وقد لعبت 

الطرٌقة المولوٌة دوًرا مإثًرا بعد وفاة جبلل الدٌن الرومً فً إعادة تشكٌل الحٌاة الصوفٌة، وانتشرت من قونٌة مركزها 

 .(4)إلى حلب وقبرص، وأخٌراً فً القاهرة بمصرالرئٌسً إلى باقً أرجاء تركٌا، ثم 
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وٌرتبط نظام الذكر الصوفً المولوي بشكل أساسً بالرقص الدائري وأنؽام الموسٌقً الصوفٌة؛ فٌتم الرقص فً عكس  

اتجاه عقارب الساعة، فالرقص بالنسبة للصوفٌة المولوٌة هو تعبٌر جسدي دائري، وهو بمثابة طقس روحانً رمزي. 

لثانً من ُنظم شعائر المولوٌة هو "السماع"، لذا ٌطلق على مسرح تكٌة الدراوٌش "السماع خانة"؛ وتعنً والعنصر ا

ا ترتبط بتناؼم الكون فً رمزٌة الطرٌقة المولوٌة. وتتؤلؾ موسٌقً الحضرة  ًٌ ا قاعة السماع باللؽة التركٌة، ورمز ًٌ حرف

ما للعزؾ خبلل رقصة الدراوٌش. وٌعتقد أهل تلك الطرٌقة المولوٌة من أنؽام آالتً الناي والدؾ، فبل ٌسمح بسواه

الصوفٌة فً رمزٌة كل الطقوس والنظم المولوٌة، فالرقص الصوفً الدوار على أنؽام الموسٌقً هو طقس لتطهٌر الروح، 

تحٌط  والمبلبس التً ٌرتدٌها الدروٌش لها دالالت روحانٌة؛ فٌرتدي عباءة بٌضاء داللة على الكفن األبٌض، وتنورة

بالنصؾ األسفل من الجسد، والتً ٌقوم الدروٌش بخلعها أثناء الرقص الدوار دلٌل على تحرر الجسد، وٌعلو العباءة جبة 

وقد  .(5)وتمثل التابوت، وٌزٌن رأس المولوي عمامة مخروطٌة الشكل، وكؤنها تمثل شاهد قبر الجسد الصوفً البالً

الشكلٌة منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المٌبلدي فً المبنً المكرس تبلورت هذه المفاهٌم الرمزٌة من الناحٌة 

لممارسة طقوس الرقص والسماع المولوي لٌمثل فً طابعه المعماري سماع الصوت الكونً، وعندئذ ٌتحرك الدراوٌش 

ة لها فً قاعة "السماع فً المنطقة الدائرٌة بالتكٌة التً تمثل الفضاء ورموزه، حٌث تتجسد تلك المعانً فً أمثل صور

 .(6)خانة" بالقاهرة

 ثالًثا: المجموعة المعمارٌة قبل بناء التكٌة المولوٌة

ٌمتد تارٌخ المجموعة المعمارٌة لمنشؤة الدراوٌش المولوٌة فً مصر إلى العصر المملوكً البحري، فقد كانت هناك منشؤة  

نقر السعدى، نقٌب الممالٌك السلطانٌة، ومسئول الحرس تشؽل موضع التكٌة الحالً، وهً مدرسة األمٌر شمس الدٌن س

الملكً فً عهد السلطان الناصر محمد بن قبلوون، وقد خرج من مصر بسبب النزاع بٌنه وبٌن األمٌر قوصون ولم ٌدفن 

ارز . وقد أنشؤ األمٌر سنقر هذا العمل المعماري الب(7)م ودفن بطرابلس1328ه/728بمدرسته التً بناها حٌن مات سنة 

م، وكان مكرًسا كمدرسة )ّكتاب( لتعلٌم القرآن الكرٌم، وقبة للدفن، ورباًطا 1321-1315ه/ 721-715فً الفترة بٌن 

. وعلى الرؼم من أن األمٌر سنقر قد أعد لنفسه ضرٌح لٌضم رفاته بعد موته؛ إال أنه لم ٌّقدر له (8)للنساء واألرامل واألٌتام

ه مع األمٌر قوصون الناصري؛ صاحب القصر الفخم المجاور لتلك المجموعة المعمارٌة، أن ٌدفن به، وذلك نظًرا لخبلفات

. وبعد مرور سنوات (9)م كما ذكر "المقرٌزي" شٌخ مإرخً هذا العصر1328هـ/ 728فرحل إلى سورٌا وتوفى بها عام 

عارؾ باهلل حسن صدقة، والذي استخدم المدرسة والقبة الشٌخ ناصر الدٌن صدقة أحد مشاٌخ الصوفٌة، وحفٌده الشٌخ ال

كان واحًدا من أبرز الدراوٌش فً العصر العثمانً، لذلك سمٌت هذه المنشؤة بقبة حسن صدقة نسبة له. وقد ظل قبر سنقر 

السعدي والتركٌبة الخشبٌة المذكور علٌها اسمه وألقابه خالٌة بداخل القبة، إلى أن دفن بها الشٌخ ناصر الدٌن صدقة، 

 . (10) وابٌت أخرى لشٌوخ الطائفة المولوٌةبخبلؾ ثبلث ت

 رابًعا: المولوٌة المصرٌة وتارٌخ تكٌة الدراوٌش 

تتعدد مسمٌات تلك المجموعة المعمارٌة الرائعة فً العصر العثمانً؛ فٌطلق علٌها "السماع خانة" نسبة إلى أنها مكان 

سماع الموسٌقى الصوفٌة، أو "مسرح الدراوٌش" ألنها تشتهر بالمسرح الدائري الذي ٌقٌم علٌه المولوٌون حلقات ذكرهم، 

لطرٌقة وأتباعه من الصوفٌة، وكل األسماء تدل على إنها المكان الذي جمع بٌن أو "التكٌة المولوٌة" ألنها تضم سكن شٌخ ا

جنباته أهم تراث المولوٌٌن، والذي ٌعد الوحٌد من نوعه فً مصر. وٌشٌر بعض المإرخٌن إلى وفود مجموعة من أتباع 

ر السعدي بعد أن كانت قد الطرٌقة الصوفٌة المولوٌة إلى مصر منذ العصر العثمانً، وقد استقروا بموضع مدرسة سنق

تخربت بمرور الزمن، وفً مطلع القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر المٌبلدي، وضع المولوٌون ٌدهم على كل 
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.  وال ٌمكن القطع بشكل أكٌد عن تارٌخ إنشاء (11)المنطقة التً تشؽلها بقاٌا المدرسة وما ٌجاورها كقصر األمٌر ٌشبك

ائفة المولوٌة؛ فؤقدم تارٌخ تذكره حجج األوقاؾ الشرعٌة ٌتؤرجح بٌن عامً مسرح الدراوٌش على ٌد الط

م(، وٌشٌر أن التكٌة المولوٌة فً العصر العثمانً من وقؾ "سنان باشا" والً 1607ه/1016م( أو )1595ه/1005)

 .(13)، وفًقا لما ذكره علً باشا مبارك فً خططه التوفٌقٌة(12)مصر

لوٌة، فقد استخدموا األجزاء الباقٌة من المنشآت األقدم، وأعادوا تهٌئتها للوظٌفة الجدٌدة، ومع توسع أبنٌة الدراوٌش المو

ا، والتً استلهمت شكلها وروحها من التكٌة المولوٌة الرئٌسٌة بمدٌنة قونٌة بتركٌا.  ًٌ لتتناؼم أجزاء المجموعة المعمارٌة سو

إال أنها احتفظت لنفسها بشخصٌة مستقلة، ونجحت أن تظل أقرب ما وعلى الرؼم من تبعٌة تكٌة القاهرة للتكٌة األم بتركٌا؛ 

 .(14)تكون إلى روح التصوؾ السنً المقبول فً مصر على الصعٌد الرسمً والشعبً

ٌُرجح أن التخطٌط الحالً لمسرح الدراوٌش كان موجوًدا منذ إنشاء التكٌة فً القرن الحادي عشر الهجري، وٌدعم هذا  و

إذ ٌقول:  1104لة عبد الؽنً النابلسً عند زٌارته لهذه التكٌة خبلل رحلته إلى مصر فً عام الرأي ما ذكره الرحا

فذهبنا إلى التكٌة المولوٌة، وكان قد أتى إلى الفقراء شٌخ جدٌد ولهم انتماء إلى المشاٌخ البكرٌة، فدعوا حضرة الشٌخ "

لضٌافة الكبٌرة، فُلذذت األفواه واألسماع، وقد جلسنا حفظه هللا تعالى للحضور عندهم فً ٌوم ابتداء السماع، وعملوا ا

فً ذلك المكان العالً، وشهدنا كوكب تلك الحضرة المتاللً، وجلسنا فً خالل هاتٌك األبنٌة والرواقات، وتأملنا حسن 

اضل تلك الجدران المتٌنة والطاقات، وحصل السماع العظٌم، بٌن أولئك الجمع العمٌم، وكان المجلس حافالً باألف

 (.1)لوحة ( 15)"واألعٌان، وأكابر أبناء الزمان

وٌشٌر النص السابق إلى أن التكٌة قد جذبت رجال الحكم واألعٌان الذٌن أوقفوا علٌها األوقاؾ لتدر أوجه للصرؾ علٌها 

شارع السٌوفٌة، من رٌعها وفًقا للوثائق التارٌخٌة، وأهمها وقؾ سنان باشا منشؤ التكٌة؛ فقد أوقؾ بٌت للقهوة )أي مقهى( ب

م( 1879-1863وقطعة أرض مبلصقة للتكٌة مبنى بها ست حوانٌت. كما أوقؾ والً مصر الخدٌو "إسماعٌل باشا" )

أوقاؾ شاسعة تدر دخبلً كبًٌرا؛ إذ أنه اهتم اهتماًما ؼٌر مسبوق بالطرٌقة المولوٌة ومشاٌخها فً مصر حٌث أجرى 

تكٌة بنى قابو المولوٌة فً إسطنبول، وأعاد تؤسٌسها، وفرشها بالُحصر  تجدٌدات شاملة على التكٌة، كما قام بترمٌم

 .(16)المصري

وقد تعاقب على مشٌخة التكٌة المولوٌة بالقاهرة عدًدا من شٌوخ الطرٌقة األتراك وفدوا بناًء على اختٌار التكٌة األم فً 

 عن األنظار، ولم تقام بها شعائر الصوفٌة. م( توارت التكٌة1801-1798مدٌنة قونٌة. وبدخول الحملة الفرنسٌة لمصر )

م( دبت أوصال الحٌاة مرة أخرى فً التكٌة بوفود الدروٌش 1848-1805وبعد تولً محمد علً باشا عرش المحروسة )

الشٌخ "فكرى دده" من قونٌة، والذي ُدفن بداخل ضرٌح حسن صدقة. ثم تولى التكٌة الشٌخ "إبراهٌم أفندي االستانبولً" 

م(، فانتعشت التكٌة فً عهده، ووصلت ألزهً 1863-1854لب تجدٌد التكٌة من الخدٌو "سعٌد باشا" )والذي ط

 .(17)عصورها

وقد وصؾ علً مبارك الحٌاة الصوفٌة الزاهرة ومراسم الطرٌقة المولوٌة بتكٌة القاهرة خبلل القرن التاسع عشر المٌبلدي 

بها مساكن، وفٌها جنٌنة، ولها بابان على الشــــــارع، وٌعمل بها  وهذه التكٌة عامــــــرة بالدروٌش، ولهم" قائبلً:

ا سبعون ألًفا، ومائتان  ًٌ حضرة كل ٌوم جمعة مجتمع فٌها جملة من حرٌـــــــــم األمراء واألعٌان، وكان إٌرادها سنو

 .(18)"لى الدٌار المصرٌةوسبعة وستون قرًشا، وثالثون نصًفا فضة، وقد أجرى بها عمارة سعٌد باشا فً أٌام والٌته ع

ونستدل بهذا النص أن الطرٌقة الصوفٌة المولوٌة فً مصر كانت تقٌم حضرة كل ٌوم الجمعة ٌشهدها أعٌان مصر 

وزوجاتهم، وكانت تدر دخبلً معقوالً نظٌر هذه الحفبلت. وباإلضافة لحضرة ٌوم الجمعة؛ كانت هناك أٌاًما ولٌالً معٌنة 

المولوٌة الدورانً، وكان ٌطلق على هذه األٌام "لٌالً األحٌاء"، وهً المناسبات الدٌنٌة  فً العام كان ٌتم فٌها رقص
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المتمثلة فً لٌلة المولد النبوي الشرٌؾ، ولٌلة الجمعة األولً من شهر رجب، ولٌلة النصؾ من شعبان، ولٌلة القدر، ووقفة 

 .(19)العٌدٌن؛ الفطر واألضحى

مها وتقالٌدها فً الزي والعبادة حتى منتصؾ القرن العشرٌن المٌبلدي، حٌث وقد ظلت الطائفة الصوفٌة تواصل رسو

تشٌر اللوحة الخّطٌة المدونة أعلى محراب مسرح الدراوٌش إلى استمرار التكٌة فً دورها كمعقل للحركة الصوفٌة 

كتابة مذّهبة فً م. وهذه اللوحة مكتوبة بالخط الفارسً ب1922ه/1341المولوٌة فً مصر، وهً مإرخة بتارٌخ عام 

"، ٌا حضرت موالنا. قّدس ]هللا[ سرهسطرٌن وٌعلوها رمز العمامة العثمانٌة "القاووق"، ومضمونها فً السطر األول: "

(، وٌمثل السطر الثانً من اللوحة توقٌع كاتبها؛ 3)لوحة ( 20)"ه1341كتبه الشٌخ عزٌز الرفاعً السطر الثانً: "

( الملقب بؤمٌر الخطاطٌن، والذي عهد إلٌه جبللة ملك مصر 2، )لوحة (21)الرفاعً"الخطاط التركً "محمد عبد العزٌز 

 .(22)م( بنسخ وزخرفة نسخة خاصة به من "القرآن الكرٌم"1936-1917"فإاد األول" )

م( ُحكم تركٌا، ووفًقا للقرارات العلمانٌة التً شرع فً اتخذها منذ 1938-1923ونظًرا لتولً مصطفى كمال أتاتورك )

م لطمس ومحاربة كافة الرموز اإلسبلمٌة ودور العبادة؛ فقد ُحظرت الطرٌقة المولوٌة باعتبارها طائفة دٌنٌة، 1925م عا

وتم إؼبلق تكاٌا المولوٌة فً أرجاء تركٌا، بٌنما استمرت التكٌة المولوٌة المصرٌة فً أداء دورها. فقد قامت الكاتبة 

م تشٌر من خبلله لتجربتها فً 1928ٌونٌو عام  13ت جرٌدة األهرام فً الصحفٌة "مً زٌادة" بكتابة مقال على صفحا

م فً عزؾ 1932حضور "السماع المولوي" الذي شهدته فً التكٌة. وتمثل آخر نشاط للطائفة المولوٌة فً مصر عام 

 .(23)ثمانٌة مقطوعات موسٌقٌة فً "مإتمر الموسٌقى العربٌة" الذي ُعقد فً القاهرة

ا بقرار من الحكومة المصرٌة عام وقد تم حل الطائف ًٌ م، ومنذ ذلك الحٌن لم تستخدم التكٌة كمكان 1945ة المولوٌة نهائ

ٌُسدل الستار على "سماع خانة القاهرة" لفترة لٌست بقلٌلة، قبل أن ٌبدأ المجلس األعلى لآلثار  إلقامة اإلنشاد المولوي. وس

ا( بالتعاون مع المعهد ًٌ الثقافً اإلٌطالً بالقاهرة فً أعمال الترمٌم والتجدٌد، حٌث انتهت  )وزارة اآلثار المصرٌة حال

م وتم افتتاح مسرح الدراوٌش للجمهور، كما تم استكمال المرحلة الثانٌة عام 1988المرحلة األولى من الترمٌم عام 

كتاب "المثنوي"،  م لتشمل باقً أجزاء التكٌة، بمصاحبة افتتاح رسمً أهدت فٌه الحكومة التركٌة مصر نسخة من1998

إضافًة للزي الكامل للمولوٌة لذي أهدته فرقة "سماع إسطنبول" إلى التكٌة المصرٌة، لتبدأ صفحة جدٌدة فً تارٌخ التكٌة 

 .(24)المولوٌة بالقاهرة كؤثر معماري بارز مفتوح للجمهور، وكمركز لتدرٌب األثرٌٌن المصرٌٌن على تقنٌات ترمٌم اآلثار

 خامًسا: المكونات المعمارٌة لتكٌة الدراوٌش المولوٌة 

 المدرسة والقبة الضرٌحٌة -1

تتكون المجموعة المعمارٌة للدراوٌش المولوٌة من عدة مبان أقٌمت على مدار قرون طوٌلة، ولم ٌجمع بٌن مبانٌها سوى 

لمولوٌة إلقامة الحضرة الصوفٌة، وللسكن بها وجودها فً موقع واحد، باإلضافة لكونها آلت ملكٌتها فً النهاٌة للدراوٌش ا

. وتعد بقاٌا مدرسة وقبة سنقر السعدي أقدم المكونات المعمارٌة لمنشؤة الدراوٌش الصوفٌة، وقد كانت (25)(2-1)شكل 

المنشؤة األصلٌة وقت بنائها تتكون من المدرسة التً تتؤلؾ من صحن ٌحٌط به إٌوانان، والقبة الضرٌحٌة المعدة لدفن 

ألمٌر سنقر. وقد كانت المدرسة السعدٌة مثاًرا لئلعجاب لثراء زخارفها الجصٌة والكتابٌة، كما أُلحق بالمدرسة مكتبة ا

ضاعت كل محتوٌاتها مع ما تهدم من تلك المدرسة، وقد بقً منها كتلة المدخل وجزء من الواجهة، باإلضافة إلى القبة 

 .(26)راوٌش، وجانبً المدرسة الشرقً والشمالًوالمئذنة، والصحن الذي ٌعلوه اآلن مسرح الد

ٌعلو مدخل المدرسة زخارؾ جصٌة مفرؼة تتسم بدقتها وجمالها، وٌبدو فٌها التؤثٌرات األندلسٌة فً فن الزخرفة الجصٌة. 

 وتتكون عمارة القبة الضرٌحٌة من مربع تعلوه أربع مناطق انتقال هرمٌة متدرجة ٌتوجها القبة النصؾ دائرٌة، وٌبلػ
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متًرا. وتزدان المنطقة فٌما بٌن المربع والقبة بزخارؾ هندسٌة ذات أطباق نجمٌة،  20ارتفاع القبة فوق المربع ما ٌفوق 

وشبابٌك جصٌة مفرؼة مؽشاة بالزجاج الملون. وٌحٌط برقبة القبة من الخارج شرٌط كتابً بخط الثلث المزهو بآٌة 

الداخل شرٌط كتابً بخط الثلث ٌشمل اسم وألقاب األمٌر سنقر السعدي،  "الكرسً" من القرآن الكرٌم، كما ٌحٌط بها من

وجزء من آٌة "الكرسً"، ونصوًصا من "مقامات الحرٌري"؛ أحد أشهر النصوص األدبٌة اإلسبلمٌة. وتتمٌز المدرسة 

 .(27)(5-4)لوحة  كذلك بالمئذنة المملوكٌة الطراز الممٌزة ببنٌانها المربع الذي ٌعلوه فً نهاٌته بدن مثمن الشكل

 التكٌة ومسرح المولوٌة -2

اتسمت المجموعة المعمارٌة بمختلؾ مكوناتها بالحفاظ على خصوصٌة الصوفٌة؛ فهناك منطقة التعبد لوجود قاعة السماع 

خانة وخبلوي الصوفٌة؛ وهً الحجرات المخصصة لسكن الدراوٌش، ومنطقة األنشطة الٌومٌة المشتركة كالمطعم 

ك المنطقة العامة المخصصة لبلستقبال والتً تفصل المنشؤة عن الشارع، وتضم مدخل التكٌة والحدٌقة التً والمطبخ، وكذل

كان ٌقدم فٌها الطعام للفقراء البلجئٌن للتكٌة كعابري سبٌل. وعبر مدخل ٌطل على شارع السٌوفٌة ٌإدي إلى صحن 

؛ الموضع المخصص الستقبال الفقراء واألرامل التكٌة، نجد إلى ٌمٌن المدخل ست حوانٌت ٌعلوها مبنى الضٌافة

والمطلقات. وتتقدم قاعة السماع خانة خبلوي الصوفٌة المعدة للسكن من ثبلث جهات، وقد بنٌت على طابقٌن، وهً تلتؾ 

 .(28)حول صحن أوسط مكشوؾ ٌتوّسطه نافورة حجرٌة تقابل باب قاعة السماع خانة مباشرة

لمجموعة المعمارٌة، والمبنً الرئٌسً للتكٌة، فهو موضع شعائر الرقص اإلنشادي وٌعد مسرح السماع خانة هو روح ا

للدراوٌش، وهو مركز الكون فً نظر المولوٌة الصوفٌة. وقد تم بنائه على مستوى ارتفاع أعلى بثبلثة أمتار مقارنة 

ع خانة من بناء مربع تعلوه قبة بصحن مدرسة سنقر السعدي القدٌم والذي أقٌم المسرح أعبله. وتتؤلؾ عمارة قاعة السما

 (.6مركزٌة كبٌرة. وللسماع خانة أربع واجهات تتسم بالبساطة بها نوافذ خشبٌة مستطٌلة وأخرى دائرٌة )لوحة 

وقاعة السماع خانة من الداخل عبارة عن بناء خشبً من طابقٌن دائرٌٌن؛ وٌتوسط الطابق السفلى أرضٌة خشبٌة مستدٌرة 

طة بسٌاج خشبً، وتتخلّلها أعمدة محمول علٌها الشرفة العلوٌة والسقؾ والقبة. وجدار القبلة مجلد "مسرح الدراوٌش" محا

حدًٌثا بؤلواح خشبٌة، وٌقع بمنتصفه محراب خشبً. وٌشؽل الطابق الثانً البناوٌر، أي أماكن مخصصة للمشاهدٌن، وهً 

 . (29)ن خشب الخرط البؽدادلًمن الخشب، وبها أماكن للنساء تفصلها عن مقاعد الرجال بؤلواح م

وتجدر اإلشارة أن الطائفة المولوٌة فً العصر العثمانً شهدت ظهور "صوفٌة شٌعة" المذهب، لكنهم مختلفون عن الفكر 

الشٌعً المذهبً، بٌنما تشٌر المصادر التارٌخٌة إلى أن الصوفٌة المولوٌة فً مصر أقرب ما تكون بالمذهب السنً فً 

ا تقع بٌن الدرابزٌن الخشبً أفكارهم ومذهبهم  ًٌ مع توقٌرهم لؤلئمة االثنً عشر. لذا، تحمل القبة أثنً عشر عموًدا خشب

المحٌط بالشرفة العلوٌة، وٌعلو هذه األعمدة بائكات من العقود الخشبٌة، وٌحمل كل منها أسماء أحد األئمة الشٌعة االثنً 

أرضٌة بلون أزرق، وٌحٌطهم إطار من الزهور واألوراق  عشر بداخل دائرة مدونة بالخط الفارسً بلون أبٌض على

النباتٌة باأللوان األزرق واألحمر؛ وأسماء األئمة هم: "جعفر الصادق، موسى الكاظم، علً الرضا، محمد تقً، علً 

. وبجوار اسم اإلمام "محمد (30)النقً، حسن العسكري، محمد مهدي، علً، حسن، حسٌن، زٌن العابدٌن، محمد باقر"

 . (31)(7هـ")لوحة 1282قر" ُدون تارٌخ النقش واسم الخطاط: "راقمه محمد قاسم التبرٌزي با

وٌعلو البائكات الخشبٌة قبة نصؾ كروٌة من الخشب الموسكً المؽطى بالداخل بطبقة من الجص، وتتدلى منها ثرٌا 

مستطٌلة وتم إؼبلقها بواسطة عند تجدٌد نحاسٌة ضخمة بمصابٌح زجاجٌة ملونة. وقد كان بالقبة سابًقا ثمانٌة شبابٌك 

.ُنقشت رقبة القبة بشرٌط كتابً أعلى بائكات العقود الخشبٌة فً هٌئة خراطٌش (32)التكٌة على ٌد البعثة اإلٌطالٌة للترمٌم

كل من الكتابات المذهبة على أرضٌة زرقاء اللون ُدونت باللؽة التركٌة بحروؾ عربٌة بالخط الفارسً )التعلٌق(، وٌفصل 
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شطر كتابً من بحور الشعر المدونة على مساحة مستطٌلة ٌشؽلها باقة من الورود، وهً عنصر رمزي للمراسم 

 كالتالً: (8الصوفٌة، والنقوش الكتابٌة )لوحة 

 النص باللغة التركٌة:

 بسم ]هللا الرحمن الرحٌم[

 ... سماع مولوي ...

 كردان در سماع مولويرشك نه افالك  دور اٌدرلر عشق مٌدانك علوشانة

 نور محض نار سوزندر    سماع مولوي دونه دونه بحته اٌلر دللرٌن حمجون كباب

 انك اٌجون ]بر[ تو افشاندر سماع مولوي عشق شٌمعً دوندرر فانوس حسمن انلرك

 بوٌله بر أٌٌن وار كاندر سماع مولوي ]كو[ ٌا هر بر كداًٌ بر شه دوران اٌدر

 عرشده داخً دونر دٌلر كاله مولوي خانقاه مولويصفه عرش برٌندر 

 ... ]سماع مولوي[ بسته جٌشم اوله جهاندن نوله اٌلر كن سماع

 

 النص باللغة العربٌة:

 بسم ]هللا الرحمن الرحٌم[

 غٌرة السماوات السبع التً تدور السماع المولوي داروا فً مرجٌحة الحب مع علو الشأن

 نور نقً من لهٌب النار السماع المولوي اللحم على الشواٌةودارت ولفت قلوبهم مثل 

 هذا لنوزع النور السماع المولوي شمعة العشق دورت مصباح أجسامهم

 هذا طقس وعادة السماع المولوي تقول كل فقٌر أصبح سًٌدا فً دورة الحظ

 وتدور فً العرش كالة المولوٌة مثل العرش فً السماء خانقاه المولوٌة

 (33) ال ٌهتمون خالل السماع ]السماع المولوي[ لو كانت عٌونهم مقفولة أمام الدنٌاحتى 

 
وٌتجلى فن العمارة العثمانٌة المتؤثر بطراز الباروك األوربً فً زخارؾ القبة الفرٌدة، إذ تعتبر القبة من أهم العبلمات 

زٌتٌة، وزخارؾ نباتٌة ورسوم معبرة عن الفلسفة الصوفٌة الممٌزة للتكٌة، وقد ُزخرؾ باطنها بمناظر طبٌعٌة منفذة بؤلوان 

تزهو القبة فً منتصفها ببدٌع الحرؾ العربً بخط الثلث المدون فً صورة  .(9التً تقوم علٌها الطرٌقة المولوٌة )لوحة 

ْعَملُ " من سورة اإلسراء: 48كتابة مشعة مضفرة فً نهاٌتها ومذهبة؛ ففً قطب الدائرة ُدونت اآلٌة الكرٌمة رقم  ٌَ قُلْ ُكلٌّ 

" فً كتابة متعاكسة لذات اآلٌة. وٌحٌط بهذه الدائرة الصؽرى دائرة أكبر وتشتمل على البسملة واآلٌة الكرٌمة َعلَى َشاِكلَتِهِ 

اًما َوقُُعوًدا َوَعَلى من سورة "آل عمران": " 191رقم  ٌَ َ قِ
ْذُكُروَن هللاَّ ٌَ ُروَن فًِ بسم هللا الرحمن الرحٌم الَِّذٌَن  َتَفكَّ ٌَ ُجُنوبِِهْم َو

ارِ  َنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ َماَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ". كما تتضمن اسم الخطاط المنتسب لطائفة َخْلِق السَّ

". وٌبلحظ ه1224لمولوي سنة كتبه السٌد إبراهٌم الرشدي االمولوٌة الذي وقع بصٌؽة الطؽراء العثمانٌة ما نصه: "

 . (34)(10اختٌار الخطاط لهذه اآلٌة على وجه الخصوص لتناسب طبٌعة الذكر المولوي لهذه القاعة )لوحة 

وٌحٌط بالدائرتٌن إطار رفٌع قوام زخرفته الفروع النباتٌة، وٌحفها من الخارج تصوٌر زخرفً ألشعة الشمس، وكؤن 

ة هو الشمس التً تمد أشعتها من السماء. وٌشؽل باقً المساحة الفارؼة من باطن القبة قطب القبة بما ٌحوٌه من آٌات قرآنٌ

 .(35)رسوم للطٌور صؽٌرة محلقة فً السماء
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 سادًسا: قاعة "السماع خانة" فً القاهرة.. العمارة واألبٌات الشعرٌة والحضرة الصوفٌة

ع رمزي فلسفً فرٌد، فتحفل القاعة بالرموز فرضت رسوم الطرٌقة المولوٌة فً مصر تصمٌم معماري وفنً ذو طاب

الهندسٌة والصوفٌة الرمزٌة؛ فٌعبر الشكل المكعب للمبنى عن الكعبة المشرفة، فٌما ترمز القبة لؤلرض. كما أظهرت 

عبقرٌة التصمٌم فهم المعمار والمزخرؾ المسلم لطبٌعة طقس الرقص الدورانً للدراوٌش وما ٌصاحبه من "سماع" 

جاء تخطٌط القاعة الداخلً "مسرح السماع خانة" فً شكل دائري متوافًقا مع وظٌفة القاعة شكبلً ومضموًنا. و"مشاهدة"، ف

كما أن لفظ "مسرح" ال ٌطلق على قاعة اإلنشاد المولوي مجاًزا؛ بل ألن قاعة السماع خانة فً القاهرة تتوفر بها 

لحدٌثة؛ فنجد التصمٌم المعماري ٌضم مسرح خشبً مواصفات المسرح البسٌط قبل أن تعرؾ أوروبا دور المسارح ا

مستدٌر الشكل، وأماكن مخصصة لجلوس المستمعٌن والمشاهدٌن من الرجال والنساء، مع وجود فراغ معماري مدروس 

فً كافة أبعاده مراعاة لعوامل الصوت واإلضاءة واألداء االحتفالً الذي ٌخرج فً النهاٌة بشكل فنً ؼنً فً كافة 

 .(36)تفصٌبلته

وقد نجح البناء والفنان المسلم فً تطوٌع المكونات المعمارٌة والعناصر الزخرفٌة فً عمارة القاعة الداخلٌة لتدل بذاتها 

على رمزٌة الفلسفة الصوفٌة المولوٌة؛ فنجد القبة محمولة على أثنً عشر عموًدا تشٌر إلى أسماء األئمة االثنً عشر عند 

مها ٌتخللها ثمانٌة نوافذ لئلضاءة، فهً تلوح برمزٌة "رقم ثمانٌة" للداللة على أبواب الجنة الشٌعة. وكانت القبة عند تصمٌ

الثمانٌة، أو حملة العرش الثمانٌة. وبٌنما تدل أرضٌة المسرح على عالم المادة والمحسوسات؛ فترمز القبة إلى السماء 

وٌري المولوي المنبثق عن مدرسة التصوٌر والعالم الروحً. كما عِمد المزخرؾ إلى استخدام عناصر الفن التص

العثمانٌة، فنجد العناصر الزخرفٌة النباتٌة كباقة الورود فً زخارؾ باطن القبة كعنصر رمزي جنائزي، وتعبر رسوم 

الطٌور المحلقة فً السماء عن تحرر النفوس من المادة وقٌودها واالنطبلق إلى السماء. كما تشٌر اآلٌات القرآنٌة المدونة 

الكرٌمة فً قطب القبة إلى طبٌعة الذكر المولوي، وتمثل أشعة الشمس المشعة بقطب القبة فٌض النور اإللهً. هذه 

العناصر الرمزٌة فً إجمالها تدل على المدرسة الصوفٌة فً التصوٌر والتجرٌد فً محاولة لتذكر الدار اآلخرة، 

 . (37)واستحضار نعٌم جنة هللا

 سابًعا: خاتمة

ضح أن التكٌة المولوٌة تعد وبحق نمط استثنائً من أنماط العمارة اإلسبلمٌة بمدٌنة القاهرة فً الشكل مما سبق ٌت

والتصمٌم والوظٌفة، ومازالت تحتفظ بجمٌع عناصرها األصلٌة كواحدة من أندر هذا النمط من المنشآت العثمانٌة على 

طقوس الطرٌقة المولوٌة الصوفٌة، كما أنهه تعد آخر  مستوى العالم، والنموذج األوحد فً مصر الذي تم استخدامه فً

وفضبلً عن ذلك تعتبر مثاالً منشؤة تقام بها شعائر الحضرة المولوٌة التً استمرت حتى الربع األول من القرن العشرٌن. 

ذهب جمع فً مفرداته المعمارٌة وزخارفه وكتاباته بٌن روح المذهب السنً الصوفً ورموز المفرًٌدا من العمائر 

 الشٌعً. لذا تعد تلك المجموعة المعمارٌة رمًزا للعمارة األثرٌة العربٌة الشاهدة على تعاقب التارٌخ على مصر.

وٌبرز فن الكتابة العربٌة فً التكٌة المولوٌة بالقاهرة كفن عربً إسبلمً خالص، والذي ٌتجلى بخطوطه المتنوعة على 

التنفٌذ نجد خط الثلث على سبٌل المثال محفوًرا فً الجص، مدون على جدران المجموعة المعمارٌة. ومن حٌث الشكل و

األجزاء المعمارٌة المملوكٌة، على رقبة القبة الضرٌحٌة من الداخل والخارج، كما ٌحٌط ببناء القبة الداخلً المربع شرٌط 

مارٌة العثمانٌة فً صورة كتابً ٌدور حول الجدران األربعة بخط الثلث. كما ُكتب بخط الثلث فً بعض العناصر المع

كتابات مشعة ومذهبة فً باطن رقبة القبة. ونجد بحور شعرٌة مدونة بالخط الفارسً بلؽة تركٌة وحرؾ عربً تحٌط بناء 

القبة العثمانٌة الداخلً. ومن حٌث المضمون اشتملت هذه الكتابات على آٌات قرآنٌة، ونصوص أدبٌة إسبلمٌة كمقامات 

، فكان ؼنى مضمون وشكل وتنفٌذ الكتابات واإلٌرانٌٌنثنوي" وتوقٌعات الخطاطٌن األتراك الحرٌري، وأشعار "الم

 والزخارؾ معبًرا عن تؤنق وتنوع وروح المجموعة المعمارٌة الصوفٌة األثرٌة. 
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األداء الحركً الدورانً للمولوٌة ممزوًجا والموسٌقً ذات النؽمات المستوحاة من صوت الناي ومن زاوٌة أخرى كان فن 

ٌُشكل لوًنا خاًصا من فنون الطرٌقة الصوفٌة؛ حٌث ٌؤخذ الدراوٌش أماكنهم حول محٌط الدائرة المسرح  وإٌقاع الدؾ 

ساعة، ثم ٌبدأ الدراوٌش فً الدوران حول المولوي وعندما تعزؾ الموسٌقى، ٌتحرك الدراوٌش فً عكس اتجاه عقارب ال

أنفسهم فً دائرتٌن مع توجٌه راحة إحدى الٌدٌن إلى أعلى وتوجٌه األخرى إلى أسفل، وٌتحرك الدراوٌش مع دورانهم 

حول محٌط الدائرة لٌعبروا الخط االفتراضً فً مخٌلتهم بٌن العالمٌن الحسً والروحانً، أنها حضرة صوفٌة وفنٌة 

إضافة "السماع" كؤحد رسوم أعٌان مصر وعوامها كما شهدت بذلك النصوص التارٌخٌة. وتجدر اإلشارة إلى جذبت إلٌها 

ا. ًٌ   الطرٌقة الصوفٌة المولوٌة لقائمة الٌونسكو الخاصة بالتراث الؽٌر مادي الجدٌر بالتسجٌل والحفاظ باعتباره تراًثا صوف

 ثامًنا: األشكال واللوحات

  

)عن ترمٌم سماع خانة الدراوٌش،  القاهرة"فً لمكونات المجموعة المعمارٌة "التكٌة المولوٌة  : مسقط أفق1ًشكل 
 (7لوحة رقم 
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 (6عن ترمٌم سماع خانة، لوحة رقم : قطاع عرضً ٌمثل المكونات المعمارٌة للتكٌة المولوٌة بالقاهرة )2شكل 

 : أمٌر الخطاطٌن الشٌخ عبد العزٌز الرفاع2ًلوحة 

: الدراوٌش الراقصة والمشاهدٌن للحضرة 1لوحة 
 Dieالصوفٌة بالمولوٌة فً القاهرة فً لوحات

Gartenlaube” 1871 " عام 

 : لوحة خّطٌة مذهبة بالخط الفارسً )التعلٌق( من كتابة الشٌخ عزٌز الرفاع3ًلوحة 
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 : القبة والمئذنة الباقٌة من المدرسة السعدٌة4لوحة 

 : عمارة وزخارف القبة المملوكٌة من الداخل وتظهر النقوش الكتابٌة بخط الثلث5لوحة 
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 : مسرح "سماع خانة" القاهرة من الداخل6لوحة 

 : أسماء األئمة الشٌعة األثنى عشرٌة مدونة ببائكات العقود الخشبٌة7لوحة 
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 الشعر بكتابة تركٌة : زخارف رقبة القبة النباتٌة وبحور8لوحة 

: الكتابات القرآنٌة المذهبة بخط الثلث بمركز 10لوحة 

 القبة من الداخل
 : زخارف قبة مسرح الدراوٌش9لوحة 
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23 Fanfoni, The Foundation and Organization of The Cairo Mawlawiyya, p. 116-117. 
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