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 الملخص

يمثل هذا البحث مدخالً لمحاولة فهم وتفسييييير ارفكار الفلسييييفية والتعبيران والمعانة الرم ية التة ءهرن ورا  

القباب مع تتبع جذور هذه ارفكار بالعصيور السيابقة للوصيول  لة  صيل ذلف الفكرث حيث  ه هذه ارفكار لم تنبع  

ارجييال المختلفية  صيييييحياب الفكر والمكياه والثقيافية الواحيدةث ثم اختبيار هيذه ارفكيار مه فراغ ولكنهيا متوارثية ربر  

بالواقع المصيييرن مه خالل مجمورة ارمثلة البحثية المعاصيييرة التة تحتون رلة رنصييير القبةث ثم  بدا  الر ن  

العمارة والمشيييياركة مه خالل الفكر بواسييييية ااسييييتبياه الذن شييييارف فيم مجمورة مه المعمارييه ويالب  

والمسيتخدميهث وذلف للوصيول  لة مدن اسيتيعاب ومصيداقية تلف ارفكارث ومه هذا المنيلن فذه هذا البحث دروه  

 للفهم مه خالل العقل للمجتمع بشكل رام والمعمارن بشكل خاص لهذا العنصر المعمارن المتوارث ربر ارجيال. 
 

 

 .  (المعنة  -رالفك  -التعبير - الرم ية  - القباب) الكلمات المفتاحية:

 
 

 لمقدمة العامة: ا -1

 ااشكالية البحثيةث ارهدافث ارهمية والفوائدث الفرضيانث المنهجية المتبعةث المقدمة.
 

 

 اإلشكالية البحثية:...  1/1

منذ العصيير ااسييالمة والعصييور التة سييبقتمث ومروراً بكل العصييور المتعاقبة وحتة العصيير المعاصييرث وقد 

بالمباني الدينية فوق الجوامع والكنائس وبالمبانة الجنائ ية فوق ارضيييرحة والمقابر وبالمبانة  اسيييتخدمن القباب  

السييكنية والعامة رهداف وءيفية ورم ية وتعبيرية وجمالية وبيئيةث ولكنها اره تسييتخدم كشييكل جمالي دوه فهم 

 كل وفي  وضاع تصميمية مختلفة.ووري للفكر والمعني الذي  وجده وجعلم يءهر في العصور السابقة بهذا الش
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 أهداف البحث:...  1/2

التعرف رلة مجمورية مه ارفكيار الرم يية والمعيانة والتعبيران المتعيددة وكيذليف ارنواع وارشيييييكيال التة    أوالً:

ارتبين بعنصير القبة و يضياً كيفية التحميل و ماكه  سيتخدامها فة العمارة المصيرية التراثية القديمة ربر العصور  

لمختلفة وخصوصا فة رمارة الثقافة ااسالميةث حيث تم اختيار رنصر القبة للدراسة وذلف مه خالل فهم وتحليل  ا

 آرا  بعض الفالسفة واردبا  و صحاب الفكر المتخصص في هذا المجال.

قديمة مثل تتبع جذور الفكر الخاص بالقبابث وذلف مه خالل رمل  سيقاي لهذا العنصير التشيكيلي بالعصيور ال  ثانياً:

العصييير المصيييري القديم والعصييير القبيي وااسيييالمةث وذلف للوصيييول  لة مالمت ذلف الفكر المتوارث ربر 

 ارجيالث مع فهم  صل ذلف الفكر وكيفية بلورتم وءهوره بكل رصر.

خالل رمل دراسيية تحليلية لكيفية تيبين ارفكار المختلفة لعنصيير القبة في الواقع المصييري المعاصيير مه   ثالثاً:

 رمل دراسة ميدانية لمشاريع حديثة معاصرة ذان نماذج مختلفة تحتون جميعها رلة رنصر القبة.

 ختبيار بعض هذه ارفكيار والمعياني مه خالل ااسيييييتبيياه وذلف لمعرفة مدن مصيييييداقية ذلف الفكر ومدن   رابعااً:

 مه رامة الناس.  استيعابم وفهمم مه خالل المعمارييه واليالب فة مجال العمارة والمستخدميه

  المعماري، انجا  ارهداف السيابقة كاه التوجم لدراسة التعبيران والمعانة الرم ية المختلفة وتثثيرها رلة العمل 

ثم التعرض لبعض ارفكيار والمعياني   المختلفية،كيذليف دراسييييية توارث الفكر الرم ي ربر الحقبيان التياريخيية  

فكر المعماري كالفكر الذي اسيتمد مصيدره مه القرآه الكريم والسينة  والتعبيران المختلفة التي  ثرن رلة منتج و

ثم اختبار هذه ارفكار   هلل،الخالصية    والعبوديةالنبوية الشيريفة والذي يهدف  لة  قامة حياة تقتضيي التوحيد الميلن  

 الفلسفية والتعبيران والمعاني الرم ية بالواقع المصري المعاصر.  

 
 

 حث :أهمية وفوائد الب...  1/3

يرجع  همية ذلف الموضيييوع  لة  رتباي المجتمع المصيييري بالعناصييير المعمارية المختلفة التة ءهرن بعمارة 

الثقافة ااسالمية والقبيية وخصوصاً القباب التة ءهرن بالمبانة الدينية بمعءم الجوامع والكنائس وكذلف المبانة  

ومه هنا كاه هذا البحث رسالة موجهم لإلرتقا     الممتد،ن  اآلخرن نءراً الستخدامها بكثرة بدالً مه السقف المستو

 حيث  ه رالقة المجتمع بالمبنة رالقة تبادلية مه اليرفيه يتثثر بم ويؤثر فيم.  والتحليل،بالفكر بعد الرصد  

 
 

 فرضيات البحث:...  1/4

 تثثرن القباب التي ءهرن في العمارة المصرية بعد دخول ااسالم بي:

 العصور التة سبقتها مه حيث الفكر والمعنة والمضموه.   أوالً:

 روح العقيدة المتمثلة في ج ئييه وهما القرآه والسنة النبوية.    ثانياً:

  العنصير، مع  سيلوب حياة المجتمع المسيلم ره فهم ووري لذلف    تتال م  لكيحيث  خذها المعماري و راد صيياتتها  

امة والمعماري بصفة خاصة بالعصر الحديث نءرا للغ و الفكرن مما  مع تغير المستون الثقافي للمجتمع بصفة ر

  اسييتعمالها،  ثر بشييكل مباشييررلة فهم و دراف هذه ارفكار والمعاني التي ءهرن ورا  تشييكيالن القباب وكيفية  

 ومه هنا كانن البداية في البحث بالماضي وفهمم جيداً استعمال ذلف العنصر ره وري وصياتتم مه جديد.

 
 

 المنهجية المتبعة: ... 1/5

 :كاالتييعتمد البحث رلة ردة مناهج لتحقين  هدافم وهذه المناهج تتمثل مه حيث الترتيب  

 
 

   ... الوصفي التحليلي: 1/5/1

كذلف ارهداف الوءيفية وارفكار الرم ية والمعاني   القباب،للتعرف رلة مفاهيم و نواع و شيكال ويريقة تصيميم  

 مع تحليل تلف اآلرا .  العنصر،التة توجد ورا  ذلف  
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   التحليل التتابعى والمقارنة من خالل الرصد:...  1/5/2

من خالل عمل إسققط ل ذا ا اذصر ققع ذمصعصل ذ ققل  ذر اذ اع صو اذص قققع اذسقق لطلل را عمل اذدعاسققل اذم دار ل  

 عرل ل ن اذطد ا  قععض لصض اذرم  ج من اذص قع اذدد   صو اذقاع  اذم قعا اذمص  قعل ذصمل يد  ل يي لصو قمط

قاذدد   علع اذزمن من خالل اذيلقعل را إسقيخدام  ل ذدعاسل اذيد    ل اذي     ل ذصر ع اذطل   م  لع  قع د  

لصض األصا ع من خالل مط ل ل لصض األصعاد قعمل إسققققيل  ن م  اذلصض ا خعل قاذ ا يا من خالل اذمةقققق عال 

 رو اذعمز ل ع ا مسققيقا اذمصم ع  ن قاذلال  اذداعسقق ن صو اذ اع ل إللداء اذعذا قاذق قققل إذا األصا ع قاذمص

 .مج ل اذصم عة قاذمسيخدم ن من اذر س

 
 

 مقدمه عن القباب: ... 1/6

هة  حد نماذج التكوينان الهندسيية المرتبية بالعمارة المصيرية والتة ءهرن ربر العصيور وتيورن بشيدة بعد  

دخول ااسيييالمث كما  ه القبة هة ربارة ره بنا  دائري المسيييقي مقعر مه الداخل ومقبب مه الخارج رلة هيئة 

قف كثير مه المباني رلة مر  نصيييف كرةث وهي تعتبر  حدن ارشيييكال الخاصييية التة اسيييتخدمن في تغيية  سييي

العصيورث وقد اسيتخدمن في كثير مه ارحياه لتغيية المنشيان الدينية والجنائ يةث ومه  قدم و وضيت ارمثلة التة  

 (1)ءهرن في العصور السابقة فة رمارة الثقافة ااسالمية هة قبة الصخرة بالقدس الشريف.  

 
 

 مرجعية القبة وأسباب استعمالها: -2

قبة فة العمارة المصيييرية بعد دخول ااسيييالم كحل  نشيييائة مبتكر كما  نم يعتبر رنصييير معمارن   سيييتخدمن ال

لتسيقيف الفراتان المتعددةث وكذلف يعتبر نموذج مصيغر للسيما  وبخاصية فة العمارة الدينية والجنائ يةث وقد  خذ  

الد ذو المناخ الحار، وقد  قبل رلة المعماري المسييلم فة  نشييا  القباب ره السيياسييانييه وارقباي والبي نيييه والب

 (2) استعمالها فة بعض الجوامع وارضرحة حتة  يلقن ج  اً رلة الكل وصارن كلمة قبة اسماً للضريت كلم.

وقد ءهرن القباب صييغيرة فة بداية اسييتعمالها بالعصيير ااسييالمي، واقتصيير اسييتخدامها لتغيية ارماكه الهامة 

اب وفوق اامام كجامع ار هر والحاكم بثمر هللا بالعصييير الفايمي، ثم انتشييير  المقدسييية كالتة توجد  مام المحر

السيلياه حسيه وقايتبان بالعصر المملوكي البحري والبرجيث وقد تم وضعها   قبةاسيتعمال القباب فوق ارضيرحة ك

 (3) .فوق الميضثة التي توجد بالصحه المكشوف بوسي الجامع  و المسجد لإلشارة  لة  همية رنصر الما 

ولقد تثثرن العمارة المصيييرية فة العصييير العثماني بالتغييران التة ير ن رلة رمارة المسييياجدث حيث احتفء  

المعماري بفكره التصميمة للجامع ذو الصحه المكشوف بثه جعل مساحة الج   اروسي خالية مه اررمدة تفوق  

مغية بسيييما  رم يةث وقد اختار فة ذلف  مسييياحتها لمسييياحة اايوانانث وهو ما يجعل هذا الج   وكثنم صيييحه  

 (4)الوقن يرا  القباب البي نيية حتة تتيت لم تغيية  كبر مساحة ممكنة كجامع سليماه باشا بالقلعة.  

 
 

 أشكال وأنواع القباب: -3

 ة..  لوالمضيلع ،والهرمة  ،والبصيلي  ،والبيضياوي  الكرويلقد تنورن  شيكال القباب و خارفها فكاه منها الشيكل 

 (5)  :يليويمكه تلخيص  هم و شهر  نواع القباب فيما   آخره،

 

 ... القباب الساسانية ذات الخناصر المعقودة:  3/1

ث وهة تعتبر مه  وبارخص فة العصييير المملوكة  سيييتعملن بكثرة فة العمارة المصيييرية بعد دخول ااسيييالم  قد  

العناصيير الممي ة للعمارة المصييرية فة تلف الفترة وخصييوصيياً بالعمارة الدينية فوق الجوامع وبالعمارة الجنائ ية  

فوق ارضيرحةث حيث تم وضيعها فوق رنصير المحراب بالعصير الفايمي لكة تشيير  لة مكاه اامام  و الشيي   

هو بالجامع ار هر وجامع الحاكم بثمر هللا وارقمر والصالت يالئع وتيرهمث وفوق معءم   الذن يؤم المصليه كما

ارضيرحة بالعصير اريوبة لكة تشيير  لة مدفه السيلياه  و مدفه اامام مثل قبة ضيريت الملف الصيالت نجم الديه  
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ثل ضيريت السيلياه حسيه  يوب وضيريت اامام الشيافعي وتيرهماث و يضياً بالعصير المملوكي البحري والبرجي م

والسييلياه قايتبان وارشييرف برسييبان والسييلياه الغوري وتيرهمث وهي ذان قياع رقد مدبب  وسييالر وسيينجر  

ترم  وتشييير  لي السييما ث وترتك  رلة  ربعة حنيان محاريب ركنيم  و مجمورة مه المقرنصييان تسييتقر فوق 

 (6)مثمه ثم للشكل الدائرة لكي ترتك  رليها القبة.  ارركاه ارربعة للغرفة فتحول الشكل المربع  لة الشكل ال

 

   ... القباب البيزنطية المنخفضة اإلرتفاع:3/2

فة العصير العثماني وذلف بعد انتشيارها فة وبارخص  سيتعملن بكثرة فة العمارة المصيرية بعد دخول ااسيالم  قد  

ي نية  و القسييينيينية وهة  سييينبول  العصييور التة سييبقتها باامبرايورية الرومانية الشييرقية وبارخص فة ب

ارهث حيث تم وضييعها فوق قارة الصييالة بدالً مه الصييحه المكشييوف تعويضيياً ره السييما  لكة تشييير للكوه 

الصغير المنفصل ره الكوه الكبيرث وهة ذان قياع رقد نصف دائرن  و قليل اانحنا ث وقد استخدمن الخناصر  

م التحول مه الشيييكل المربع  لة الشيييكل الدائرنث وتم وضيييعها  سيييفل القبة  المتدلية  و المثلثان الكروية لكي يت

مثال جامع   بثركانها ارربعة حيث ترتك  القبة رلة قاردة المثلث رلة حيه يكوه ر س المثلث متدلياً  لة  سييييفلث

 (7)محمد رلة بالقلعة.  سليماه باشا  و سارية الجبل وكذلف جامع 

 

 

 (https://www.academia.edu, 2021)القباب  أهم أنواع  (1جدول )

 القباب البيزنطية ذات قطاع عقد نصف دائرى القباب الساسانية ذات قطاع عقد مدبب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 القباب:كيفية تحميل  -4

ولقد اسيتخدمن ردة  سياليب  نشيائية فة النوريه السيابقيه انتقال ارحمال فة سيهولة ويسير ربر المسيقي ارفقة 

 الدائرن والذن يحمل فوقة القبة  لة المسقي ارفقة المربع المتصل باررضث وفيما يلة ررض لكيفية التحميل:

 بالقاهرة.   ستخدام المثلثان الكروية  سفل القباب لنقل ارحمال مثال قبة جامع محمد رلة بالقلعة ...4/1

ثال القبة المرك ية الرئيسييية بمقابر  سييرة محمد  سييتخدام المحاريب الركنية  سييفل القباب لنقل ارحمال م ...4/2

 رلة بحوض الباشا بجوار جامع وضريت اامام الشافعةث بالقاهرة.

 (8)المقرنصان  سفل القباب لنقل ارحمالث مثال القبة الضريحية بمدرسة السلياه حسه بالقاهرة.   ...4/3
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 (https://www.academia.edu, 2021)كيفية المعالجة الداخلية أسفل القباب  (2جدول ) 

 المقرنصات  المحاريب الركنية  المثلثات الكروية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 أماكن استخدام القباب: -5

 تءهر  همية القباب مه خالل  ماكه استخدمتها حيث:  

 

 ... أستخدمت القباب فى تغطية أسقف الجوامع والمساجد  5/1

بثرلة الج   الواقع  مام القبلة مباشييييرةث  ن فوق رنصيييير المحراب والمنبر تثكيد رلة  همية ذلف المكاه نءراً  

 لوجود اامام بم كما ءهر بجامعي ار هر الشريف والحاكم بثمر هللا بالقاهرة مه العصر الفايمة وتيرهما.

 

 .. أستخدمت القباب فى تغطية أسقف الشواهد واألضرحة.5/2

كما ءهر بمشيهد السييده رقيمث و ضيرحة اروليا  الصيالحيه مثال الحسييه والسييدة  ينب والسييدة نفيسية  لة آخرهث  

ومه  شيهر هذه القباب فة مصير بالعصير اريوبة قبة اامام الشيافعي المصينورة مه الخشيبث كما ءهرن  يضياً  

 (9)شرف قايتبان وبرسبان وتيرهما.  رلة ارضرحة ومالصقة للمسجد بالعصر المملوكي كجامع السلياه ار

 

 ... أستخدمت القباب فى تغطية أسقف الميضات بوسط الجامع 5/3

 الما ،كما ءهر فة وسيي صيحه الجوامع المكشيوفة كعالمة بصيرية ممي ة تدل رلة وجود شي  هام تحتها وهو 

ال الميضيييثة التة توجد بجامع وتعتبر  يضييياً معالجة بيئية مث  الوءيفية،تءلل رلة المتوضيييئيه مه الناحية   ولكي

 (10)  القديمةرمرو به العاص و حمد به يولوه والسلياه حسه والسلياه برقوق بالنحاسيه وتيرهم مه الجوامع 

 

 ... أستخدمت القباب فى تغطية أسقف المداخل الدفاعية والمبانى العامة5/4

بشيمال وجنوب قصيبة المع  لديه هللا بالقاهرة  مثل مداخل بوابان  سيوار القاهرةث مثل قبتا بوابتي الفتوح و ويلة 

 ( 11)وذلف بالعصر الفايميث وكذلف المبانة العامة كالحمامان حيث تم استعمال القباب المرك ية وااضا ة العلوية.

ونالحء مما سيبن اسيتعمال القباب فة معءم  نواع المبانة المختلفة بعمارة الثقافة المصيرية حيث نجدها بوضيوح 

 ة الدينية والجنائ ية والحربية وكذلف المبانة الخدمية العامة ربر العصور والحقبان التاريخية المتتالية.فة العمار
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(  https://www.pinterest.com,2021اساااتعمال القباب بالجوامع والقصاااور كعالمة بصااارية مميزة فى الحضاااارات المختلفة )  (1شيييكل )

  ................                . 

 

 القبة المركزية بأحد القصور بالحضارة الفارسية بايران

 

(    https://ar.wikipedia.org,2021اساتعمال القباب بتصاميمات متعددة فوع عنصار الميضاأة أو الفوارةذ وكذلق فوع المشااهد  ) (2)شيكل 

....                . 

 

 استعمال القبة فوع الميضأة بجامع أحمد بن طولون 

 

                ( https://www.pinterest.com,2021افاة اإلساااااالمياة )اساااااتعماال القبااب فوع المغط  بمبنى الحماام العاام بعماارة الثقا  (3شيييييكيل )

 . 

 

اساتعمال القباب بالمسااجد المجموعة فوع الضاريا بالعصار األيوبى والمملوكى البحرى والبرجى على ناصاية الجامعذ وكذلق فوع قاعة   (4شيكل )

( مميزة  بصاااااريااة  تكون عالمااة  لكى  العثمااانى  بااالعصااااار    (  Architecture Identity in contemporary Cairo,2015الصاااااالة 

....................                 . 

 

 قبة من العصر العثمانى فى مصر 

 

 قبة من منتصف العصر المملوكى 

 

 قبة من نهاية العصر المملوكى 

 

قبة من العصر األيوبى فى  

 مصر 

 

 القبة المركزية فوع قاعة الصالة بأحد الجوامع العثمانية 

 

 استعمال القبة فوع مشهد السيدة رقيه بالقاهرة 

 

https://www.pinterest.com,2021/
https://ar.wikipedia.org,2021/
https://www.pinterest.com,2021/
https://www.pinterest.com,2020/
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  األفكار الرمزية والمعانى التى توجد وراء القباب: -6

 يضيا رم اً روحانياً  اسيتخدام القباب رؤية خاصية فهة لم تكه حالً بيئيا ومناخيا و  نشيائيا ووءيفيا فقي بل كانن 

يرم  ويشيير  لة السيما  الواسيعةث حيث  نها تعتبر صيورة مصيغرة لما كاه يراه العربة في صيحرائم مه اتسياع  

ارفن واسييتدارة السييما  مه فوقم حيث يقول المولي: )هللا الذي رفع السييماوان بغير رمد ترونها ثم اسييتون رلة 

  (12)  ة يدبر االمر يفصييل االيان لعلكم بلقا  ربكم توقنوه(العرش وسييخر الشييمس والقمر كل يجري الجل مسييم

{ مه سيورة الرردث وقد ءهر هذا التصيور بوضيوح فة العصير العثمانةث ونتيجة للرؤية ااسيالمية للقبة فقد  2}آية  

جيا ن اسيييييتعمياالتهيا ممي ة وفرييدة رميا سيييييبقهيا مه قبياب الحضييييياران المختلفيةث حييث تعيددن ارفكيار الرم يية 

نة المتعددة الخفية التة ءهرن ورا  ذلف العنصيير ربر العصييور وارجيال المختلفة حيث يمكه تلخيصييها  والمعا

 (13)فيما يلة:

 
 

 ... رمزية القباب من خالل الفكر المصري القديم:6/1

وكاه  ول تصيور فة التاري  لشيكل القبة اسيتلهم مه ارسيايير    القديمة،العمارة المصيرية   فيءهرن فكرة القباب  

رلة هيئة امر ة جسيييدها مقوس تغييم   كبيرة،شيييكل قبة   فيلمصيييرية القديمة التة تصيييور )نون( ربة السيييما   ا

ومه هنا ءهرن القبة تعبير ورم  يشيير للسيما   و الكوه الواسيع وما يحمل مه نجوم وكواكب   والنجوم،الشيمس  

 ،وااسييييالمي  القبييمارة بالعصيييير  الع  لة  الثقافيحيث  نتقل هذا الفكر بعد ذلف مه خالل التوارث    ومجران،

حين ءهرن القباب ذو ال خارف النباتية والهندسييية ذو  شييكال نجمية مختلفة وذان خيوي حل ونية و ج اجية  
(14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ... رمزية القباب من خالل الفكر القبطى:6/2

ومراتبهمث وبذلف قد  صيييبغوا رلة القبة البي نيية يابعاً مسييييحياً خاصييياً يواكب الفكر  والقديسييييه وفن درجاتهم  

الرم ي للكنيسية وذلف للوصيول  لة صيورة الكوه المنفصيل والمتكامل الذن تتوافر فيم جميع رناصير الحياة مه  

لحاملة للقبة بخالف  السيييما  الكروية المتمثلة فة رنصييير القبة واررض المتمثلة فة رنصييير الدرامان ارربعة ا

صيور المالئكة والقديسييه والييور وارشيجار والنباتان المنبثقة والمياه العذبة الفياضية وتير ذلفث حيث تنكفة  

ارسيييت الكروية رلة فراتها الداخلي لتفصييلم ره العالم الخارجي الماديث وبذلف  سييتياع  ه يصييمم المعماري 

 ً ره العالم الخارجة وهو في وجم نءره كوه صيغير متكامل يتوافر بم  القبية رالم داخلة روحانة منفصيل تماما

 (15)  جميع رناصر الحياةث ويسارده رلة  دا  جميع الصلوان والتوجم  لة هللا فة تركي  وخشوع تام.

 

 

مقو   تصاور شاكل اإلنحناء اساتلهم من األسااطير المصارية القديمة التى تصاور )نوت( فى شكل قبة كبيرةذ على هيئة امرأة جسدها   (5شيكل )

               (  tourguidewiki.blogspot.com,2021)  تغطيه الشااام  والنجومذ ومن هنا تهرت القبة رمز يشاااير للساااماء أو الكون الواساااع

 . 

 

http://www.masrawy.com,2019/
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 ... رمزية القباب من خالل الفكر اإلسالمي:6/3

وقد  تجم الفكر المعمارن   للسيما ،اسيتخدمن القباب فة العمارة المصيرية بعد دخول ااسيالم كرم  روحاني يشيير  

  التي العصيور   فيمختلفة رما ءهر   معانيفة رمارة الثقافة ااسيالمية بمصير  لة اسيتعمال القباب بصيوره توضيت  

  بداخلها، تعتبر رنصير معبر ره شيي  هام    فهي  ،االحتوا تشيير  ليم القبة هو فكرة   التيفالمعني الواضيت    سيبقتم،

 (16)ولذلف نجد  ه القبة قد ربرن ره مكاه اامام  و الشي  وكذلف ره الوالة وقد ءهر بوضوح في: 

 

 

تصااميم القباب بمعتم الكنائ  في العصاار القبطى فوع قاعة الصااالة لكى تشااير للى المصااليين وترمز بأسااتدارتها للى السااماء او         (6شييكل )

            (     ar.wikipedia.org/wiki,2021)الكون الفسااياذ حيث تحولت الكنيسااة بذلق التعبير للى عالم مخر منفصاال فيه جميع مقاومات  الحياة  

 . 

 

 كنيسة ميا صوفيا بالقسطنطينية

 

استعمال القباب فى تغطية قاعات الصالة بالكنائ ذ لكى ترمز وتشير للى فكرة الكون المنفصل الذى يتوافر فيه جميع عناصر الحياةذ   (7شيكل )

(                 www.copts-united.com,2021)القبة واألرض المتمثلة فى عنصاااار الدعامات األربعة  عنصاااار من السااااماء الكروية المتمثلة فى  

 . 

 

 التجديد كنيسة مارجرج  بالقاهرة من الخارج بعد 

 

 كنيسة مارجرج  بالقاهرة من الخارج بعد التجديد

 كنيسة مارجرج  بالقاهرة من الداخل بعد التجديد

 نماذج استعمال القباب فى تغطية أسقف الكنائ  

 نماذج استعمال القباب فى تغطية أسقف الكنائ  

http://www.copts-united.com,2021/
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   ... العمارة الجنائزية )عمارة الخالء(:6/3/1

 باسيييممسيييمة المكاه   الذيوالشيييخص  يرقد بم الوالي  و اامام   الذيحيث نجد  ه القبة بداخلها مدفه  و ضيييريت  

مثال قبة اامام   اامام،وهنا قد ربرن القبة ره مرقد   الجامع،سييوا  كاه ذلف الضييريت متصييل  و منفصييل ره 

وقد ربرن القبة ره مرقد  سيرة الوالة بقبتة برقوق وفرج   الصييرة،الشيافعي بالقرافة الصيغرن بالقرب مه ريه 

 (17) المملوكيوتيرها مه القباب التة ءهرن بكثرة في العصر    بالقاهرة،بالقرافة الشرقية بصحرا  المماليف  

 
 

   ... العمارة الدينية )الجوامع والمساجد(:6/3/2

حيث نجد  ه القبة  سيييفلها رنصيييري المحراب والمنبر الذن يكوه بم اامام  و الشيييي  الذن يصيييلة بالمسيييلميه  

 وسييينة الرسيييولث وهنا قد ربرن القبة ره مكاه  ويورءهم ويرشيييدهم  لة اليرين الصيييحيت مه خالل كتاب هللا

 (18)  اامام  و صبحن رالمة ممي ة لم مثل جامع ار هر والحاكم وتيرهما مه الجوامع بالقاهرة ربر العصور.
 

ومه هنا فقد ربرن القبة ره الشي  الهام والرئيسي الذن يوجد بداخلها وهو يعتبر الهدف ارساسي الذن مه  جلم  

مبنة مثل الدروة والصييالة مه خالل اامامث و ذا نءرنا  لة الشييكل الخارجي التة نشييثن رليها القبة  تم  نشييا  ال

لوجدناها متدرجة  لة  رلة وهة تشييبم مه خالل ذلف شييكل الهرم المدرج فة تكوينمث حيث  ه التدرج فة شييكلم 

كروية لقبة السييما  كما  نها تشييير  وتكوينم منيلن  لة  رلة نحو السييما  للميلن  لة هللا ر  وجلث فهة تلخيص ل

 (19)الكوه  و  لة الهالل الوليد الذن  كتمل و صبت دائرة حيث  ه الشكل الدائري يرم  ويشير للشمس  و الكوه. 

 

   ... المفهوم المتغير والفكر الرمزى للقبة:6/3/3

 
 

الفكر الناتج ره رنصيير القبة     هحيث    ااسييالمية،تغير الفكر الرم ي ربر العصييور لعنصيير القبة بعمارة الثقافة  

مه  جلم    الذيوخصيوصياً بالعمارة الدينية يرم   لة اامام  و الوالي  فة العصير اليولوني والفايمي وما سيبقهم  

وهنا ينيبن    والرشيياد،اشييارة  لة  همية دور اامام فة تقويم فكر المجتمع والعءة والهداية   في  المسييجد،تم بنا   

 (20)  لمسلميه.ره قيمة الشي  الوارء مه خالل الفكر والرآن ل وهو تعبير  (،شي المثل الشعبي القائل )تحن القبة  
 

وقد تغير هذا المفهوم للمرة الثانية فة العصيير اريوبة والمملوكي البحرن والبرجةث حيث تم اسييتعمال القبة لكة 

ترم  وتشيير  لة ضيريت اامام  و الوالي وكذلف  شيارة  لة مكاه دفه ارمير  و السيياهث وفة تلف الفترة ءهرن 

لفةث وتم وضييع الضييريت المغية بالقبة ضييمه المجمورة فة  كثر الجوامع التة تتكوه مه مجمورة وءائف مخت

مكاه ممي  فة مسيييار الحركة مثل النهايان والنواصييية ليكوه رالمة بصيييرية ممي ة للجميعث مثل قبة السيييلياه  

   (21)قايتبان والغورن وارشرف برسبان وقانيبان الرماح والسلياه حسه وبرقوق وفرج واينال وقالووه وتيرهم 
 

ذلف المفهوم مرة ثالثة فة العصييير العثمانة ومحمد رلةث حيث  سيييتعملن القبة البي نيية فة تغيية فراغ وتغير 

قارة الصيالة الرئيسيية  و بين الصالة لكة تشير  لة مكاه تواجد جمهور المصلييه المسلميه بالجامعث مثال جامع 

جامع سييليماه باشييا وجامع محمد رلة الملكة صييفية بالقرب مه شييارع محمد رلةث وجامع سييناه باشييا ببوالق و

بقلعة صيالح الديه بالقاهرةث ومه هنا قد ربرن القبة ره  حتوائها للشيي  الهام الذن  نشيث المبنة مه  جلمث ولذلف  

 (22)قد  ستعملن القبة فوق فراغ قارة الصالة فة معءم الجوامع والمساجد لكة ترم  رما بداخلها وتشير  ليم.  
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 لقطة من الخارج القبة لكى تعبر عن أستدارة األفقاستعمال 

 لقطة من الداخل

تهرت القبة فى عمارة الثقافة اإلساالمية لكى تككد على فكرة اإلحتواءذ كما أن القبة بتدرجها للى أعلى ترمز وتشاير للى كروية   (8شيكل )
الشاي  أو الواليذ وقد تهر ذلق بالعصار الفاطمي لكى تشاير للى مكان   -الكون أو الشام  واساتدارة األفقذ كما أنها تشاير للى مكان اإلمام  

                  (www.islamonline.net,2021)ما العصااار المملوكى فقد تهرت القبة لكى ترمز وتشاااير للى مكان الضاااريا  شاااي  المساااجدذ أ

 . 

استعمال القبة المركزية المسيطرة    

 من الداخل تركيا -بجامع السلطان أحمد بأسطنبول 

 الداخلمن 

 من الخارج

 من الخارج
استعمال القبة المركزية المسيطرة    

 مصر -بجامع محمدعلى بالقاهرة 

اسااتعمال القبة البيزنطية ذات الخناصاار المتدلية فوع قاعة المصااليين أو فوع بيت الصااالة بالعمارة الدينية فى الجوامع والكنائ     (9شييكل )
وخصاوصااً بالعصار العثماني لكى ترمز وتشاير للى االنكفاء واالنفصاال عن العالم الخارجى أى الكون المساتقل الذى يتوافر فيه جميع عناصار  

(        www.youm7.com, 2021(ث )www.turkpress.com, 2021)  ق لشااااارة للسااااماء وما تحمل من اسااااتدارة األفقالحياةذ وكذل

. 

http://www.islamonline.net,2021/
http://www.turkpress.com/
http://www.youm7.com/
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العقد المدبب المنيلن  لة  ه القبة ترم  وتشيير  لة السيما  وذلف مه خالل قياع   حسيه فتحي: المعماريويذكر  

 رلة نحو الميلن وكيذليف مه خالل ال خيارف النبياتيية التة توجيد رلة السييييييت الخيارجي للقبية التة اتخيذن رم اً 

للصيييييعود  لة  رلة في تضييييياد مع جاذبيية اررضث كميا  ه القبية الكروية التة ترتك  رلة ثميانيية  ركاه نموذجا  

كتاف المالئكة الثمانية التة تدرم ررش الرحمهث وقد ءهر ذلف المعنة مصييغراً للسييما  الواسييعة المحمولة رلة  

فة كثير مه اررمال المعمارية التة ءهرن فة ذلف الوقن وخصيوصياً بالعصير المملوكةث حيث  راد المسيلم  ه 

 (23)يعبر ره العالقة النسبية بيه اانساه راماً والكوه الميلن.  

الغيياني: لكة يعيي المعماري المسيييلم تثثير الخفة وصيييعود القبة  لة  رلةث فقد اسيييتخدم  ويذكر ارديب جمال 

بنهاية القبة شيكل الخوذة المعدنية المتدرجة فة اارتفاعث وهة ربارة ره ردة كران تتناقص تدريجيا كلما  تجهنا  

يرم  ويشيييير  لة الصيييعود    لة  رلة ويوضيييع فوقها هالل يوجم ناحية الكعبةث حيث  ه التناقص التدريجي هنا

للسيييييميا  نحو الميلنث كميا تم  خرفية القبياب بيانواع مختلفية مه ال خيارف مثيل ال ج اجيية واليدائريية التة تيذكرنيا 

بثمواج البحر الالنهائية التة تتجم نحو الشيياية  ويعتبر ذلف تجريد لمعنة تدفن ارمواج فة البحرث حيث  ه تلف  

 (24)ة شاية  ولكنها تتجم  لة  رلة نحو السما  للميلن  شارة  لة هللا ر  وجل.ارمواج  و النسمان ال ترسوا رل

كما اسييتخدمن ال خارف ذان ارشييكال النباتية والهندسييية فوق  سيييت القباب فجردتها مه مءهرها الذن يوحة 

بالثقل  لة اايحا  بالصيعود  لة  رلة مه خالل النقوش الهندسيية وال خارف النباتيةث فالنبان قد  تخذ رم  ارادة  

النباتية رلة  سييت القباب بالعمارة المصيرية بعد  النمو منذ الحضيارة المصيرية القديمةث وقد اسيتعملن ال خارف  

دخول ااسييالم لكة ترم  وتشييير  لة الصييعود  لة  رلة للسييما  نحو الميلن  لة هللا ر  وجل وخصييوصييا رند  

اسيتعمال نبان الصيبار فة ال خرفةث وقد اسيتعملن النقوش ذان ال خارف الهندسيية رلة  سييت القباب مثل  شيكل  

 (25)جران وذلف لكة ترم  وتشير  لة السما  الواسعة  و الكوه الفسيت.  النجوم والكواكب والم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبة األمير سليمان

 قبة السلطان قايتباى

احدى القباب  قبة الصخرة بفلسطين

 من الداخل

تصاميم نهاية القبة على شاكل خوذة معدنية متدرجة فى االرتفاع تتناقص تدريجيا كلما أتجهنا للى أعلى لاشاارة للى الساماء نحو    (10شيكل )

(                www.masrawy.com,2021)  المطلقذ كماا اساااااتعملات الزخارف والنقوو داخل وخارج القباة منهاا النبااتياة والهنادساااااياة والكتاابياة

 . 

http://www.masrawy.com,2021/
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 األمثالاة الاباحاثاياااة من خالل الدراسة الميدانية والرصد من خالل الزيارات: -7
 

 (26)... نموذج مبنى دينى )نموذج كنيسة(: كنيسة مارجرج  واالنبا ابرام األرثوذكسية بمصر الجديدة:  7/1

 م(2021)بواسية الباحثث  معلومات عامة عن المشروع (3جدول )

 مصر.  –تقع الكنيسة بشارع ربد الع ي  فهمة بمصر الجديدة بالقاهرة   الموقع 1

 م  1954 التاري  2

 رمسيس ويصا واصف المعمارن 3

 مبنة دينة ارستخدام الرئيسة 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 تم استعمال القبة المرك ية فة الكنيسة وذلف بهدف:  

 والً: تشيكيل وتكويه معمارن تم اسيتعمالم كعالمة بصيرية ممي ة ترم  وتشيير لجمهور المصيلييه بقارة الصيالة  

 الكوه المنفصل ره العالم.الرئيسية بالمبنة الدينةث فهة  شارة  لة  همية المكاه كما تم استعمالها لإلشارة  لة  

ثانياً: رنصير  نشيائة لتغيية  كبر مسياحة ممكنة مه السيقف بدوه وجود  ن رناصير  نشيائية تحتها  ال فة ارربعة 

  ركاهث وذلف لعدم حدوث  ن روائن بصرية تمنع الرؤية ولكة يؤدن المصلييه اليقوس الدينية رلة  كمل وجم.

اساتخدام القبة المركزية فوع قاعة الصاالة الرئيساية كعالمة بصارية مميزة تشاير للى جمهور المصاليينذ وهو لساقاط للفكر البيزنطى ( 11شيكل)

(    www.walycenter.org, 2015)فى عمارة الكنائ  فى مصارذ كما تم اساتعمال القباب الصاغيرة فوع بهو المدخل وأيضااً فوع الهيكل  

 ث

http://www.walycenter.org/
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رثية ربر ارجييال فة البيئيان الحيارةث حييث تعتبر القبية حيل لتقلييل ارتفياع درجيان ثيالثياً: معيالجية بيئيية ومنياخيية متوا

 الحرارة داخل المبنة الدينة التة تءهر معءم مواسم السنة لكة تتناسب مع الراحة الحرارية الخاصة باانساه.

 فة رمارة الكنائس.  رابعاً: تيور للفكر البي نية المتوارث ربر ال مه الذن يعتمد رلة وجود القبة المرك ية

 
 نموذج مبنى دينى )نموذج جامع(: ... 7/2

 

 : مصر  -بالقاهرة  المنيلجزيرة الروضة فى جامع صالح الدين األيوبي ب... 7/2/1
 

 م(2021)بواسية الباحثث  معلومات عامة عن المشروع (4جدول )

 مصر.  -القاهرة الجامعة ب مام كوبرن   رلة شاي  النيل بج يرة الروضة بالمنيل الموقع 1
 ستينيان القره الماضة   التاري  2
 محمد كمال  سماريل المعمارن 3

 مبنة دينة ستخدام الرئيسةاا 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 :  مصر  -النور بالعباسية بالقاهرةجامع ... 7/2/2

 

 م(2021)بواسية الباحثث  معلومات عامة عن المشروع (5جدول )

 مصر. –  مباشراً بالقاهرة يقع الجامع رلة ميداه العباسية   الموقع 1
 سبعينيان القره الماضة   التاري  2

 تير معلوم  المعمارن 3

 مبنة دينة ستخدام الرئيسةاا 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بالمنيل رلة قبة رئيسيييييية مرك ية  رلة قارة الصيييييالة    ةجامع صيييييالح الديه اريوب  ييحتوالتحليل للجامعيه:  

 ما جامع النور بالعباسييية    المدخل،قبتيه مجاورتيه للقبة الرئيسييية يميه ويسييار  ويوجد  يضييا بالجامع    الرئيسييية،

الشييكل والحجم تقع   ة صييغر ف  نرآخوسييي قارة الصييالة وقباب   ةقبة رئيسييية كبيرة تقع  رل ةرل يضيياً    يحتوي

 :وذلف بهدفالمرك ية فة كال الجامعيه ستعمال القبة  اتم  وقد   الرئيسية،  مجاورة للقبة

 رسم بواسية 

 الباحث

القبة 

الرئي 

 ية

     (م2021بواسيييييية البياحيثث  )كعالماة بصااااارياة مميزة  قباة فوع قااعاة الصاااااالة بجاامع صاااااالح الادين  ال  اساااااتخادام  (  12شيييييكيل)

.0000000000000000 

 رسم بواسية 

 الباحث

القبة 

الرئي 

 ية

                                 م(2021بواسيييية الباحثث  )للى جمهور المصاااليين    ارةشااابالعباساااية لااساااتخدام القبة فوع قاعة الصاااالة بجامع النور  (  13شيييكل )

... 
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 والً: تشيكيل وتكويه معمارن تم اسيتعمالم كعالمة بصيرية ممي ة ترم  وتشيير  لة جمهور المسيلميه المصيلييه  

صيمم الجامع مه  جلم    ن  الهام الذةالشي ةتشيير  ل ةحيث تسيتعمل القبة لكبقارة الصيالة الرئيسيية بالمبنة الدينةث  

 فة  وقان مختلفة رلة مدار اليوم الواحد. قياماً وقعوداً المسلميه المصلييه الذيه يذكروه هللا جمهور وهم 

 ثانياً: رنصر  نشائة متوارث ربر ارجيال لتغيية  كبر مساحة ممكنة مه السقفث ولتقليل ردد اررمدة الداخلية.  

ثيالثياً: معيالجية بيئيية ومنياخيية متوارثية ربر ال مه وخصيييييوصيييييا فة البيئيان الحيارةث فهة معيالجية لتقلييل درجيان  

 لحرارة داخل المبنة الدينة وذلف لترشيد  ستهالف الياقان لكة تتناسب مع الراحة الحرارية الخاصة بالمصلييه. ا

 رابعاً: تيور للفكر المعمارن القديم ذو النمي البي نية والساسانة المتوارث ربر ال مه فة رمارة المساجد.

 
 :منزل رمسي  ويصا واصف بالعجوزة –نموذج مبنى سكنى   ...7/3
 

 م(2021)بواسية الباحثث  معلومات عامة عن المشروع (6جدول )

 مصر  -يقع المن ل بشارع الفردوس )الدرن سابقاً( بالعجو ة القاهرة  الموقع 1
 م  1946 التاري  2
 رمسيس ويصا واصف المعمارن 3

 سكنة ستخدام الرئيسةاا 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فوع قاعة المعيشة فى لشارة للى أهمية المكان الذى يتقابل فيه جميع أفراد العائلة فى أوقات مختلفة على مدار   القبةعنصر  استخدام  (  14شيكل)

   (www.walycenter.org, 2015)اليوم الواحدذ كما تم اساتخدام القبة كحل بيئى وخصاوصاا مع تصاميم عنصار مائى أسافل منها للترطيب

 ث

http://www.walycenter.org/
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 وذلف بهدف:  المن ل   فيستعمال القبة  اتم  

 والً: تشيكيل وتكويه معمارن تم اسيتعمالها كعالمة بصيرية ممي ة تشيير  لة مكاه تجمع جميع  فراد العائلة رلة 

 تغييتم بعنصر القبة.مدار اليوم بقارة المعيشة بالمبنة السكنة حيث تم تصميم الفراغ بذرتفاع دوريه وقد تم  

 ثانياً: رنصر  نشائة متوارث ربر ارجيال مه البيون القديمة وذلف لتغيية سقف المعيشة الداخلية ونقل ارحمال.

ثيالثياً: معيالجية بيئيية ومنياخيية تتنياسيييييب مع  رتفياع درجيان الحرارة التة تءهر معءم مواسيييييم العيام بيالقياهرة فهة  

م حرارن داخل المبنة السييييكنة للوصييييول  لة الراحة الحرارية الخاصيييية  معالجة لتقليل درجان الحرارة ومنء

 بسكاه المكاه.

 رمارة المسكه المتوافن. فيرابعاً: تيور للفكر المعمارن العربة المتوارث ربر ال مه مه خالل ارجيال  

 
   دار األوبرا المصرية بالقاهرة )المركز الثقافي القومي(:  ىمبن -نموذج مبنى عام   ...7/4

 م(2021)بواسية الباحثث  معلومات عامة عن المشروع (7دول )ج

 مصر  -يقع مبني دار اروبرا المصرية بثرض الج يرة بال مالف بالقاهرة  الموقع 1
 م  1988 التاري  2
 مكتب ياباني المعمارن 3

 مرك  ثقافة ستخدام الرئيسةاا 4

 
يتكوه المبنة مه ردة فراتان منها القارة الرئيسيييية وقارة ثانوية ومجمورة مه الفراتان الخدمية...  لة آخرهث  

وقد حاول مصيمموا المبني  ه يعودوا  لي التاري  مه خالل اسيتعمال بعض مفردان رناصير العمارة المصيريةث  

ذليف في محياولية للعودة والحنيه  لي المياضيييييي  للوصيييييول  لي النواحي الجمياليية والثقيافيية والتياريخيية والتراثث و

والتمسيييييف بيالتراث العربة السيييييائيد مه قبيل حييث  ه ذليف المبني يعتبر مه المبياني العيامية التي تتعياميل مع قياريدة  

رريضة مه الجماهير التي تتثثر بمث كما تم استعمال هذا اليرا  لكي يبقي في ذهه رواده مه ارجانب والسائحيه  

اليابع المعماري السائد بالعمارة ب تثثروالنيه  ح لة الوذلف في محاولة  مي ة وذكرن لهذا المكاهث  كعالمة بصرية م

 (27) القديمةث ومه هذا المنيلن فقد تم تصميم قبتيه في المشروع وهما كالتالة:  المصرية

 

ة االخري وهي  القبية ارولي الصيييييغيرةث تقع فوق بهو الميدخيل وهي قبية تعتبر صيييييغيرة مقيارنياً بيالقبي...  7/4/1

 :وذلف بهدف  القبةتلف  ستعمال اتم  مرتك ة رلي كتلة مثمنة الشكلث وقد 

  وال: تشكيل وتكويه معمارن تم استعمالم كعالمة بصرية تشير  لة بهو ااستقبال حيث الترحيب بال ائريه.

 السقف.ثانياً: رنصر  نشائة لنقل ارحمال بسهولة ويسر وتغيية  كبر مساحة ممكنة مه 

ثالثاً: معالجة بيئية ومناخية لتقليل درجان الحرارة داخل المكاه المخصيييص بااسيييتقبال وكذلف لتوفير ااضيييا ة  

 والتهوية اليبيعة للمكاه وذلف مه خالل مجمورة الفتحان العلوية التة توجد رلة محيي رقبة القبة.

 

الخاصية بالمسيرح )منصية االوركسيترا( و ذا نءرنا  القبة الثانية الكبيرةث حيث يقع تحتها صيالة العرض ... 7/4/2

 لي نفس القبية مه اليداخيل لوجيدنياهيا تقع فوق ترفية المعيدان والتجهي انث  ي الفراغ الخيدمي اليذي يعلوا خشيييييبية  

 :ستعمال القبة بهدفاتم  المسرحث وهة تير مرئية مه الفراغ الداخلة الذن يوجد بم خشبة المسرحث وقد 

ااسييالمي الذي حاول المصييمم  ه يصييل  ليم مه خالل التشييكيل والتكويه المعمارن دوه    والً: الوصييول لليابع

 الوءيفةث فهو رودة وحنيه  لة الماضة مه خالل استعمال المفردان المعمارية المختلفةث بما فيهم رنصر القبة.

 يخدم ردد كبير مه ال ائريه للمكاه.  الذي  الثقافيض بالمرك  ثانياً: رالمة بصرية ممي ة تشير  لة مكاه العر
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 وقد تم التوصل  لة  ه:

 والً: تم تصييميم القبتيه رلي محور واحد وهما متشييابهتيه مه حيث الشييكل ومختلفيه مه حيث الحجم واارتفاعث  

  نهما ذو قياع رقد مدبب يشير  لي  رلة نحو السما ث فهة تيور للقباب التراثية المتوارثة ربر ارجيال.كما 

ثانياً: وجود كل قبة رلي كتلة مثمنة مرتك ة رلي كتلة  خري مربعة الشييييكلث  ي  ه هذا التشييييكيل يبد  مربع ثم  

ريث حييث  ه ذليف الترتييب منقول مه العميارة يتحول مه المربع  لي المثمه ثم يتحول بعيد ذليف  لي الشيييييكيل اليدائ

 المصرية التراثية وخصوصاً فة العصر المملوكي حيث  ه ذلف الترتيب قد نتج مه  فكار  نشائية وفلسفية شائعة.

لتيبين  سيتخدم  ت  ةالقبة بكثير مه المبان المعاصيرة وجدنا  ه  ةومه خالل الدراسية الميدانية السيابقة لمجمورة المبان

وكذلف   المشيييياريع،بعض  في  بيئيتكوه رالمة بصييييرية وتسييييتعمل كحل  ولكيوالتميي  للمكاه   االحتوا فكرة 

ً و  ،ةالمبن  ةتصيبغها رل  يالتفخامة والجمال  المشياريع للبعض  ةف  القبابسيتعمل  ت يابع المباني    ةللوصيول  ل   يضيا

 .المنيقة فيالسائد    والعربي يابع التراث ااسالميذو  العمارة المصرية بعد دخول ااسالم   ةءهرن ف  ةالت
 

 

 

 عاااااااارض ناماااااااااااااذج من اإلستبيان: -8

 لدراسيييية مدن ارتباي وتثثير تلف ارفكار والتعبيران الرم ية المختلفة بفكر المعمارييه واليالب الدارسيييييه فة

  حيث تم  ،بحثيةرينة  60مع ردد    فقد تم رمل اسيتمارة اسيتبياه  رامة،مجال العمارة بصيفة خاصية والناس بصيفة  

 ستدالل ره رنصر القباب حيث يمكه اختيار  كثر مه  جابة واحدة وذلف مه خالل:امه خاللها ا
 

 

 شير للى:ترمز وت ىبمعتم المبانى القديمة عبر العصور المختلفة وه تتهرقد  عنصر معماري   ... القبة8/1

 اررض وما تحمل مه استدارة -جي    الكوه وما يحمل مه نجوم          -ب    السما  وما تحمل مه استدارة ارفن       - 

 ليس  ياً مما سبن -و      نفصال    انيوا  واانكفا  وااا -هي          الجمال والرخا  وال ينة -د

 -ممكنة جابان  خرن  - 

 

 
 
 
 
 
 

القبة 

المركز

 ية

القبة 

الصغي

 رة

لكى تكون فى أعلى    ذغرفة المعدات والتجهيزاتأعلى    منصاة األوركساترافوع    الثانيةقبة  الفوع بهو المدخلذ واألولى  اساتعمال القبة    (15شيكل )

م(  2001)اربنية الثقافية الفنيةث  المكان ذو الطابع المعمارى التراثى دون الحل الوتيفىنقطة ممكنه إلستعمالها كعالمة بصرية مميزة لاشارة للى 

.................................. 
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  يمكه اختيار  كثر مه  جابة  (،مهندس 20)ردد    المعماريين:المهندسين   رأى( أوالً: 8جدول )
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (8)ر ي  استدارة ارفن.( السما  وما تحمل مه 40%)
 (6)ر ي   ( الكوه الفسيت وما يحمل مه نجوم.30%)
 (0)ر ي   %( اررض وما تحمل مه استدارة. 0)
 (4)ر ي   ( الجمال والرخا  وال ينة.20%)
 (1)ر ي   .نفصالالوا  نيوا الوا نكفا الا%(   5)
 (1)ر ي   %( ليس  ياً مما سبن. 5)
 

 

المؤثر    ة و الغرض الرئيسيي  ة  الهام السييامةالشيي  ة ه هذا العنصيير يرم  ويشييير  ل ةحيث  شييار البعض  ل
 يوجد بالسما   و الكوه.  نتساع ارفن الذ لة ا  شيرباقي الكتلةث كما  نم ي ةبشكل صريت وواضت رل

 

   كثر مه  جابة يمكه اختيار    ،(يالب 20)ردد    مجال العمارة:  يفالطالب الدارسين   أىرثانياً:  ( 9جدول )
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (9)ر ي  ( السما  وما تحمل مه استدارة ارفن.45%)
 (7)ر ي   ( الكوه الفسيت وما يحمل مه نجوم.35%)
 (1)ر ي   %( اررض وما تحمل مه استدارة. 5)
 (3)ر ي   ( الجمال والرخا  وال ينة.15%)
 (0)ر ي   .نفصالالوا  نيوا الوا نكفا الا%(   0)
 (0)ر ي   %( ليس  ياً مما سبن. 0)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والسما (.  -الالنهائيةو  -)ااحتوا   ة ه هذا العنصر يرم  ويشير  ل  ةحيث  شار البعض  ل
 

   كثر مه  جابة يمكه اختيار    ،(شخص 20)ردد    العامة من النا : أىرثالثاً:  ( 10جدول )
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (6)ر ي  السما  وما تحمل مه استدارة ارفن.( 30%)
 (7)ر ي   ( الكوه الفسيت وما يحمل مه نجوم.35%)
 (5)ر ي   ( اررض وما تحمل مه استدارة.25%)
 (1)ر ي   ( الجمال والرخا  وال ينة.5%)
 (0)ر ي   .نفصالالوا  نيوا الوا نكفا الا%(   0)
 (1)ر ي   ( ليس  ياً مما سبن.5%)
 

 

 ااحتوا  والسييرة.  ة ه هذا العنصر يرم  ويشير  ل  ة شار البعض  لحيث  
 

 
حتواء( إل)فكرة اى  يككد عل  يلك  عمارة الثقافة اإلسااالمية ىمتوارث تهر بكثرة ف ىالقبة عنصاار معمار... 8/2

 ،(الجنائزية )األضرحةالعمارة  العمارة الدينية )المساجد( و ىفبكثرة    ت القبةوقد تهر
 :ىشير للترمز وت ىوه

 

 مكاه المصلييه بالجامع -جي            مكاه الخادم  و حارس المكاه -ب       مكاه اامام  و الشي   و الوالة  - 
 ليس  ياً مما سبن -و             مكاه الضريت )المين( -هي       مكاه الملف  و ارمير  و السلياه -د
 . جابان  خري ممكنة - 
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  مهندس( 20)ردد  :  ستبيانالاالمهندسين المعماريين من خالل  يارأوالً:  (11جدول )

   كثر مه  جابة يمكه اختيار  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (8)ر ي   .يالوال( مكاه اامام  و الشي   و  40%)
 (0)ر ي  %( مكاه الخادم  و حارس المكاه. 0)
 (6)ر ي   ( مكاه المصلييه بالجامع.30%)
 (0)ر ي   %( مكاه الملف  و ارمير  و السلياه. 0)
 (6)ر ي   ( مكاه الضريت )المين(.30%)
 (0)ر ي   %( ليس  ياً مما سبن. 0)
 

 

 ممكنة مفيدة.  ناجابان  خر ن   ةلم يشر  حدهم  ل
 

 يالب( 20)ردد    :ستبيانالاالطالب الدارسين في مجال العمارة من خالل  يارثانياً:   (12جدول )

 كثر مه  جابة يمكه اختيار  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (3)ر ي   ( مكاه اامام  و الشي   و الوالي.15%)
 (0)ر ي  %( مكاه الخادم  و حارس المكاه. 0)
 (4)ر ي   المصلييه بالجامع.( مكاه 20%)
 (0)ر ي   %( مكاه الملف  و ارمير  و السلياه. 0)
 (12)ر ي   ( مكاه الضريت )المين(.60%)
 (1)ر ي   %( ليس  ياً مما سبن. 5)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكوه.  ة  المقدسث وكذلف  لةالش  ة ه هذا العنصر يرم  ويشير  ل  ةحيث  شار البعض  ل
 

  شخص( 20)ردد    :ستبيانالاالعامة من النا  من خالل  يارثالثاً:   (13جدول )

   كثر مه  جابة يمكه اختيار  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (5)ر ي   ( مكاه اامام  و الشي   و الوالي.25%)
 (0)ر ي  %( مكاه الخادم  و حارس المكاه. 0)
 (7)ر ي   ( مكاه المصلييه بالجامع.35%)
 (1)ر ي   ارمير  و السلياه.( مكاه الملف  و 5%)
 (5)ر ي   ( مكاه الضريت )المين(.25%)
 (2)ر ي   ( ليس  ياً مما سبن.10%)
 

 

 الجمع بيه الحياة والمون لتذكرة المسلميه.  ة ه هذا العنصر يرم  ويشير  ل  ةحيث  شار البعض  ل
 

 

بمعتم المباانى    تتهرقاد  عنصااااار معمااري  هى    القباةالورقاة األولي من اإلساااااتبياان عن    تجميع مراء...    8/3

   :القديمة عبر العصور المختلفة

)المهندسيه المعمارييه( و)اليالب الدارسيه   نمستو ةستبياه رلاءهرن مه خالل ا  ةنالحء  ه االختياران الت

فكرة السييما  وما تحمل مه اسييتدارة   ة ه رنصيير القبة يرم  ويشييير  ل  ةمجال العمارة( معءمهم يشيييروا  ل ةف

المرتبية الثيانيية  ه هيذا   ةارفنث حييث  ه هيذا الفكر متوارث ربر ارجييال منيذ رهيد قيدميا  المصيييييرييه كميا ييثتي ف

ا العنصر يعتبر كالكوه المنفصل المتكامل  ه هذ نالكوه الفسيت وما يحمل مه نجومث    ةالعنصر يرم  ويشير  ل

يتوافر فييم كيل مقياوميان الحيياة كيارشيييييجيار والنبياتيان والييور والحيوانيان وكيل ذليف مه خالل الرسيييييوم    ناليذ

 ة وبارخص فة العمارة الدينية بعمارة الكنائس والكاتدرائيان.الفكر القبي ةالجداريم وقد تحقن ذلف التفسير ف

 ه هيذا العنصييييير يعبر   ةءهرن مه خالل )العيامية مه النياس( معءمهم يشييييييروا  ل  ةلتكميا  ه االختيياران ا

بعد ذلف فكرة السيما     ييثتثم    الحياة،رناصير  نجوم وجميع المتكامل وما يحمل مه  الفسييت  ويرم ره فكرة الكوه  

وقد   المختلفة،ور  ربر العصي يالمعمارالفكر   ةسيتعمال الفكرتيه مه قبل فاحيث تم    ارفن،سيتدارة  اوما تحمل مه 
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وقد تم تثييد هذه    المجال،هذا   يفبعض الفالسييييفة واردبا  و صييييحاب الفكر   خاللمه   رلة هذه الفكرة تم التثكيد  

 .مجال العمارة والعامة مه الناس ةمه خالل  را  المهندسيه المعمارييه واليالب الدارسيه ف ةارفكار والمعان
 
 

 راء المهندسين المعماريين والطالب الدارسين في مجال العمارة  متجميع  (14جدول )
  شخص( 60: )ردد  ستبيانإلوالعامة من النا  وذلق من خالل ا

   كثر مه  جابة يمكه اختيار  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (27)ر ي  ( السما  وما تحمل مه استدارة ارفن.45%)
 (22)ر ي   ( الكوه الفسيت وما يحمل مه نجوم.36.7%)
 (4)ر ي   ( اررض وما تحمل مه استدارة.6.6%)
 (5)ر ي   ( الجمال والرخا  وال ينة.8.3%)
 (1)ر ي   نفصال.انيوا  واانكفا  واا( ا1.7%) 
 (1)ر ي  ( ليس  ياً مما سبن.1.7%)
 
 
 
 

 

 

 
عمارة   ىمتوارث تهر بكثرة ف ىعنصار معمارهى القبة  الورقة الثانية من اإلساتبيان عن   تجميع مراء...  8/4

 :الجنائزيةو  العمارة الدينية ىفبكثرة    ت القبةحتواء( وقد تهرإل)فكرة اى  يككد عل  يلك  الثقافة اإلسالمية

  ة)المهندسيه المعمارييه( معءمهم يشيروا  ل  نمستو ةستبياه رلاءهرن مه خالل ا  ةنالحء  ه االختياران الت

 الذن يورء الناس وخصوصا بالمبنة الدينة بالمساجد.  مام  و الشي مكاه اا  لة  ه هذا العنصر يرم 

 ه هذا    ةمجال العمارة( معءمهم يشيييييروا  ل ةءهرن مه خالل )اليالب الدارسيييييه ف  ةكما  ه االختياران الت

 الذن سمة الضريت بثسمم وقد ءهر ذلف بالعصر المملوكة.  (توفةمكاه الضريت )الم  ويشير  لةالعنصر يرم  

  ويشيير  ه هذا العنصير يرم    ةءهرن مه خالل )العامة مه الناس( معءمهم يشييروا  ل  ةكما  ه االختياران الت

الفكر   ة فكيار مه قبيل ف  محييث تم اسيييييتعميال الثالثي  العبيادة،مكياه   يالجيامع  و الكنيسييييية  مكياه المصيييييلييه بي   لة

الهام    يالشي و   ةالغرض ارسياسي  ةربر العصيور المختلفة ودائماً ما كانن القبة ترم  وتعبر وتشيير  ل المعماري

 .ستبياهالاوقد تم التثكيد رليم مه خالل  ،بثكملم  تم بنا  المنشث ممه  جل  يالذ

 
 

 راء المهندسين المعماريين والطالب الدارسين في مجال العمارة  متجميع  (15جدول )
  شخص( 60)ردد  ستبيان:  إلوالعامة من النا  وذلق من خالل ا

   كثر مه  جابة يمكه اختيار  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 (15)ر ي   .ة( مكاه اامام  و الشي   و الوال25%)
 (0)ر ي  %( مكاه الخادم  و حارس المكاه. 0) 
 (18)ر ي   مكاه المصلييه بالجامع.( 30%)
 (2)ر ي   ( مكاه الملف  و ارمير  و السلياه.3.3%) 
 (22)ر ي   ( مكاه الضريت )المين(.36.7%)
 (3)ر ي   ( ليس  ياً مما سبن.5%)
 
 
 
 

 

 

  :النتائاااج والتوصياااات -9

ءهرن   ةيوجد ورا  رنصيير مه  هم العناصيير المعمارية الت  نالفكر الرم ي الذ  ةفي هذا البحث  لقد تعرضيينا 

حيث  نها قد ءهرن بالمبانة الدينية بالجامع والكنيسيةث والجنائ ية  ث  مصيرية التراثية وهو رنصير القبةبالعمارة ال

عصور  بالمقابر والمدافهث وببعض المبانة الخدمية والعامة والعسكرية والسكنية وتيرها مه المبانة المختلفة فة ال
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كار الرم ية والمعانة الخفية لعنصير القبةث مع رمل  سيقاي لهذا  ألفلمحاولة للفهم والتفسيير الخاص    ةفهالقديمةث  

وقد المختلفةث  والعصيور   صيل ذلف الفكر المتوارث ربر ارجيال    ةوذلف للوصيول  لالعنصير بالعصيور السيابقةث  

كر المصييرن القديم والفكر القبيةث مع البحث رنم حديثاً  قمنا بتتبع  صييل ذلف الفكر فة العصييور التة سييبقتم بالف

لرؤية ودراسية ما وصيلنا    حديثالتعرض لبعض ارمثلة البحثية بالعصير ال  فة واقعنا المصيرن المعاصيرث وكذلف

قد ث ومدن فهمها ومصيداقيتها ودرجة وضيوحها  ةرمل ارسيتبياه اختبار بعض اررا  للوقوف رل ليم اآلهث مع  

لتصيميمم وءهورة بهذا الشيكلث  هو نتاج حضياران متتالية ربر ال مه ف العنصير لم ينبع مه فراغ بل  وجدنا  ه ذل

والفكر المتوارث ربر   بشيكل مختلف مه حيث التصيميم المعمارن المسيتخدمث  كما  نم ءهر فة رصيرنا المعاصير

حاولة م  ةفه  ثم مه المسيتخدميهوخصيوصيا للمتلقة العابر والمشياهد بشيكل را فهم لمعانيم ارجيال المختلفة مع قلم

 دروة للتثمل والتدبر. للفهم والتفسير الخاص لألفكار الرم ية واالشاران والمعانة المختلفة لعنصر القبةث كما  نها 

 
 

 كان بغرض:  بانيالممعتم   ىفاستعمال عنصر القبة    تنتج أنانس  نتريةة الادراساومن ال...  9/1

 

اآلخرن    ةالرم يية والمعيانوالتعبيران  العيدييد مه ارفكيار    ةرل  قبيابحتون الالرم ييةث حييث االنياحيية  ...    9/1/1

ث وقد اختلفن مه فترة  لة آخرن بعمارة الثقافة ااسيييالمية وخصيييوصييياً  ءهرن ورا  ذلف العنصييير  ةالخفية الت

قد صييمم المبنةث حيث  نها   بالعمارة الدينية بالجوامع والمسيياجدث حيث  نها تشييير  لة الشيية  الهام الذن مه  جلم

ارتبين بمكاه الشييييي   و اامام كما ءهر بالعصيييير اليولونة والفايمةث وارتبين بمكاه دفه اامام  و الوالة  

بالعصير اريوبة والمملوكةث وارتبين  يضياً بمكاه جمهور المسيلميه المصيلييه كما ءهر ذلف بالعصير العثمانة  

المعانة والتعبيران الرم ية التة اختلفن مه رصيير آلخر يبقاً لثقافة  ورصيير محمد رلة  لة آخر هذه ارفكار و

 .المجتمع وتغيراتمث كما تم وضع القبة فوق رنصر الما  للتثكيد رلة مدن  هميتم لدن المسلميه داخل الجامع

 

ة فة البيئان  تعتبر معالجة فراتية مه حيث اارتفاع اسيتعملن بكثر  نهاحيث    والبيئية،  ... الناحية الوءيفية9/1/2

الحارة لتقليل درجان الحرارة داخل الفراغ المعمارن نءراً لقلة التعرض رشيعة الشيمس بالسييت الكرون مقارنة 

  العصيور، وقد توارث ذلف الفكر ربر    بالداخل، قل   الحراريبالسييت ارفقة الممتد المعتاد رليم مما يجعل الحمل  

 انة المختلفة رلة حسب الوءيفية ارساسية الرئيسية الخاصة بم. لة استعمال القباب بالمب المعماريحيث لجث  

 

حيث تم اسيتعمال القبة لتغيية مسياحة كبيرة مه ارسيقف مع تقليل اررمدة اانشيائية    اانشيائية،الناحية  ...  9/1/3

المختلفة بمواد  نشيا   الناقلم لألحمال فهة وسييلة  نشيائية مبتكرة تم تيويرها ربر العصيور والحضياران والثقافان  

  القيديمية، وقيد ءهر ذليف بكثيراً مه المبياني التراثيية    آخره،متعيددة مثيل اليوب والييه والحجر والخشيييييب...  لة  

 ءهرن قديماً.  التي لة اخر هذه المباني    رسكري  حتة و  خدميسوا  كاه هذا المبني دينة/ جنائ ن/ سكنة/  

 

بت المبنة  كثر جماالً مه حيث المالمت والتفاصييل والصيورة البصيرية  يصي لكيوذلف    الجمالية،الناحية  ...   9/1/4

  وقان مختلفة. فيالتة تنيبع فة ذهه المشاهد المار رلة المبنة وكذلف المستخدميه لم 

 
 

 كان بغرض:  بانيالممعتم   يف  عنصر القبةتنتج أن استعمال  اة نسدانية الميادراساومن ال...  9/2

 

كمعالجة ولل ينة وكعالمة بصرية قوية وممي ة للمكاه كشكل مستعمل مه حيث النسب  الناحية الجمالية  ... 9/2/1

 كما ءهر ذلف مه خالل الدراسة الميدانية الخاصة بالقبة الرئيسية التة توجد بدار اروبرا المصرية بالج يرة.
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 نكان  لقباب بتصييميماتها واشييكالها المختلفةا   هحيث    ،يالماضيي ةالناحية العايفية والحنيه والعودة  ل...   9/2/2

ولذلف نحه نسييتعملم اآله بنفس    ،المبانيفوق  سيييت  بهذه اليريقة  التراثية  القديمة بالعمارة  المبانة    ةسييتعمل فت

 .القباب امه  جله  نصمم  تةالوارفكار المختلفة  هدف  فهم ارمع محاولة الشكل والحجم والتيبين  

 

الجوامع ك  بمبانينا الحديثة المختلفة وخصييوصيياً المبانة الدينيةفاالسييتعمال لهذا العنصيير  الناحية البيئية  ...   9/2/3

المعالجة البيئية التة  بغرض وكذلف المبانة ذو الوءائف المختلفة  المعاصيييرة    كنائس والكاتدرائيانوالمسييياجد وال

 معالجة بيئية مناسبة للبيئان الحارة. فهي  المستعمل،تتمي  بها القبة فة تقليل درجان الحرارة داخل الفراغ  

 

الناحية اانشيائية لنقل ارحمال مه السيقف  لة االسياسيان فالقبة رنصير  نشيائة قون وممي  يتم وضيعم   ... 9/2/4

 وتعتبر معالجة  نشائية متمي ة ومناسبة لمواد البنا  المحلية المتاحة والمتوفرة.  الرئيسية،تسقيف الفراتان   في

 

توارثن ربر ارجيال المختلفة    يوالت ،يالمعمارتوجد ورا  ذلف العنصير    ةالت  يةالرم   الناحية الفلسيفية... 9/2/5
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 .  فة المستقبل  لإل دهار والتقدم بل يدروا  لة فهم القديم والبحث ره الحديث    ةالتقليد ونقل الماض  ةال يدروا  ل
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 هللا.  ةالدروة والتوجم  ل ةساسها قائم رل متعددة   يومعان فكار  ةرل  يتحتوكما  نها  مجتمعها،وثقافة 
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Abstract: 
This research represents an entry point for an attempt to understand and explain the 

philosophical ideas, expressions and symbolic meanings that appeared behind the domes 

while tracing the roots of these ideas in previous ages to reach the origin of that thought, 

as these ideas did not originate from a vacuum, but are inherited through the different 

generations, the owners of the same thought, place and culture, then test These ideas in 

the Egyptian reality through a group of contemporary research examples that contain 

the dome element, then expressing opinion and participation through thought by means 

of a questionnaire in which a group of architects, architecture students and users of the 

people participated, in order to reach the extent of understanding and credibility of those 

ideas, and from this point of view the This research calls for an understanding through 

the mind of society in general and the architect in particular of this architectural element 

inherited through different generations. 
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