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 ملخص:ال

إلي القرن الثاني عشر الهجري بصمات واضحة, فعندما تعرضت الواحات تركت الفترة من القرن األول الهجري 
نشأت المدينة الحصينة مثل القصر والقلمون وبدخلو, وهذه المدينة األخيرة لين القادمين من الجنوب والغرب, لتهديدات المحت

بقايا العمائر التي شكلت عمارة المدينة أيضا الزالت تحتفظ إلى اآلن بنماذج من عمائرها الطينية المبنية بالطوب اللبن وكذلك 
اإلسالمية في الواحات ومدى مالئمتها للبيئة الصحراوية, من حيث بنائها بمواد البيئة المحلية ومن حيث اختيار موقعها على 

طي طريق درب الغباري وأسلوب تخطيطها, ويتوسط الجانب الجنوبي من المدينة مسجدها القديم المشيد بالطوب اللبن المغ
 بطبقة من المالط األبيض الجيري.

 م1318/ هـ718تلك المدينة هي التي جاء أول ذكر لها في كتاب "مباهج الفكر ومناهج العبر" للوطواط المتوفى سنة
 .م1406ه/  809البن دقماق المتوفى سنة  باسم "بيت خلو", وكذلك ذكرت في االنتصار

 الكلمات الدالة:

 .الصحراء, واحة , بدخلو , درب الغباريالمواد البيئية المحلية , 
Abstract 

The time from the first century AH to the twelfth century AH has clear hallmarks in the 

Oases , when the oases were threatened by the occupiers from the south and the west, fortified 

cities such as the El-Qasr, El- Calmoun and Bedkhalo emerged. The latter also still retains 

models of mud-brick buildings as well as the remains of the buildings that formed the Islamic 

city's building in the Oases, and that was suitable for the desert environment, because the city 

was built with local environmental materials. It is located on the path and design of Al-Ghbari. 

The city has an old mosque on the middle of the south side of it. 

The first mention of Bedkhalo was in the book of "Mbaheg el fekr" of El- Watwat who 

deceasedied in 718 AH – 1318 AD, and in El- Entesar  of IbnDaqmaq, who died in 809 AH–1406 

AD . 

Key words.Oases, Bedkhalo, local environmental materials,      desert,    path of Al-Ghbari. 
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 مقدمة:ال
تطلق على المكان البعيد وسط الصحراء, بمعني أنه المكان الذي يجد فيه  واحة كلمة مصرية قديمة

وبالرغم من المعلومات الغزيرة عن الواحات في العصر الفرعوني, إال  ,1المسافر الراحة من الرحلة الطويلة
, ومن المصادر 2أننا ال نعرف عنها إال القليل في العصر اإلسالمي, بسبب ندرة المصادر التي تحدثت عنها

بأنها بلد قائم بنفسه, غير متصل  وصفها حيثالمسعودي التي تحدثت عنها في العصر اإلسالمي كان 
م عبد 941هـ/ 332واألعناب وأن حاكم الواحات حتى سنة  الزبيبأرضه إلى بغيره, وال مفتقر إليه ويحمل 

 3الملك بن مروان من قبيلة لواتة.

تابعة  الغربية وكانت تسمي بإقليم الواحات, وخالل العصر العثماني كانتتقع الواحات في الصحراء و 
لوالية جرجا, وتعتمد في دخلها على الرسوم التي كانت تجبي من القوافل اآلتية من دارفور والتي كانت 

 4محملة بالذهب والعبيد.

تسي تسي" أي وواحة الداخلة هي أحد واحات الصحراء الغربية, وكانت تسمي" كنمت" وعاصمتها" 
, وكان يشير دون شك إلي قطع األرض أو شقها وحفرها على هيئة آبار, وهكذا يصبح معني اقطع  اقطع

آمون وموت د عرفت الواحات الثالوث المقدس "ولق, 5االسم القديم لواحة الداخلة األرض الغنية باآلبار
 6وخنسو", حتى أن عاصمة واحة الداخلة تم تحريفها من موت إلي موط.

ابن ما ذكره " في واحة الداخلة, ومما يؤكد ذلكفي العصر اإلسالمي شهد العمران ازدهار كبير  و
حوقل" في كتابه صورة األرض, من أن بالد الواحات معمورة بالمياه واألشجار, وأنها ناحيتان هما الداخلة 

وبها واسطة البلد وبها مقر حكم  والخارجة, ثم ذكر أن الناحتين عامرتان, ولكن ناحية الداخلة أكثر عمرانًا,
الواحات, وحكامها من آل عبدون, كما أن المسلمين استحدثوا ببالد الواحات خمسة عشر منبرًا, ففي كل قرية 

 7.من القرى مساجد معمورة بالصلوات الخمس

                                                           
 .330, 1980, القاهرة: عالم الكتب, 1,جـشخصية مصر)دراسة في عبقرية المكان(راجع حمدان, جمال,  1
, القاهرة: مطبعة دار الكتب بالواحات الداخلة مصدرًا لتاريخ مصر في العصر العثمانيوثائق مدينة القصر بيترس, رودلف , 2

 .23, 2011والوثائق القومية,
 , تحقيق, محمد محيي الدين عبد الحميد,مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي, اإلمام أبي الحسن بن علي بن حسين,  3
 .26, 1964, القاهرة: مطبعة السعادة, 2جـ ,4ط
, 2000, القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية, 1, جـدراسات في تاريخ مصر الحديثهريدي, صالح,  4

186. 
 .4, اإلسكندرية: مركز التعاون الجامعي, د.ت,دليل آثار الوادي الجديدعبد الوهاب, لطفي , وآخرون,  5
 . 97:  96, 1999, القاهرة: 1, طالرومانية في مصرمواقع اآلثار اليونانية و نور الدين , عبد الحليم,  6
 .146 - 143, القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي, د.ت, صورة األرضابن حوقل, أبو القاسم,  7
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واحة الداخلة, أحد بلدان , ومنها بدخلو ـــــ موضوع الدراسة ــــ  قائمة حتى اليوموكل هذه القرى ما زالت 
وتنوعت عمارة بدخلو ما بين منازل ودروب ومساجد وطواحين وسقائف, وال يوجد بالمدينة أي حمامات أو 
فنادق, وأكد ذلك ابن حوقل حيث ذكر أن جميع الواحات ال يوجد حمام أو فندق يسكنه الطارئ والقادم إليها, 

ذا قدم التجار والزوار على آل عبدون أنزلوهم أينما ك رت عليهم الضيافات نوا من قرارهم, ولزمهم اإلنزال وجاوا 
إلي حين رحيلهم, وعندهم بجميع نواحيهم المطاحن باألبل والبقر, ومياه عيونهم حارة تقوم لهم مقام 

 8الحمامات.

ويعد اإلرث المعماري الطيني بالواحات ـــ ومنها عمارة مدينة بدخلو موضوع الدراسة ــــ أهم أنواع العمارة 
التي تميزت بها الواحات عن غيرها من المناطق الجافة بالمواقع األثرية على أرض مصر, ولقد تناسبت 

 9عمارة الطين مع الظروف المناخية بالواحات, والتي تتسم بشدة الحرارة ومادة الطين تتسم بالعزل الحراري.

اني التي أنشئت وفق التقاليد ويطلق المعماريون على هذه العمارة مصطلح العمارة التقليدية وهي المب
المعمارية المحلية, وال تخلو داللة هذا المصطلح لديهم من االهتمام بهذه العمارة باعتبارها تراثًا يعطي صورة 
متكاملة عن هذه العمارة بما تحتويه من حلول جيدة, تعكس ظروف البيئة المحلية والواقع الحضاري, وكذلك 

توافق مع احتياجات الفرد الروحية والمادية, واحتياجات المجتمع أيضًا من ما تحتويه من حلول تصميمية, ت
 10 حيث عاداته وتقاليده.

وترجع أهمية الدراسة إلي أن عمارة الواحات من الموضوعات التي تستحق الدراسة, وذلك نظرًا لقلة 
كنموذج للعمارة الطينية بالبيئة المحلية متناوال  المراجع التي تناولتها, وسوف أقوم بدراسة عمارة مدينة بدخلو

موقعها وتاريخها ومالمح من نسيجها العمراني مع ذكر للعوامل المؤثرة في هذا النسيج المعماري والعمراني, 
 .تحليل لبعض عناصره المعماريةمع 

وتهدف الدراسة إلي توثيق العمارة الباقية بمدينة بدخلو بواحة الداخلة, وتوضيح خصائص هذه العمارة 
ومفرداتها ووحداتها وعناصرها المعمارية, وذلك للحفاظ عليها ووضعها علي خريطة التنمية المستدامة للمواقع 

 األثرية بالواحات عامة وبواحة الداخلة بشكل خاص. 

معظم مبانيها تهدم غموض وتشوش النسيج المعماري لمدينة بدخلو نتيجة  دراسةومن إشكاليات ال
فضاًل عن وجود بعض المخاطر مثل الحشرات  دراسة تخطيطه وعمارته بصعوبة,والقليل منها يمكن 

 التوثيق األثري والرفع المعماري.  والخفاش األمر الذي يصعب معه
                                                           

 .146 - 143, صورة األرضابن حوقل,  8
ندوة أمن وسالمة وسبل الحماية واالرتقاء",  عبدالحافظ, محمود, "اإلرث المعماري الطيني في الواحات المصريةــ المخاطر 9

 .5, م2015, جامعة نايف للعلوم األمنية, واآلثار والمنشآت السياحية
, اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة دراسة أثرية معمارية دراسة حالة(عمارة سدوس التقليدية)عثمان, محمد عبد الستار, 10 

 . 6 - 5, م1999, والنشر
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 :بدخلو : موقع مدينةأولا 
كم وهي 21الداخلة وتبعد عنها بحوالي  بواحة الشمال من مدينة موط إلى (1)شكل  مدينة بدخلو تقع

ودرب  11مثل درب الغباريالبعض  قريبة من نقطة تقاطع الطرق القديمة التي تربط الواحات ببعضها بذلك
 .العاصمة القديمة للواحة الداخلة حيث تقع عند هذه النقطة مدينة موط,12الطويل

( كم, على درب الغباري, حيث نشأت على 10مدينة القصر وتبعد عنها بحوالي ) وتقع إلي الشرق من
 13طول هذا الدرب العديد من المدن في االمتداد من الشرق للغرب ومنها تنيدة وبالط واسمنت والمعصرة.

وكان توفر الماء شرط أساسي الختيار الموقع إلى جانب خصوبة أراضيها وصالحيتها للزراعة, والتي 
 14والعمران بهذه البلدان . الحياةالل هذين الشرطين توفر الغذاء للقاطنين وهو مطلب أساسي الستمرار من خ

 لمن يراها من بعيد أنها ليتخيعلى روابي عالية حتى  ومدينة بدخلو شأنها شأن مدن الواحات مشيدة
غالبت الدهر ومرت بها نها ية بالطوب اللبن ورغمًا عن ذلك فإقصور شامخة أو حصون منيعة وبيوتها مبن

ا حيث تميزت موقع مدن الواحات بالتحصين , 15األجيال فال مطر في الواحات يذيبها ويصدع أركانه
الطبيعي, فغالبية هذه المدن تقع فوق ربوة مرتفعة تضمن لها مضاعفة تحصينها ومناعتها مثل القصر 

 16بالداخلة.والقلمون وبدخلو ـــــ موضوع الدراسة ـــــ والهنداو وبالط 

 اً أقيمت المدن الحصينة في الواحات في مواقع اختيرت بحيث تكون ذات طبيعة دفاعية غالبحيث 
في وجه المعتدين, وفي  هضبة أو حافة منحدر وهذه المدن قسمت إلى حارات لها بوابات تغلق عليها ليالً 

 17ا.جية إلى السهول المتاخمة لهخار السنوات األخيرة توسعت هذه المدن إلى ما وراء أسوارها وجدرانها ال

                                                           
درب الغباري من غبار الطريق وهو يتجه من الشرق إلي الغرب, ويمتد من جنوب هضبة أبو طرطور ليربط الداخلة  11

 بالخارجة, والطريق الحديث يتبع تقريبًا نفس الطريق القديم ويبدأ الطريق من الخارجة إلي أن يصل إلي الداخلة.
VIVIAN, C., The Western Dessert of Egypt, Cairo: The American University in Cairo Press,2003,64. 

يربط وادي النيل بالسودان  يدرب الطويل يربط هذا الدرب وادي النيل بالسودان مارًا بواحة الداخلة بعكس درب األربعين الذ 12
, 2007, بورسعيد: كلية التربية, 1, طاالوادي الجديد بين التاريخ والجغرافي مارًا بواحة الخارجة. راجع حنفي, عبد المنعم محمد,

181. 
 .181, الوادي الجديد بين التاريخ والجغرافياحنفي, عبد المنعم محمد, 13
اإلسكندرية: دار الوفاء  أنماط العمارة التقليدية في صحراء مصر الغريبة) دراسة تحليلية مقارنة(,شهاب, سعد عبد الكريم,  14

 .17, 2008لدنيا النشر والتوزيع, 
 . 282, م2001, القاهرة: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة, شريعة الصحراء )عادات وتقاليد(, رفعت, الجوهري 15

, كلية رسالة دكتوراهالعمارة الدفاعية الباقية بواحتي الداخلة والخارجة في العصرين البيزنطي واإلسالمي", مسعود, محمود, "16 
 .96م,  2017اآلداب/ جامعة طنطا, 

 
16 VIVIAN, The Western Dessert of Egypt, ,135. 
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 بدخلو: ثانياا : تاريخ مدينة
وهناك إشارات إلي أن بدخلو كانت مزدهرة خالل العصور الفرعونية, وفي العصر اإلسالمي كانت 

 18بدخلو واحدة من أهم المدن اإلسالمية في ذلك الوقت, ففيها تقيم وتدفع الضرائب على طول درب الغباري.

لم  الداخلة, من البلدان القديمة التي ورد ذكرها في العديد من المصادر التاريخية, مدينة بدخلو بواحة
مباهج الفكر ”أول ذكر للمدينة ذاتها كان في كتاب ولكن  م(1209هـ / 606)ت رد ذكرها عند " ابن مماتي"ي

 19.“بيت خلو” , باسم (م1318/ ه718للوطواط" )ت ”ومناهج العبر" 

وأن واحة الداخلة حيزان قبلي وبحري واحة الداخلة, تبع مدن  بدخلوأن مدينة  " الوطواط" حيث ذكر
وموط ....برقس أما  وتندة وبالط والقصبة والخبطا اسمنت والمعصرة وبنسطر فأما القبلي فيضم الهنداو

وبيت والمونسية وعين جديد القبلية وعين جديد البحرية  البحري مصره القصر وهي مسورة القلمون والقلول
 20وافطمية.  وبرموده خلو وشكول جاقافة

( " بيت خلو" بأنها من ضمن أربعة وعشرون بلدًا ببالد م1406/ ه809كما ذكر ابن دقماق) ت 
م 1897هـ /1315وجاءت باسمها الحالي بدخلو في تعداد سنة , 21الواحات وأن بها كروم ويزرع بها األرز

المعجم الجغرافي للبالد المصرية أنها من البالد القديمة, وأن وجاء في , نسمة 583وذكر أن عدد سكانها 
موال األميرية وردت في دفاتر األ , كمالسهولة النطق به“ بدخلو” رف إلي ثم ح“ بيت خلو” اسمها األصلي 

وجاء في كتاب جغرافية مصر لمحمد أمين فكري أن سكانها من طائفة  م,1858/  هــ 1274منذ سنة 
 22.يسمون الجوربجية

                                                           
17 VIVIAN, The Western Dessert of Egypt ,111. 

كلية اآلداب بقنا/ جامعة جنوب  ,رسالة ماجستير, "واحة الداخلة دراسة حضارية في العصر اإلسالمي"حجازي, حنان, 19 
 .47, م2004 ,الوادي

, تحقيق عبد العال الشامي, الكويت: المجلس مباهج الفكر ومناهج العبرالوطواط, محمد بن إبراهيم بن يحيي الكتبي,  20
 .100,  1981الوطني للثقافة والفنون واآلداب, 

, م1893, القاهرة: مطبعة بوالق, 5 ., جـاالنتصار لواسطة عقد األمصارابن دقماق, إبراهيم بن محمد بن أيدمر العالئي,  21
12. 
 .69, 1997, الوادي الجديد أو الواحات )تاريخ ورجال(نصر اهلل, محمد خليل, 22 
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في قرية بدخلو, وذكر أنهم  23وأكد ذلك على مبارك في كتابه " الخطط التوفيقية" بوجود جوربجية
ينحدرون من ساللة الحكام منذ عصر سالطين المماليك الجراكسة, وأنهم تمتعوا باالحترام, وكانوا دائمًا 

 24يرتدون زيًا أنيقًا.

يرجع  المدينةأقدم نص تأسيسي مؤرخ لمنزل بعمارة وبالنسبة لتأريخ عمائر مدينة بدخلو , فيذكر أن 
, ولكنه مفقود حاليًا, وتم نشره من قبل في حوليات المعهد الفرنسي, حيث تم م1765/  ه1179إلي عام 

توضيح اسم صاحب المنزل وهو محمد بن سعد العمامي واسم البناء الذي قام ببناء المنزل وهو المعلم حسن 
 25ي إلي بلدة القلمون بواحة الداخلة.بن المعلم حسين وهو ينتم

وتأريخ العمارة التقليدية غالبًا يكون من نتائج الدراسة تأتي في إطار االحتمال والترجيح, بعكس ما 
بنصوص تأسيسية تضع الباحث بصورة مباشرة في حدود الفترة التاريخية  عليه الحال بالنسبة للمباني المؤرخة

 26التي أنشي فيها المبني.
 للمدينة: والمعماري ثالثاا: النسيج العمراني

على غرار المدن اإلسالمية كمدينة واسط  الدائريوفق التخطيط  (2 شكل)جاء تخطيط مدينة بدخلو 
 .(3)شكل  وبغداد, ويشابه معها في التخطيط بواحة الداخلة كمدينة القصبة ــــ المندثرة حالياًـــ ومدينة بالط

 ومدينة القلمون.

أما مدن واحة الداخلة والتي لها عمق تاريخي راجع لعصور سابقة على اإلسالم,  كمدينة القصر 
على غرار المدن الرومانية ذات التخطيط المتعامد, وفق الطراز البيزنطي للمدن والهنداو فجاء تخطيطها 

الممتد عادة من الغرب حيث الشارع الطولي الممتد من الشمال للجنوب ويقطعه عادة الشارع الرئيس الثاني 
 27 للشرق.

وسوف تتناول الدراسة نماذج من الدروب والمنازل والمنشآت الخدمية والمسجد بمدينة بدخلو, وتوضيح 
 خصائصها ووحداتها وعناصرها المعمارية.

                                                           
جوربجية كلمة تركية لها ثالث معاني حائز لرتبة عسكرية تعادل نقيب)يوز باشا(, أو أحد كبار رجال الحفظ في األرياف أو 23

عبدالدائم, عبدالعزيز, مصر في عصري المماليك والعثمانيين, القاهرة: مكتبة نهضة  أحد كبار النصارى في األرياف؛ راجع.
 .228الشرق,د.ت, 

 .31, 1306, القاهرة: بوالق, 17, جـ الخطط التوفيقية الجديدة لمصرمبارك, على,  24
25 DECOBERT, CH.,  ET GRIL,  P., «Linteaux À Épigraphes de L'Oasis de Dakhla», Supplément aux Annales 

,48nstitut Français d'Archéologie Orientale, 1981I Caire:Le  1,.o115, NIslamologiques 

  
 .8, عمارة سدوس التقليديةعثمان, 26

للمزيد عن تخطيط المدن المتعامد راجع . قادوس, عزت زكي, آثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني القسم 27 
 .14, م2000, 2األسيوي, اإلسكندرية: منشأة المعارف, ط
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وقد دعا التأمين داخل المدينة اإلسالمية إلي تقسيمها إلي دروب وسكك تغلق عليها األبواب لياًل, 
كل قطاع عن اآلخر عزاًل تامًا, وتؤمنه من خطر اللصوص, واجتهد العامة في إنشاء الدروب تأمينًا فتعزل 

 , وفيما يلي أهم الدروب بمدينة بدخلو.28لمنازلهم ومبانيهم

 درب عائلة محجوب
وممر  يتكون الدرب من المدخل الرئيس بالجانب الشرقي من المدينة, عائلة محجوب 29درب ويقع

 أربعة منازل متهدمة في الوقت الحالي.مداخل تؤدي إلى طاحونة و  خمسةوسقيفة و  وفناء مكشوف أوسط
 (.4)شكل 

 تخطيط الدرب وعمارته

×  10,5) إبعاده الغرب إلى الشرق من يمتد أوسط ممر إلى الشرقية بالواجهة الرئيس المدخل ديؤ ي
 أبعاده المربع إلى أقرب مستطيل مسقط ذو مكشوف أوسط بفناء الغربية الجهة أقصى في ينتهي( م1.80

( م10,0) بطول الغرب اتجاه في يمتد مسقوف ممر عن عبارة سقيفة إلى غرباً  يفضي(  م5,80×  م4,40)
, بالدرب خاصة طاحونة إلى تؤدي فتحة للممر الجنوبي بالضلع, المعمارية الدرب أجزاء باقي بعدها تثر اند

 .الدرب من الغربية بالنهاية الواقع المسقوف والممر المكشوف الفناء على بالدرب الخاصة الدور تطل بينما
 للدرب: المدخل الرئيس

 كانت مستطيلة دخلة عن عبارة وهو للدرب الرئيسية بالواجهة للدرب (1)لوحة المدخل الرئيس  يقع
باب اتساعها ويوجد بصدر الواجهة فتحة  ,الحالي الوقت في وسقط تهدم ولكنه  ,دائري نصف بعقد معقودة
م, ويتوجها عقد مستقيم من عروق أشجار السنط والزيتون, يعلوه نافذة مستطيلة 1.80م وارتفاعها 1.30

ويتوج  ,اللبن بالطوبمن كل جانب مصطبة  الباب فتحة جانبي وعلى سم,40سم وارتفاعها 20اتساعها 
 وكوشتيه والعقد اللبن بالطوب بمداميك مصمم عريض بإطار محدد كان دائري نصف عقدالدخلة من أعلي 

 لدخلة المتوج العقد من يتبق وال..  واحمر أبيض..  المشهر بنظام مشيدة جميعها لهما المحدد واإلطار
طاره المدخل  .اإلطار طرف وبداية اليمنى العقد رجل بداية إال وا 

 

 

                                                           
, المجلس الوطني للثقافة والفنون 128, الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم المدينة اإلسالميةعثمان, محمد عبد الستار,  28

 .138, 1981واآلداب, 
كلمة درب تعني البوابة التي على الطريق المخصص لجماعة معينة أدي مع الزمن إلي استخدامها على الطريق ذاته, 29 

فقه العمارة فالكثير من الناس يعتقدون أن الدرب هو الطريق, إال أن الكثير من الكتاب استخدمها كذلك. عزب, خالد, 
 .10م, 1997, القاهرة: دار للنشر للجامعات, 1, طاإلسالمية

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2022.129887.1127
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 األوسط: الممر

 بسقف مغطى كان أنه األثرية الشواهد تشير (2)لوحة  أوسط ممر إلى  مباشرة الرئيس المدخل يؤدي
×  10,5)أبعاده الغرب إلى الشرق من األوسط الممر هذا يمتدو  ,الحالي الوقت في تهدم ولكنه خشبي
 . الدرب ساكني تخدم طاحونة على جنوباً  يفتح( م1.80

 الطاحونة :

م, يتم الدخول إليها من فتحة الباب 5.50طول ضلعه  (3(, )لوحة 4)شكل  وهي ذات مسقط مربع
سم منعًا  70الذي يصل إلي  ها, ويالحظ سمك جدرانلهاسابقة الذكر بالطرف الشرقي من الضلع الغربي 

خشبي متبقي منها  هالعدم إيذاء الدور المجاورة بصوت الحيوانات التي تدير آلة طحن الغالل, وكان سقف
بني الطاحونة بأعلى األركان األربعة لمو  ,ق الخشبية من خشب السنط والزيتونالكمرات الخشبية من العرو 
 هافي حين تركت المسافات بين هذه الكمرات الخشبية الركنية, وجدران للسقفحاملة والتي يقام عليها عروق 

نوافذ مستطيلة اتساع كل منهما  الجدرانبال تسقيف لالستفادة منها في اإلضاءة والتهوية, وبالجزء العلوي من 
 سم تفيد في زيادة اإلضاءة والتهوية.  50سم وارتفاعها 35

وال تخلو الطاحونة من الدخالت الحائطية المخصصة لوضع األدوات المطلوبة والمتعلقات الخاصة 
 , وأيضًا الدخالت الصغيرة المخصصة لوضع أداة اإلضاءة.لمستخدميها

الطاحونة كوة مثلثة أغلب الظن أنه استخدمت لوضع أداة اإلضاءة يليها  نجد على يسار الداخل إليو 
سم, ويالحظ أن الدخلة الحائطية وكوة 35سم وعمقها 60سم وارتفاعها 45إلي الداخل دخلة حائطية اتساعها 

 اأرضيتهال يمكن تحديد هذا االرتفاع بدقة نظرًا ألن و  األرضية,اإلضاءة تقع علي ارتفاع قليل من منسوب 
تغطيها طبقة من التراكمات واألنقاض الناتجة عن انهيار قمم جدران الطاحونة وسقفها, ونتيجة لهذا الرديم 

لم يعد يظهر من آلة الطحن الخشبية والمدار الدائري إال العمود الخشبي الرأسي القائم  باألرضيةالمتراكم 
ويالحظ أن الجيزة في هذه الطاحونة على  لها, والجيزة المتصلة به والمثبتة بين الحائط الشرقي والغربي

خالف المعتاد فهي عبارة عن عرق من خشب السنط, بينما كان المعتاد في طواحين واحة الداخلة أن تنفذ 
 الجيزة بجزع نخيل كما هو الحال في طواحين مدينتي القصر وبالط.    

المحاط به مازال موجود ومردوم أسفل  ويحتمل أن يكون الجزء السفلي من آلة المدار الدائري الطيني
األتربة والتراكمات السميكة التي تمأل أرضية الطاحونة, وفي موقع المدار الدائري الذي يتخذ موقعه بمركز 

 والذي يظهر جزء من قمة جدرانه ال زال الحجر الدائري موجود ربما في موقعها السليم.   لها, المسقط األفقي
 المكشوف الفناء

 هذا على اتساعه بكامل يفتح الذي األوسط, الممر من مباشرة (4)شكل   المكشوف الفناء إلى نصل
 الدور مداخل من مدخالن عليه يقع ,( م4,40×  م5,80) أبعاده المربع إلى أقرب مستطيل وهو ,الفناء

 عناصرها أو تخطيطها على الوقوف ويصعب ,تماماً  ومنهارة سيئة بحالة تبدو والتي ,للدرب المكونة
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 عناصرها من ببعض تحتفظ المكشوف الفناء هذا على المطلة واجهاتها زالت ال حين في, المعمارية
 : التالي النحو على المعمارية

 للفناء الجنوبي بالجدار الكائن المدخل

, مستطيلة دخلة عن عبارة وهو بالدرب الخاصة الدور إحدى إلى ( 4)لوحة  المدخل هذا ؤديي
 بارزة واجهة ذو والعقد واإلتقان الدقة في غاية دائري نصف بعقد معقودة, م3.0 ارتفاعها و م2.00اتساعها 
 نجد المفتاحية الصنجة موقع يعلو فيما العقد قمة وأعلى, العقد واجهة تصميم نفس يتخذ بارز بإطار حددت
 .العقد كوشتي تعلو متشابهتين مستديرتين منطقتين بين محصورة غائرة مستديرة منطقة

 ساد تقليد وهو الواجهة أعلى فيها مثبتة كانت خزفية أطباق مواقع الغائرة الثالثة المناطق هذه وتمثل 
 قبة داخل المقبور وكذلك الدار أهل كرم إلى يرمز ربما ,الداخلة بالواحة الدفن وقباب الدور مداخل واجهات
 .الدفن

بالداخلة, أطباق كاملة من الخزف مثبتة في حيث كان يوجد أعلي بعض المداخل بالمدن اإلسالمية 
 30الحوائط أعلى المداخل بكوشتي العقد وأعلى الصنجة المفتاحية.

 بعقد توجت, م1,70 ارتفاعهاو  م1.10اتساعها  مستطيلة باب فتحة المعقودة المدخل دخلة ويتصدر 
سم 25اتساعها  مستطيلة نافذة المستقيم العقد هذا ويعلو, للدرب الرئيس المدخل عقد تصميم نفس من مستقيم

 واإلتقان الدقة في غاية المشهر بنظام اللبن بالطوب منفذ زخرفي تصميم جانبيها على,سم40 ارتفاعها و
 .     النافذة يمين على الواقع التصميم من جزء فقد جانب كل في متماسان معينان قوامه

 اللبن بالطوب ,المشهر بنظام منفذ تصميم النافذة جانبي على الواقع الزخرفي التصميم هذا ويعلو
 لينشئ األبيض باللون صف مع بالتبادل األحمر باللون صف بواقع متوازية منكسرة صفوف في المرصوص

 الطوب من ةبسيط من كل جانب مصطبة الدخول فتحة جانبي وعلى,  واإلتقان الدقة في غاية دالية زخرفة
 الفناء على المطل الجنوبي المنزل على تفتح وكانت ,الحالي الوقت في مسدودة الباب وفتحة, اللبن

 .المعمارية عناصره معرفة أو إليه الدخول معها يصعب سيئة حالة وفي تهدم ولكنه ,المكشوف
  المكشوف للفناء الشمالي بالجدار الكائن المدخل

 تشير ولكن, لها المتوج العتب فقدت متهدمة باب فتحة عن عبارة وهو(, 4)شكل   بسيط مدخل
 مباشرة تؤديكانت , م1.70سم وارتفاعه 80  يتعدى ال اتساعه أن إلى المدخل كتفي من المتبقية األجزاء

 . سيئة بحالة وهو المكشوف الفناء على المطل الشمالي المنزل داخل إلى

 
                                                           

, كلية اآلداب/ جامعة رسالة ماجستيرمسعود, محمود محمد," أشهر العمائر الدينية والجنائزية بواحتي الخارجة والداخلة",  30
 .565 ,2014طنطا, 
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 السقيفة 

الجزء المغطى من الممر األوسط  نهاية الغربية من الدرب وهي تمثلبال (5)لوحة  السقيفة تقع
م مغطاة بسقف خشبي من جريد وسعف النخيل 15×  2,20المكشوف تمتد من الشرق إلى الغرب أبعادها 

وطبقة من الدكة الطيني المحمولة على عروق من خشب السنط والزيتون, يعلو السقيفة وحدة معمارية عبارة 
فها المغطي لها في الوقت الحالي, وتطل هذه الغرفة العلوية عن غرفة تتخذ نفس أبعاد السقيفة ولكنها فقد سق

على الممر المكشوف بواجهة شرقية مشيدة من الطوب المزين بنظام المشهر يتوسطها نافذة كبيرة مستطيلة 
م يعلوها نافذة ثالثية بعقود منكسرة تشبه القندلية يكتنفها نافذتان مستطيلتان ارتفاع 0,70× م 1,20ارتفاعها 

 م.0,20× م 0,40منها كل 

 :منزل عائلة محروس
من المدينة, وهو يتكون من طابقين الطابق األول بحالة جيدة,  شرقيبالجانب ال (5)شكل  هذا المنزل يقع

 بينما الطابق الثاني لم يتبق منه سوي بعض الجدران.

 الوصف من الخارج:

 الرئيسية الواجهة

 يبلغ والتي (6(, )لوحة 5)شكل  الشمالية الواجهة هي واحدة بواجهة الخارج على المنزل هذا يطل
يبلغ  والتي ,المنزل إلى الدخول باب فتحة منها الغربي الطرف يشغلو  ,م6,0 وارتفاعها م6,30 طولها

م, 0.20 ×م 0.30م دخلة مستطيلة أبعادها 0.20م, يعلوها على ارتفاع  1,50 ارتفاعهاو  م0,80 اتساعها
 تصل بمسافة الدخول باب فتحة يعلووتوجد في هذه الواجهة بعض الدخالت ونوافذ بالطابق الثاني, حيث 

ويعلو النافذة  ,ثانيال الطابق من الخارج على تطل م,1,20 ارتفاعهاو  م0,60 نافذة اتساعها م 1,50 إلى
 م.0.25×م 0.35السابقة دخلة مستطيلة أبعادها

م, أما األخرى فتوجد 0.20×م 0.25كما يوجد دخلتن بوسط الواجهة أحداهما بالطرف الشرقي أبعادها 
م, ومن الواضح 0.30 ×م 0.40م, تعلوها نافذة مستطيلة أبعادها 0.17 ×م0.30بالجانب الغربي أبعادها 

قدم يتدخلة مستطيلة, كما بأنه الجدار الوحيد المتبقي لهذه الحجرة من الطابق الثاني, وتعلو هذه النافذة 
 م2,0 واتساعها 4,50 طولها نسبيا مرتفعة مصطبة المنزل إلى الداخل يسار إلى أسفل من الواجهة

 . م1,15 وارتفاعها
 الوصف من الداخل:

 ضيق( 7(, )لوحة 5)شكل  مستطيل ممر إلى الرئيسية الشمالية بالواجهة الذكر قبسا المدخل يؤدي
 الممر هذا يؤدي, م1,20 اتساعه يبلغ بينما م1,80 تتعدى ال  قصيرة لمسافة الجنوب إلى الشمال من يمتد

 ضلعها في فتح  ,م5,0×  م2,20 أبعادها الغرب إلى الشرق من تمتد (8)لوحة  مستطيلة قاعة إلى مباشرة



 م(2022)  25العدد  حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

395 10.21608/CGUAA.2022.129887.1127 DOI|   حنان مصطفي عبد الجواد حجازي 
 

 طول مربعة غرفة إلى تؤدي ,م1,70 ارتفاعهاو  م0,70 الشرقية اتساعها وهي أحداهما باب يتفتح الجنوبي
 أبعادها غرفه إلى وتؤدي م1,50 ارتفاعهاو  م0,70 فيبلغ اتساعها الغربية الباب فتحة أما, م2,50 ضلعها
 . م2,50×  م3,0

 ويعتبر العلوي للطابق صاعد سلم درج إلى تؤدي باب فتحة المستطيلة للقاعة الغربي بالضلع ويوجد 
 فتح الغرب إلى الشرق من تمتد مستطيلة قاعة إلى الصاعد السلم يفضي حيث, األرضي للطابق تكرار

, م2,50×  م3,0 أبعادها غرفة إلى يؤدي م1,50 ارتفاعهو  م0,70 الشرقي اتساعه, بابين الجنوبي بضلعها
 أبعاد نفس أيضا تتخذ مجاورة غرفة إلى يؤدي فهو السابق الباب أبعاد نفس يتخذ الذي الغربي الباب أما

 والجدير, م0,60 ارتفاعها م0,50 نافذة اتساعها الجنوبي بضلعها ويوجد ,لها المجاورة الغرفة ومقاسات
  .منه أجزاء إال يبقى وال أغلبه تهدم العلوي الطابق سقف أن بالذكر

 جدر  إلى تؤدي باب فتحة العلوي بالطابق المستطيلة للقاعة الغربي الضلع من الشمالي بالطرف ويوجد
 . المنزل سطح إلى صاعد سلم

 :عائلة يوسفمنزل 

بالجانب الغربي من المدينة وهو مكون من طابقين وسطح وحالة المنزل  (9 لوحة(, )6 شكل) هذا المنزل يقع
من الداخل سيئة للغاية, ويمكن الوقوف علي تخطيط المنزل بالطابق األرضي وبعض عناصره المعمارية في 

 حين يصعب ذلك فيما يتعلق بالطابق العلوي.
 الخارج:الوصف من 

م, مزينة بنوافذ 7.5م وارتفاعها 12.00هي الواجهة الرئيسة ويبلغ طولها و ( 10)لوحة  الواجهة الجنوبية
الثة نوافذ خاصة بالطابق األرضي وفتحات للطابقين األرضي والعلوي, فيوجد بها من أسفل صف من ث

, وتقع هذه النوافذ في مستوي م0.40إلي  م0.30ارتفاعها ما بين مو 0.25م إلي 0.15اتساعها ما بين  تراوحي
واحد بحيث تكون أسفل السقف وفوق مستوي بصر المارة في الطريق, وهو أمر يحفظ خصوصية ساكني 

 المنزل.

يعلو صف النوافذ الثالثة صفين من النوافذ الخاصة بالطابق العلوي تتخذ نفس أبعاد نوافذ الطابق 
 م.0.75ارتفاعها  م0.65اتساعها  العلوي ما عدا نافذة وسطي كبيرة يبلغ

بالواجهة الغربية, وهو يقع بالطرف الشمالي للجدار,وال توجد بهذه الواجهة  (11)لوحة ويوجد مدخل المنزل 
 أي عناصر معمارية ولكن توجد به بعض التأثيرات مثل دوران الجدران.
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 الوصف من الداخل:

( م5,40×  م4,50) أبعادها الشرق إلى الغرب من تمتد مستطيلة قاعة إلى الذكر سابق المدخل يؤدي
 م1,30 منها كل ارتفاع أبواب فتحات ثالثة  جنوباً  المستطيلة القاعة هذه على يطلو , سقفها مفقود متهدمة

 وهي, الجنوب إلى الشمال من تمتد مستطيلة معيشية غرف ثالثة إلى جميعها تؤدي ,م0,60 واتساعها
 الغربية الغرفة باب فتحة يعلوو   ,م4,70×  م2,50 منها كل أبعاد يبلغ حيث والمقاسات األبعاد في تتساوى
 . م0,25  وعمقها م0,25 واتساعها  م0,40  ارتفاعها دخلة

 بين ما واتساعها م0,60 إلى 0,40 بين ما ارتفاعها يتراوح حائطية دخالت الثالثة الغرف وبجميع
 فتحتي بين فيما الجنوبي الحائط ويتوسط,  م0,35 إلى 0,25 بين ما عمقها يتراوح امبين م0,40 إلى 0,30
 واتساعها م0,60 ارتفاعها حائطية دخلة المربعة القاعة على المطلتان والوسطى الشرقية الغرفتين مدخال
 الحائط على عمودي جدار بواسطة المستطيلة القاعة من الشمالي الجانب قسم, م0,30 اوعمقه م0,50

 .المستطيلة القاعة على يطالن إيوانين إلى للقاعة الشمالي

 صاعد سلم درج إلى تفضي  ,م0,90 اتساعها  باب فتحة المستطيلة للقاعة الشرقي بالجدار ويوجد 
 فقدان إلى اإلشارة جدرتو , سقفه المفقود العلوي الطابق إلى يؤدي كان  ,م1,10 اتساعه العلوي للطابق
 تشير بمواضعها مثبتة الزالت الخشبية العروق بعض عدا يعلوه وما األرضي بالطابقين المنزل أسقف غالبية
 استخدام إلى المتاحة األثرية الشواهد تشير التي األسقف هذه لحمل والزيتون السنط عروق استخدام إلى

 . لتنفيذها الطينية الدكة وطبقة النخيل وجريد سعف

 المسجد القديم ببدخلو:
والجامع مشيد بالطوب اللبن  (,2)شكل  من البلدة القديمة جنوبيببدخلو بالجانب ال مسجديقع ال

ترتفع عما حولها  طفليهعبارة عن ربوة  هضبةفوق  مسجدال المغطي بطبقة من المالط الجيري الحديث, وأقيم
, ويطل الجامع على الخارج بثالث واجهات هي الشرقية ب هي الشمالية والشرقية والغربيةمن ثالث جوان

فيقع بالواجهة الجنوبية,بينما يوجد للجامع باب آخر في أقصي  الجنوبية, أما باب الدخول الرئيسوالغربية و 
 (12(, )لوحة 7)شكل  .الطرف الشمالي من الواجهة الشرقية

وشيد المسجد فوق الحافة الجنوبية لهضبة تنحدر من الشمال إلي الجنوب وهي تتكون من طفلة حمراء 
ي شيد فوق السور البيزنطي الذي يقع الذ ية القرشية بمدينة القصر بالداخلةوهو يشبه في ذلك مسجد الحم

والذي كشفت عنه بعثة المعهد الهولندي الفلمنكي بالجزء الجنوبي من أسفل منازل مدينة القصر اإلسالمية 
 31.م2007منطقة الحمية سنة 

 

                                                           
31 IEEMHUIS, F., Report on Research and Restoration activities, Qaser Dakhle project, 2008, 6 :9. 
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 وصف المسجد من الخارج:

 الواجهة الجنوبية )الرئيسة(

 م فوق الهضبة3.5م وارتفاعها 11.70, ويبلغ طولها على ساحة تتقدم المسجد ه الواجهةتطل هذ
ارتفاعها و  م1.10اتساعهاإلي الجامع, وهو عبارة عن فتحة باب مستطيلة وبها باب الدخول الرئيس ةالطفيلي
 متوجة بعروق خشبية مصطفة إلي جوار بعضها البعض. ,م1.8

 الواجهة الشرقية 

 ةالطفيليم فوق الهضبة 3.5وارتفاعها  ,م15,5القبلة من الخارج ويبلغ طولها تمثل هذه الواجهة جدار 
لي  لي يسار بروز المحراب يوجد صف من ثالث نوافذ , وا  ويظهر بهذا الواجهة من الخارج بروز المحراب, وا 

 , باإلضافة إلي المدخل.المحراب نافذة مربعة روزاليمين من ب

الواجهة كذلك على النوافذ وكتلة المدخل والشرفات المسننة التي تعلوه, وقد اعتد المعمار في تزيين هذه 
حيث بهذه الواجهة صف من ثالث نوافذ مستطيلة, وبالجزء الشمالي من هذه الواجهة و الذي يرتد إلي الغرب 

متوجة بنظام العروق الخشبية, ويعلو هذا الباب  ةيوجد المدخل إلى المسجد وهو عبارة عن فتحة مستطيل
م, وقد كانت الواجهة متوجة بشرفات مسننة يتبقي منها أربعة أعلي 0.50م وارتفاعها 0.20نافذة اتساعها 

 32الجزء الشمالي من الواجهة.

 الواجهة الغربية 

تشغل الركن الشمالي و  المدمجة به 33م وهي تمثل واجهة المسجد والمئذنة13.20يبلغ طول هذه الواجهة 
 م.0.40ارتفاعهامو 0.15اتساعها  بالجزء الشمالي من هذه الواجهة فتحة مزغلية, ويوجد الغربي من الجامع

 وصف المسجد من الداخل:

يتم الدخول إلي الجامع من الباب الموجود بالواجهة الجنوبية, وكذلك الباب الموجود بالجهة الشمالية 
مساحة غير منتظمة أقرب إلي , وهو عبارة عن الجامعمن الواجهة الشرقية, وكل منهما يؤدي مباشرة إلي 

 المستطيل.

                                                           
 .562أشهر العمائر الدينية والجنائزية بواحتي الخارجة والداخلة", مسعود,  32
مئذنة جامع بدخلو تشبه مئذنة جامع أبي الحجاج باألقصر من حيث مادة البناء بالطوب اللبن والقاعدة المربعة التي تضيق  33

مسعود," أشهر تهي بقبة صغيرة . راجع مع االتجاه ألعلي, ثم يعلو القاعة بدن أسطواني تضيق قلياًل مع االرتفاع ألعلي ثم تن
 .482العمائر الدينية والجنائزية ", 
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م وبه محرابين المحراب الرئيس ويقع إلي يسار 11.10يبلغ طول الجدار الشرقي )جدار القبلة( و 
المنبر في المسافة , و المنبر, والمحراب الثاني ويقع بالجزء الجنوبي من جدار القبلة علي يمين المنبر

 .اللبنالمحصورة بين المحرابين وهو مبني بالطوب 

وجد بمسجد بدخلو أكثر من محرابين وكان الهدف هو تأكيد جدار القبلة, حيث يالحظ امتداد جدار 
القبلة بالمقارنة ببقية المساجد األخرى في واحة الداخلة, األمر الذي يتطلب مه ضرورة محراب آخر لتوجيه 

 34المصلين في االتجاه الصحيح ناحية القبلة.

 المئذنة:

وهي عبارة عن قاعدة بمسجد بدخلو ملتصقة بالمسجد وتقع داخل رحبته,  (13)لوحة  وجدت المئذنة
يليها بدن اسطواني يرتد إلي الداخل قلياًل عن القاعدة المربعة,  تضيق جوانبها األربعة في االرتفاع, مربعة

قطاع أفقي كل دعامة ذات ( 14لوحة  )وينتهي البدن األسطواني بجوسق مستدير عبارة عن أربعة دعامات
شبي مستدير عبارة عن عبارة عن مثلث متساوي الساقين مشطوف رأسه تحمل هذه الدعامات األربعة سقف خ

 35 .عروق خشبية

ويوجد مسجد صغير مالصق للمسجد للقديم بالجهة الشمالية, حيث يوجد على يمين الداخل مدخل 
م 7.04مستطيلة مختلفة األضالع, طول الضلع الشرقي  مساحتهيؤدي إلي هذا المسجد الصغير وكانت 

م 0,55م, وبالجدار الشرقي المحراب الذي يبلغ اتساعه 2,50م والشمالي 3,40م والجنوبي 7.90والغربي 
 م ويتوجه من أعلي عقد نصف دائري. 0,20م وعمقه1,50وارتفاعه 

 :مدينة بدخلول والمعماري : العوامل المؤثرة في تشكيل النسيج العمرانيرابعاا 

المدينة اإلسالمية الطينية ومنها مدينة بدخلو بواحة الداخلة  لديها من المقومات ما يجعلها مالئمة 
 ,العمارة –التخطيط  -الموقع هي : أساسيةمن خالل ثالثة محاور  اإلنسانلالستقرار البشري وتلبية حاجات 

, ومن هنا ُشكلت عمارة لحفظ النفس والمال والعرضالتحصين و في الحماية والدفاع  األكبركان لهم الدور و
مدن هذه المنطقة الصحراوية بنظام دفاعي حربي بحت لمقاومة أسباب المخاطر البشرية والطبيعية على حد 

 سواء. 

وهذا النظام في المدينة اإلسالمية الذي نشأ منذ القرن السابع حتى القرن الثامن عشر الميالدي ومنها 
, ولعل هذا النظام المعماري الدفاعي هو الذي ضوع البحث وأطلق عليه المدن المحصنةبدخلو مو  مدينة

 ., وأن يصفوا مدنها بأنها حصونلهجري يصفوا الواحات بأنها حصينةجعل مؤرخي العرب منذ القرن الثالث ا

                                                           
 .552," أشهر العمائر الدينية والجنائزية ", مسعود 34
 .538:  537," أشهر العمائر الدينية والجنائزية ", مسعود 35
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وقد أسهم ارتباط شبكة الطرق بين الواحات ووقوع مدن الواحات عليها بدور واضح في التفاعل 
الحضاري بين هذه البلدان وما يمر بهذه الطرق من قوافل تجارية وقوافل حجيج , فكان لذلك تأثيره الواضح 

ه المدن وارتباطها , ومن ناحية أخرى فقد كان لهذوخاصة على عمارة هذه البلدان الحياةفي شتى مناحي 
 بالطرق التجارية أثره في توفير احتياجاتها وتصدير إنتاجها. 

في تحقيق مبدأ حفظ الخصوصية في المنازل والشوارع  وذلك  األكبرالتخطيط والعمارة كان لهما الدور 
 إضاءةلما للعامل الديني من التأثير البارز على تخطيط وعمارة المدينة , ومن مظاهر حفظ الخصوصية 

رة أي أعلى السقف مباش أسفلقطعت  األرضيوجدت في جدران الطابق  إنوتهوية المنازل من داخلها النوافذ 
سهولة ممارسة التقاليد والعادات لقابل مداخل المنازل تأي عدم  36 اهرة التنكيبظمن مستوى بصر المارة 

 .االجتماعية

 واألزماتتوفير أماكن االجتماعات لحل المشكالت  أيضا في األكبرالتخطيط والعمارة كان لهما الدور 
 .وذلك من خالل الساحة التي تتقدم مسجد بدخلو األهاليالتي قد تطرأ بين 

الصفة الغالبة في مساجد الواحات هو التخطيط المستطيل الممتد من الشرق إلي الغرب, أما في مسجد 
رجع ذلك إلي الربوة المقامة عليها المسجد والتي بدخلو يأتي امتداد بيت الصالة من الشمال إلي الجنوب, وي

حة مستطيلة من الشمال إلي الجنوب, حيث كسيت جوانب الهضبة المقام عليها المسجد برداء مبني تتخذ مسا
من الطوب اللبن على قاعدة من الحجر, وذلك مكن المعمار من استغالل مساحة الهضبة كاملة إلقامة 

 المسجد.

في  اإلسالميةالمدينة  مصطلح مدينة بدخلو شأنها شأن مدن الواحة الدخلةى يطلق عل أنيمكن و 
 ,من اجل حماية سكانها أنشأتحيث تميزت هذه المدن بصفات حربية  ,الواحات مصطلح المدينة الحصن

 الواقعةصق خلفيات المباني والمنازل من تال تتألففي الواحات  اإلسالميةالمدن  أسوارالسمة الغالبة في و 
 (.وهو ما يعرف )بالتشكيل المتضام  علي الهضبة

 األولالمحصنة في الواحات المصرية علي خامات البيئة المحلية في المقام  اإلسالميةاعتمدت المدن 
, بينما استخدم الطول اللبن في بناء الحوائط والجدران واستخدمت الجدران أساسحيث استخدم الحجر في 

 والشبابيك. واألبوابالخشبية  األعتابوخشب السنط في عمل  األسقفي عمل جذوع النخيل وعروق الزيتون ف

 

  

                                                           
تنكيب األبواب مصطلح فقهي يعني عدم تواجه األبواب الخارجية بحيث تكون على محاور مختلفة حتي ال يكشف بعضها  36

 .267, عمارة سدوس التقليديةعثمان, بعضَا .
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 مدينة بدخلو. خامساا: العناصر المعمارية والزخرفية بعمارة
استخدام العقد النصف دائري في تزيين واجهات المداخل, كما في واجهة درب عائلة محجوب, ويوجد 

 37عربي قائم وهو قبة الصخرة.أقدم مثال للعقد نصف الدائري في أقدم آثر 

استخدام  الدعامات المستديرة المبنية من نفس مادة البناء وهي الطوب اللبن, والثلث العلوي من 
الدعامة يتخذ الشكل المربع وهو يقوم مقام التاج في العمود, ويفصل بينه وبين البدن المستدير طبلية حجرية 

 38أرضية المسجد بال قاعدة.وهذه الدعامات المستديرة تبدأ مباشرة من 

األطباق الخزفية في تزيين واجهات المداخل كما في واجهة مدخل درب عائلة النظام المشهر و  استخدام
 ممحجوب, حيث استخدمت هذه الزخرفة أيضًا في واجهات عمائر أخري بواحة الداخلة, وهو تقليد الستخدا

زخرفة البالطات الخزفية في زخرفة العمائر اإلسالمية, وقد ظهر هذا األسلوب في مصر في بداية القرن 
الثامن الهجري الرابع عشر الميالدي في زخرفة العمائر المملوكية, وتمثل هذا األسلوب في استخدام 

 39جدران.البالطات والفسيفساء الخزفية في تكسية قمم وأبدان المآذن ورقاب القباب وال
 نتائج البحث وأهم التوصيات 

شأن المدن اإلسالمية بالواحات من حيث أنها  شأنها بدخلومدينة  من خالل الدراسة أنو  يتضح جلياً 
 مدينة  ذات تاريخ طويل التزمت بكافة المقومات الالزمة لالستقرار البشري اآلمن 

  باسم "بيت م1318/ هـ718العبر"للوطواط المتوفى سنةجاء أول ذكر لها في كتاب "مباهج الفكر ومناهج
 .م1765/ هـ1179عام  إلىخلو, كما أن أقدم منازلها المؤرخة يعود تاريخه 

 العاصمة  اختير للمدينة موقعها الذي ضمن لها سهولة الميرة واالتصال حيث تقع قريبة من مدينة موط
وهي  اإلسالميالقديمة للواحة الداخلة في موقع متوسط بينها وبين القصر عاصمة الداخلة خالل العصر 

ودرب  مثل درب الغباري البعض  قريبة من نقطة تقاطع الطرق القديمة التي تربط الواحات ببعضها بذلك
 .الطويل

  المسجد والمنزل والطاحونة والدرب .المدينة الزالت تحتفظ بنسيج معماري متكامل حيث يوجد بها 

  من اختيار موقعها المرتفع الذي يقع على طريق المواصالت بداية توفر للمدينة عوامل التحصين والحماية
والتجارة, وحتى تالصق خلفيات المنازل التي تمثل تشكيال متضاما يقوم لها مقام السور الذي يحميها من 

 لق ليال على مجموعة من المنازل .االعتداءات , ونظام الدرب الذي يغ

                                                           
, القاهرة: الهيئة المصرية 1مجـ.  م(969ــ  639هـ/ 358ــ  21العمارة العربية اإلسالمية عصر الوالة )شافعي, فريد,  37

 .203ــــ 201, 1970للتأليف والنشر, 
 . 542," أشهر العمائر الدينية والجنائزية ", مسعود 38

 .5 -1, حاشية 2001, القاهرة: مكتبة زهراء الشرق, 2, طفنون القاهرة في العهد العثمانيخليفة, ربيع حامد,  :للمزيد راجع39 
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  راعى تخطيط المدينة وعمارتها النواحي االجتماعية والدينية من حيث الساحات التي تقام فيها االجتماعات
وتهوية  إضاءةكيب الممثلة في عدم تقابل مداخل المنزل وكذلك كما أن ظاهرة التنلحل المشكالت وخالفها 

سطها أو ملحقة بها وكذلك وقوع الفتحات والنوافذ بحيث تكون في مستوى المنازل من داخلها بأفنية إما تتو 
أعلى من مستوى بصر المارة في الطريق كلها عوامل تتضمن الخصوصية لساكني المنازل وتنبع من التقاليد 

 .  اإلسالميةالدينية 

  النصف دائرية في  بدخلو العديد من العناصر المعمارية والزخرفية من حيث استخدام العقود مدينةتعكس
النوافذ والدخالت التي تزين  وأيضاتتويج المداخل ووكذلك الدعامات المستديرة في حمل سقف مسجد المدينة 

الخزفية , ولعل ابرز العناصر الزخرفية هو تنفيذ  باألطباقتزيين واجهات مداخلها  وأحياناواجهات المنازل 
 من الواجهات بنظام المشهر . كثير

 التوصيات :أهم 

 باإلحداثياتوتوقيع مبانيها على خرائط  دقيقاً  مشروع متكامل لتوثيق مباني المدينة توثيقاً  أعداد . 

 المعمارية القديمة . أصولها إلى إلعادتهامشروع ترميم متكامل للمدينة  أعداد 

  . توجيه البحث العلمي نحو المدينة لدراستها من مختلف التخصصات ومن محاور مختلفة 
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 األشكال واللوحات

 

 ( تبين موقع مدينة بدخلو بواحة الداخلة بالقرب من الدروب التجارية 1) شكل  

 (.4نقاًل  عن مسعود, أشهر العمائر الدينية والجنائزية )شكل 
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 عمل الباحثة. © ( يبين المسقط األفقي لدرب عائلة محجوب 4شكل ) 

 

تخطيط الدائري لمدينة بالط اإلسالمية بواحة الداخلة, نقاًل عن سعد شهاب, ( تبين  3شكل)
 أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر الغربية
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 .( يبين المسقط األفقي للمسجد القديم بمدينة بدخلو واحة الداخلة7)شكل

 (117أشهر العمائر الدينية والجنائزية ", )شكل " نقاًل عن, 

 

( تبين المدخل الرئيس الشرقي لدرب عائلة  1)لوحة 
 بدخلو -محجوب 

 

 بدخلو -تبين الممر األوسط لدرب عائلة محجوب (  2)لوحة
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الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

الغربي بالجدار الجنوبي لدرب ( تبين المدخل 4)لوحة
 بدخلو-عائلة محجوب 

الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

( تبين الواجهة الشمالية لمنزل عائلة محروس 6)لوحة
 بدخلو

الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

( تبين السقيفة بالنهاية الغربية من الدرب 5لوحة)
 بدخلو -والغرفة التي تعلوها 

 



 م(2022)  25العدد  حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

411 10.21608/CGUAA.2022.129887.1127 DOI|   حنان مصطفي عبد الجواد حجازي 
 

              

 

 

 

 

 

           
 

 

( تبين الممر بعد فتحة الدخول بالواجهة 7)لوحة 
 بدخلو-الشمالية لمنزل عائلة محروس 

الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

( تبين القاعة المستطيلة بمنزل عائلة 8)لوحة 
 بدخلو -محروس 

الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

( تبين الواجهة الجنوبية لمنزل عائلة 10)لوحة 
 بدخلو.-يوسف 

الخشبية وحجر الطحن داخل دري عائلة  
 محجوب

 بدخلو-( تبين منزل عائلة يوسف 9)لوحة 

 

https://dx.doi.org/10.21608/cguaa.2022.129887.1127
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 بدخلو -( تبين المسجد القديم12)لوحة 

 

( تبين المدخل بالواجهة الغربية لمنزل 11)لوحة 
 بدخلو -عائلة يوسف 

 

 بدخلو-( مئذنة المسجد القديم 13)لوحة 

 

  -( الدعامات الداخلية لمئذنة المسجد القديم14)لوحة 

 بدخلو

 


