مداخل البيوت

رؤيتنـا :بـنـاء مـديـنـة سعـيـدة ومـسـتــدامـة

مــدخــل البيت هــو نقطة االت ـصــال واالنـفـصــال بين فــراغــات البيت

أشكال المداخل

والمحيط الخارجي ،ويمثل عنصرا من عناصر حفظ أمــن البيوت

بعض المداخل تكون بارزة عن واجهة المبنى ،وغالبا ما يتصدرها

على تفهم احتياجات سكان البيت ومــواءمــة الظروف االجتماعية

نفس مستوى واجهة البيت وغير بارز ٍ عنها.

وخصوصيتها ،وكذلك الترحاب بالضيوف ،وتعتبر مداخل البيوت
ـفـي عـمــارة د ـبـي التقليدية مــن األمثلة الــواضـحــة على قــدرة العمارة

والعادات والتقاليد.

عمودان يحيطان بالمدخل ويؤكدانه ،يعلوهما قوس أو زخارف ركنية،
تؤكد في مجملها الصورة البصرية للمدخل ،وقد يكون المدخل في

أنواع مداخل البيوت
اشتملت أغلب البيوت التقليدية على مدخلين ،أحدهما رئيس
لدخول الرجال والضيوف ،ويؤدي هذا المدخل مباشرة إلى المجلس

الذي يتم فيه استقبال الضيوف والترحاب بهم ،إذ إن كرم الضيافة
من الصفات التي ُت ْع َر ُف ألهل المنطقة ،وهذا المدخل يكون بعيدا

عن فراغات البيت األخرى ،كما أنه قد يبنى أمامه جدار ساتر ،أو قد
يكون منك َِسرا حتى يحجب رؤية من يدخل إلى البيت ويــؤدي إلى
الفناء بشكل غير مباشر وبالتالي يحافظ على الخصوصية والستر

مدخل بارز به قوس أعلى عمودي المدخل

ألهل البيت.

أما المدخل اآلخر فهو خاص بالنساء وأفراد العائلة ،ولذلك يمكن
أن يؤدي مباشرة إلى الفناء الداخلي للبيت ،مع وجود مدخل منكسر
في بعض الحاالت.
المدخل الرئيس

مدخل البيت ال يبرز عن مستوى الواجهة

موقع المدخل بالنسبة لواجهة البيت
يختلف مـكــان الـمــدخــل بالنسبة للواجهة ،فقد يتوسط المدخل
الواجهة ،أو يكون على جانبها ،وغالبا ً ما تكون نوافذ المجلس بجوار
المدخل.

المدخل الثانوي
المدخل الرئيس يؤدي إىل المجلس مباشرة والمدخل الثانوي يؤدي إىل الفناء

المدخل يتوسط الواجهة

المدخل على جانب الواجهة

مداخل البيوت

شكل الباب

الزخارف في مداخل البيوت

تجمع أغلب األبواب بين الناحية الوظيفية كونها ساترا ألمن البيت

ز يـنــت الــزخــارف بأنواعها المختلفة مــداخــل الـبـيــوت ،ومثلت هذه

تثري الشكل ،ويتكون باب المدخل من مصراعين (درفتين) ،يتم

الزخارف الحليات الركنية ،والزخارف الجصية البارزة التي توجد أعلى

وخصوصيته ،والناحية الجمالية إذ اشتملت على الــزخــارف التي
غلقهما بإحكام بواسطة مــزالج خشبي ،ومن األجــزاء المهمة التي

ميزت أبــواب المداخل الباب الصغير ذو االرتفاع المنخفض الذي
يسمى “الفرخة” ويوجد في أحد مصراعي الباب ،ويعمل على زيادة

الزخارف انعكاسا للمكانة االجتماعية لصاحب البيت ،ومن أنواع

باب المدخل ،والزخارف الفحمية ،والزخارف التجويفية ،والزخارف
المحفورة.

الخصوصية ألهل البيت ،أما المدق فهو يستعمل الستئذان أهل
البيت في الدخول ويدل على وجود قادم للبيت.

زخارف المدخل
زخارف الباب

الباب الصغير “الفرخة”

المدق

المزالج

زخارف جصية فحمية وتجويفية

زخارف جصية بارزة

زخارف جصية محفورة

تراثنا ..هويتنا..
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