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Abstract 

Zawyet Al Kods is located at Abu Mansour district, Derna city, 

Libya, up southern plateau of the Gebanet Al Sahaba. It can be 

reached by climbing because it was built inside a cave on the top of 

the plateau. It was constructed by Mohamed Bin Al Sanusi in 1260 

AH / 1844 AD, as stated by Al Hajj Hussein Al Jerbi whose father 

was participated in its construction. Thus, it date back to the Second 

Ottoman Period (1251-1329AH/ 1835-191AD).  

Zawyet Al Kods has many names, including: the mosque 

Kods, mosque of the rock because it was carved in the mountain and it 

was known also as the Mosque of Zawia Sanusi relative to Mohamed 

Bin Al Sanusi, which is considered as irregulary shaped space almost 

rectangular. It has one single facade which is the eastern facade 

Because it was carved into the rocks. Moreover, Zawyet Al Kods has 

a stairs minaret in the corner, which has few stairs ends with the top of 

plateau. It is low and characterized by the Moroccan architecture. 

 متهيد
لم تعرف مدينة درنة كغيرها من مدن ليبيا نظام المدارس إال في العهد 

م(، فقد كان التعليم فيها 1911-1835ه/1335-1251العثماني الثاني )
مقتصًرا على الزوايا والكتاتيب التي لعبت دوًرا مهمًّا في نشر العلوم الشرعية 

، وكان هذا التعليم يتم (1)واللغة العربية ومبادئ الرياضيات والجغرافيا والتاريخ 
بجهود فردية في المساجد التي اتخذت منذ إنشائها بيوتًا للعبادة وحلقات للعلم 
والتعليم، وفي جميع مدن ليبيا وفي مقدمتها طرابلس ومصراتة وزليتن وأجدابيا 
قامة الشعائر الدينية ولتعليم  ودرنة وغيرها ُأقيمت المساجد كمراكز للحكم وا 
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كباًرا عن طريق الخطب المنبرية والمواعظ وحلقات الدرس التى الناس صغاًرا و 
ُتعقد بها، وال ريب أن المساجد قامت بدور كبير في مجال التعليم في وقت لم 

 .(2)يكن فيه مؤسسات غيرها لتقوم بهذا الجهد
كما أدت الكتاتيب القائمة في أنحاء البالد الليبية دوًرا كبيًرا في التعليم، 

بعضها موصواًل بالمساجد وكان هدفها تعليم الصبيان مبادئ القراءة فقد كان 
والكتابة ومبادئ العربية وتحفيظهم القرآن والحديث وتعليمهم مبادئ الشريعة 

، وأصبح هذا التعليم الذي كان قائًما بصفة أساسية في المساجد (3)اإلسالمية
  .والكتاتيب هو التعليم الوحيد المتاح ألبناء هذه البالد

 ،بمدينة طرابلس اهتمامهمبقدر  األتراكبعناية  درنةمدينة  تحظَ  لمو 
ن التعليم بين المواطنين كان مقتصرا فقط على بعض أفراد من العائالت إف لكلذ

تولى بعض رجاالتها  التيمدينة وغيرها من العائالت الغنية الالمعروفة في 
أو كانوا من بين التجار المشهورين بالمدينة،  التركيمناصب رسمية في العهد 

أما غالبية المواطنين فهم أميون ال يعرفون الكتابة وال القراءة على الرغم من أن 
ال توجد مدارس عربية لتعليم  إذ ،بعضهم قد تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب

لدينية وتفسير كان التعليم فيها يقتصر على العلوم ا التيسوى الكتاتيب  األطفال
أو  الدينيالتعليم  انتشر ولذلك، الكريم وتعليم الصلوات والكتابة والقراءة القرآن

ا متاحا لجميع بشكل ملحوظ حيث كان التعليم مفتوحً  درنة "الكتاتيب" في مدينة
 .(4)األعمار

الدينية والمساجد والكتاتيب في إحياء الثقافة العربية  (5)ساهمت الزوايا
في المحافظة عليها بنقلها من جيل إلى جيل، وقد ساعدت تلك اإلسالمية و 

المؤسسات التعليمية على المحافظة على التراث الثقافي العربي اإلسالمي في 
ليبيا. وأنيط بالزوايا تعليم األمور الدينية مع األولويات التي يتعلمها الطالب، 

لس منها من أسس طراب ةوقد تعددت الزوايا بمنطق ،تعاليم والطرق الصوفيةال
 في شرقها ومنها ما أسس في منطقة الجبل الغربي.

نخرط فيها العديد اوبما أن من مميزات هذه الزوايا التعليم المجاني، فقد 
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خاصة وأن هؤالء كان لديهم  ،من الطالب سواء داخل المدينة أو من البادية
 وازع ديني، وتعلقهم باالنخراط واالنتماء للطرق الصوفية.

ت للسلطة تقديم بعض المساعدات أهيوالكتاتيب أن تلك الزوايا إال  
لها نظًرا لما إدارة األوقاف بالوالية،  وه لهاوأن المورد الرئيسي خاصًة  ،النقدية
دور تعليمي في الوالية، فالطلبة يكون عادة أعمارهم بين الخامسة والسابعة، من 

األهالي علي تعليم أبنائهم فيها، ، نظًرا إلقبال اتوقد شجعت الدولة هذه المؤسس
الظهيرة، ومن ثم االستراحة  ىحيث يتلقي الطالب تعليمه من الصباح إل

 .(6)ذان العصرألمواصلة الدرس حتى 
كتب التراث، والقرآن  ؤسساتالمناهج التي تدرس في هذه الم وقد كانت

ة الدراسة وتستغرق مد، الفقه وأصولهو علوم التفسير، والحديث النبوي، و الكريم، 
في هذه المدارس عادة سبع سنوات يتمتع فيها الطالب برعاية كاملة من قبل 

 .(7)سلطان الدراسة
حياء الثقافة العربية اإلسالمية في  وقد قام العلماء بدور كبير في نشر وا 
ليبيا، سواء ولد هؤالء العلماء في ليبيا أم في خارجها ثم استوطنوا في ليبيا، وقد 

ش فيها ولو بعًضا من الوقت علماء من المغرب العربي ومن زار ليبيا وعا
المشرق العربي على السواء، وقد نقلوا إليها من العلوم والمعارف المزدهرة في 

 كال االتجاهين )المشرق والمغرب(.
دوًرا ال بأس به في النشاط الثقافي في ليبيا،  كتاتيبوقد أدت الزوايا وال

في العربي اإلسالمي واستمراره، وقد انتشرت وساهمت في إحياء التراث الثقا
الرباطات على طول الساحل الليبي وفي الطرق الصحراوية الممتدة من جنوب 
البالد إلى الساحل، أما الزوايا فقد انتشرت بين القبائل الليبية وكانت دور علم 

 وحمى يلجأ إليها الفارون من ظلم الحكام وقسوتهم.
المدن الليبية إقامة العديد من الزوايا  شهدت مدينة درنة شأنها شأن

لمؤسسها  ابجوار المسجد أو بالقرب من أضرحة األولياء، وأحيانا تضم ضريحً 
بالمسجد، فُبنيت  وثيق   أو لشيخها أو أحد مريديه، وكان لزوايا مدينة درنة ارتباط  
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وزاوية  (8)أغلب زوايا درنة بجوار المساجد ومنها زاوية ابن عيسى المغار
 (11)وزاوية السرواحي والزاوية القادرية (10)وزاوية الجبيلة الشاذلية (9)مسطاريال

، كما وجدت بمدينة درنة زوايا ذات كيان مستقل كالزاوية (12)وزاوية ابن بشيش
 .(14)والزاوية العيساوية والزاوية العروسية (13)السنوسية

الزوايا قد  غير أن أعمال الصيانة والترميم التى تعرضت لها جميع تلك
 أفقدتها قيمتها األثرية وغيرت معظم معالمها األصلية.

 مسجد الزاوية مبدينة درنة
 م1843هـ/1260

 املوقع 
بو منصور، أعلى هضبة جنوب جبانة الصحابة، أتقع الزاوية بحي 

 ألنها ُبنيت داخل كهف أعلى الهضبة. ؛إليها عن طريق صاعد وُيَتَوصَّل
 املنشئ وتاريخ اإلنشاء  

وفًقا لما ، م1844هـ/1260شيد هذه الزاوية محمد بن السنوسي عام 
وكان والده من الذين أشرفوا على  ،ذكره الحاج حسين الجربي من أهالى درنة

-1251، وبذلك هى ترجع للعصر العثماني الثاني )(15)بنائها
 . (م1911-1835ه/1329

 تسميتها 
ألنها ُنحتت  ؛الصخرةللزاوية أسماء عدة منها مسجد القدس، ومسجد 

 في الجبل، كما ُعرفت بمسجد الزاوية السنوسية نسبة إلى محمد بن السنوسي.
 (1، شكل 2و 1ختطيط املسجد ) لوحتا رقم 

المسجد هو عبارة عن مساحة غير منتظمة الشكل مستطيلة المسقط 
م، ومن الشرق إلى 30تقريًبا، أقصى امتداد لها من الشمال إلى الجنوب يبلغ 

 ألنه منحوت في الصخر. ؛م، وله واجهة واحدة هي الواجهة الشرقية26غرب ال
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 الواجهة الشرقية
هي الواجهة الرئيسة، يقع بها المدخل الرئيس، يتقدمه سقيفة مربعة 
المسقط بواجهاتها األربع عقود نصف دائرية، ترتكز على دعامات بنواصيها 

شكل حدوة فرس، تتسم أعمدة مدمجة، فتح بصدرها فتحة معقودة بعقد على 
 الواجهة بالبساطة وتخلو تماما من الزخارف.

 (4و  3)لوحتا املدخل 
يقع المدخل الرئيس في الطرف الجنوبي من الواجهة الشرقية، وهو من 

م، بواجهاتها األربع 4النوع البارز، يتقدمه سقيفة مربعة المسقط طول ضلعها 
أعمدة مدمجة، فتح بصدرها  عقود نصف دائرية، ترتكز على دعامات بنواصيها

(، يفضي إلى دركاة صغيرة 4)لوحة  فتحة معقودة بعقد على شكل حدوة فرس
منهما إلى مخزن  ُكل  م، على جانبيها مدخالن يؤدى 2مربعة طول ضلعها 

م، يفضى إلى دركاة 3إلى دهليز مستطيل طوله  ةم، تؤدى الدركا1×م4أبعاده 
م، إلى اليسار توجد الخلوة، إلى اليمين 5.40×م4كبيرة مستطيلة المسقط أبعادها

يوجد باب الدخول للمسجد، وبذلك يعد هذا المدخل من المداخل المنكسرة وهو 
 أول مثل يقابلنا في عمارة مساجد درنة.

)لوحة  سقف كتلة المدخل والممر المستطيل والدركاة صخري طبيعي
2) . 

 ( 1، شكل 5املسجد من الداخل ) لوحة 
سجد من الداخل طراز المسجد غير التقليدي ) ذي األروقة يتبع هذا الم

م، 13.40×م9دون الصحن( ويتكون من مساحة مستطيلة المسقط أبعادها 
إلى حد كبير  هتمتد من الشمال إلى الجنوب، يتوسطها أعمدة تزينها تيجان تشب

(، حفرت زخارفها على أبدان التيجان، وهذه 7و 6التيجان الكورنثية )لوحتا 
في الصخر، كما يوجد دعامات )كتف( كبيرة من الحجر  ةيجان منحوتالت

مدمجة بجدران المسجد، تنطلق من أعالها عقود نصف دائرية عمودية وموازية 



  مسجد الزاوية بمدينة درنة: ا/ فوزية طربان جبرونى
 

 

197 

لجدار القبلة، قسمت المسجد إلى ثالث بالطات موازية لجدار القبلة، تمتد من 
جدار القبلة، الشرق إلى الغرب، أوسعها أوسطها، وخمس بالطات عمودية على 

يغطي البالطة الوسطى سقف صخري بشكل مسطح، بينما يغطي البالطتين 
في الصخرة وليست مبنية، بواقع أربع قباب لكل  ةقباب منحوت ىالجانبيتين ثمان

بالطة، تعتمد في مناطق انتقالها على المثلثات الكروية، وهى المساحات 
 ية المحراب.المكشوفة من سقف الكهف، ويتوسط جدار القبلة حن

نظًرا للسمك الكبير المحيط بجدران المسجد ال توجد به سوى بابان  
وفتحة شباك واحدة تفتح على الفناء المكشوف الذي يتقدم المسجد من الجهة 

 (.8الشمالية لإلضاءة والتهوية، جميعها متوجة بعقود حدوية مستديرة )لوحة 
 اخللوة

ئيسي حجرة صغيرة إلقامة تقع على يسار الداخل من ممر المدخل الر 
م، سقفها 3.40×م3.40المعتكفين للتعبد، عبارة عن مساحة مربعة أبعادها 

(، فتح بجدرانها دخالت 10و 9 صخري طبيعي من الهضبة ذاتها )لوحتا
  حائطية لوضع الكتب والمصاحف.

 (11احملراب )لوحة 
عبارة عن دخلة معقودة بعقد نصف دائرى، يرتكز على عمودين 

ن، زخرفت الصنجة المفتاحية بشكل زخرفي يتوسطه لفظ الجاللة، وحدد مدمجي
من الخارج بإطار حجري يعلوه عقد نصف دائري، يتوسطه دخلة أخرى معقودة 
بعقد نصف دائري، يرتكز على عمودين حجريين، يتوسطها حنية المحراب وهي 

 نصف دائرية زخرفت بزخرفة إشعاعية على شكل قرص الشمس.
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 املئذنة
كانت توجد بالمسجد مئذنة من نوع )المئذنة السلم(، عبارة عن عدة 

م، وهو 2004زيلت عام أا ( ولكنه1درجات سلم تنتهى بسطح الهضبة، )شكل 
 رتفاع، يتسم بطابع فن العمارة المغربية.قليل اال

 الدراسة التحليلية للعناصر املعمارية
 أوًلا التخطيط:

ويعد ، األروقة دون الصحن( ي)ذ التخطيط غير التقليدي الجامع اتبع
هذا التخطيط أكثر أنواع التخطيط شيوًعا وانتشاًرا بين الجوامع إبان العصر 

 .(16)العثمانى
وعند تأصيل هذا النوع من التخطيط غير التقليدي للمساجد، نجد أنه لم 
نما نراه ينتشر في غالبية األقطار العربية  يقف عند حد قطر بعينه، وا 
واإلسالمية، في الشرق والغرب على السواء، وُيستدل من خالل ما ورد في 

اشد عمر المصادر التاريخية أن هذا التخطيط قد ُعرف منذ عصر الخليفة الر 
بن الخطاب رضى اهلل عنه كما هو الحال في جامع عمرو بن العاص في 

 م. 641ه/21مرحلة إنشائه األولى 
ه 1أما أقدم األمثلة الباقية المعروفة حتى اآلن ترجع إلى أواخر القرن 

م أي أواخر العصر األموي، ومنها مسجد 8ه/2والنصف األول من القرن 
عروف بقصر المنية، ومسجد قصر الحالبات، قصر الوليد بن عبد الملك الم

ستخدم هذا التخطيط في اُ كما  .ومسجد خان الزبيب، ومسجد أم الوليد باألردن
تصميم بعض العمائر المدنية ومنها صهريج الرملة )بئر 

 .(17) م، ومسجد قصر جبل سيس قرب دمشق788ه/172العنيزية(
م، 821ه/206وفي الغرب اإلسالمي وجد في مسجد رباط سوسة 

م، ومسجد األبواب الثالثة في 841-838ه/226-223ومسجد بوفاته بسوسة 
 (18) م866ه/252القيروان 
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وطبًقا  حسب المساحةتنوعت التغطيات في هذا النوع من التخطيط 
للظروف البيئية والمناخية ما بين السقف المسطح أو القباب أو األقبية أو 

 االثنين مًعا. 
 خارجيالتصميم ال ثانياا: عناصر

 الواجهــات -1
هي المسافة الواسعة التي تمثل ظاهر البناء من الخارج، وهي  الواجهة

من أهم العناصر المعمارية التي يجد فيها المهندس والرسام والمزخرف متسًعا 
يبرز من خالله شخصيته في التشكيل المعماري والزخرفي، وتلعب أيًضا 

العناصر المعمارية الداخلية والخارجية بحسب  الواجهات دوًرا كبيًرا في توزيع
الواجهات قياًسا بالشوارع، وبالتالي قد تفرض على المهندس أن يتبع  أوضاع

فأصبح ، وقد راعى المعمار ذلك في مسجد الزاوية ا للمنشأةتصميًما معيًنا داخليًّ 
بالبساطة وقلة تتسم مما جعلها  ألنه منحوت في الصخر ؛له واجهة واحدة

 الزخارف.
 شبابيكال -2

نظًرا للسمك الكبير المحيط بجدران المسجد ال توجد به سوى فتحة 
تفتح على الفناء المكشوف الذي يتقدم متوجة بعقد حدوي مستدير شباك واحدة 

 (.8المسجد من الجهة الشمالية لإلضاءة والتهوية، )لوحة 
 المداخل  -3

دركاة مستطيلة أو  لمسجد الزاوية مدخل من النوع المنكسر يؤدي إلى
المسجد بحيث تحجب داخل المسجد  داخلمربعة ثم إلى دهليز مستطيل ثم إلى 

، ويتسم المدخل بالبساطة والخلو من الزخارف والكتابات عن المارة بالطريق
مسجد العتيق التذكارية، ومن أمثلة في بنغازي المدخل بالواجهة الشمالية لل

 (.2)شكل  م16ه/10رنقال
عز الرجال وهو عبارة عن و ا فى مسجدى السيدة نفيسة، وفي مصر كم

 يؤدى إلى داخل المسجد. مدخل واحد بمنتصف الواجهة يفتح على ممر منحن  
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 السقف -4
يجمع مسجد الزاوية بين أسلوبين للتغطية وهى السقف المسطح 

يغطي البالطة الوسطى سقف صخري بشكل مسطح، بينما حيث والقباب، 
في الصخرة وليست مبنية،  ةقباب منحوت ىالجانبيتين ثمانيغطي البالطتين 

بواقع أربع قباب لكل بالطة، تعتمد في مناطق انتقالها على المثلثات الكروية، 
 .(1)شكل  وهى المساحات المكشوفة من سقف الكهف
حيث تتوسط  ،(م1836هـ / 1252)ومن أمثلة ذلك مسجد التجار 

ترتكز على عمودين يحمالن  شبه كروية المساحة المستطيلة قاعة تعلوها قبة
باقي السقف المستوي للمسجد والمشيد من  جوانز خشبية ضخمة تحمل

كما توجد  األسمنت، وقد كان المسجد قديًما مسقوًفا بخشب أشجار الشعرة،
بعض المساجد التي جمعت في تغطيتها ما بين األقبية البرميلية والقباب، ومن 

 (. 12م( )لوحة 1884هـ/1302) جامع رشيد باشاأمثلة ذلك 
فإن ذلك يرجع في بعض  ،فيما يتعلق بالجمع بين أسلوبين للتغطية أما

األحيان إلى ظروف المساحة، حيث يصعب تقسيمها إلى أقسام متساوية يغطي 
 كما ذكرنا فيقبو طولي  يهاكل منها قبة، فكانت تتم التغطية بقبة وعلى جانب

(، وفي بنغازي الجامع العتيق 12م( )لوحة 1884هـ/1302) جامع رشيد باشا
(، وفي طرابلس جامع 3شكل )  م1742ه/1155عصمان  وجامع(، 2شكل )

م، وهذا النمط من التغطية وجد في نماذج متفرقة 1565ه/972درغوث باشا 
من العمائر الدينية في العالم اإلسالمي، فالنوع الثالث من مقابر أسوان في 

على جانبي  الجزأينالمسقط يتوسطه مربع تعلوه قبة، ويغطي  مصر مستطيل
م 1347ه/748بالقاهرة  "آق سنقر". وكذلك الجامع األزرق (19)المربع قبو

قبة في الوسط، على كل جانب من جوانبها قبو  بلةحيث يغطي رواق الق
 .(20)متقاطع

 االنتقال  مناطق -5
مناطق االنتقال من عناصر اإلنشاء الهامة التي لعبت دورا بارزا  تعد
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في أنها  أهميتهافي تطور القباب في العمارة اإلسالمية بصفة عامة، وتنحصر 
ومنها الحنايا ، تساعد في تحويل مربع القبة إلى دائرة ترتفع فوقها رقبة القبة

 .زاويةالحاملة للقباب في مسجد الالركنية والمثلثات الكروية 
أن تكون أقطارها الكروية هي نفسها األقطار الكروية  إماالمثلثات  وهذه

ماللقباب التي تحملها وفي هذه الحالة تبدو المثلثات كأنها جزء من القبة،  أن  وا 
يختلف القطر الكروي للمثلثات عنه للقبة وذلك حتى يمكن عمل القبة من 

اب في مثلثات الكروية الحاملة للقبومن أمثلتها ال ،أكثر قليال منه نصف كرة أو
 م. 1843ه/1260مسجد الزاوية )القدس( 

العتيق  لجامعالمثلثات الكروية الحاملة للقبة باوفي بنغازي 
 .م1805ه/1220( وقبة مسجد الشابي 13، ) لوحة (م16ه/10ق)

جامع  قبابو  ،م1610ه/1019 وفي طرابلس قباب جامع الناقة 
 .م1699-98ه/1110شائب العين 

في مناطق انتقال القباب في العصر العثماني سواء من الحنايا  ونالحظ
الركنية أو المثلثات الكروية أنها تخلو من عنصر المقرنصات التي استعملت 

هذا من  ،في زخرفة الحنايا أو المثلثات في بلدان العالم اإلسالمي األخرى
ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المثلثات الكروية قليلة التكوير وتقرب في كثير 
من األحيان من الشكل المسطح، ويرجع السبب في ذلك أن القباب نصف 

 أضالع المثلثات وكأنها جزء من محيط استدارة القبة. دوكروية ضحلة فتب
 المئذنة -6

المئذنة ( نمط 1)شكل  م1843هـ/1260مئذنة مسجد الزاوية  تمثل
من ذلك فإن هذا  ممرحلة بدائية في تاريخ عمارة المآذن، وعلى الرغوهى  ،السلم

 اقتصرت وفيها (21)في البالد اإلسالمية ومنها ليبيا االستمرارالنوع كتب له 
 فناءيقع غالبا داخل ال الذي (22)واحد وهو السلم معماريعلي عنصر  المئذنة
الشكل يوجد بكثرة  ، وهذاومنه يؤذن المؤذن للصالة المسجدسطح  إلى ويؤدي
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في المساجد الليبية وهو من المالمح المميزة لمعمار المسجد الليبي قبل وبعد 
م(، 1884هـ/1302مئذنة جامع رشيد باشا ) أمثلة ذلك منو  ،العصر العثماني

إال أنها تختلف عن تلك التي أشرنا إليها لكونها ذات مدخل مستقل خارج 
يقود إلى عدة درجات من الحجر الجيري عددها تسع عشرة تلتف حول  سجدالم

لب على شكل حلزوني، وهذه خاصية تميزت بها المئذنة السلم في جامع رشيد 
 باشا عن غيرها من المساجد األخرى.

 ،السلم المئذنةمثال علي هذا النوع من  وخيرومن أمثلتها في ليبيا، 
مسجد جنزور القديم الذي يرجع إلى العصر الحفصي، ومسجد  فينجده 

السبخة بواحة أوجلة جنوب شرق مدينة بنغازي، وفي المسجد القديم بمنطقة 
ومسجد الغرياني بطرابلس ، الجديد بمدينة سبها، ومسجد قبيلة السياج بجنزور

 م.1680ه/1091
 

 التصميم الداخلي ثالثا عناصر

 الدعائم -1
واألعمدة من أهم العناصر المعمارية اإلنشائية حيث  الدعائم تعد 

وقد  ،المساجد منذ أقدم العصور وأروقة بائكاتاستخدمت جنبا إلى جنب لحمل 
تكون من  وأحيانا ،في العصور اإلسالمية من اآلجر أو الحجارة ىكانت تبن

الرخام وتتخذ الشكل األسطواني أو المربع في الغالب، أما في العصر الحديث 
خاصة بعد استخدام المعمار مادة الخرسانة في البناء أصبحت تبني من و 

 ستخدم في مسجد الزاويةاُ وقد  .مستطيالً  الخرسانة وتأخذ شكالً 
ترتكز  بنواصيها أعمدة مدمجة ذات مسقط مستطيل دعائم م1843هـ/1260

مدمجة وأخرى  ،(4و 3عليها عقود السقيفة التى تتقدم المدخل الرئيسي )لوحتا 
بالجامع ، ومن أمثلتها ما وجد (5بالجدران موزعة بداير جدران المسجد )لوحة 

(، وجامع رشيد باشا 4، شكل 14 ة)لوح (م1670/هـ1081)العتيق بدرنة 
 م(.1884هـ/1302)
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ومن أحسن األمثلة على هذا العنصر المعماري في العمارة اإلسالمية 
م(، وجامع أبي  861-847ه/247-233في العراق، دعامات جامع سامراء )

-263م(، وفي مصر جامع ابن طولون )861-859ه/247-245دلف )
-990ه/403-380م( وجامع الحاكم بأمر اهلل )879-876ه/265

 (23)م(1013
 األعمدة  -2

األعمدة من أهم العناصر المكونة للتشكيل الداخلي في مساجد  تعد
تكون موازية وعمودية ، ونظرا لطبيعة التخطيط من بوائك من العقود التي درنة

لترتكز عليها  ألعمدةله األثر في كثرة استخدام ا نعلى جدار القبلة، مما كا
على أشكال األعمدة الداخلية بالمساجد وأنواعها توحدها بجميع  ويالحظالعقود، 

 .المساجد حيث ال يوجد أكثر من نوع داخل المسجد
تزينها ذات بدن أسطواني عمدة األ م1843هـ/1260وفي مسجد الزاوية 

(، حفرت زخارفها على 7،6إلى حد كبير التيجان الكورنثية )لوحتا  هتيجان تشب
وقوام زخارفها وريدات وأوراق نباتية مجردة مرسومة بشكل غير  أبدان التيجان

 .في الصخر ة، وهذه التيجان منحوتمتقن،
 العقــــــود  -3

المعمارية الهامة التي كانت معروفة وشائعة  االبتكاراتالعقود من  تعد
وقد زاد انتشارها وتعددت أشكالها وتنوعت  ،قبل العصر اإلسالمي بقرون عديدة

استخداماتها في العمارة اإلسالمية الدينية والمدنية والحربية على حد سواء، 
وتعتبر من أهم العناصر المعمارية اإلنشائية حيث تستخدم كعنصر حامل 

قد ُاستخدمت العقود في مسجد الزاوية . و لى جانب األعمدة والجدرانللسقف إ
 من أمثلتها:و  م،1843هـ/1260

 دائريالنصف  العقد -4
أكثر العقود استعماال في مختلف الطرز المعمارية وكافة األقطار  من

وفي كل العصور، وقد تميزت به بعض الطرز المعمارية فكان من أكثر العقود 
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كما كان من المالمح األساسية في العمارة  (24)الساسانييناستعماال عند 
وشاع استعماله في  ،(26)وكان النوع الرئيس في العقود البيزنطية (25)الرومانية

، وهو (27)كافة العصور وبصفة خاصة في عمائر العصر العثماني في مصر
 .همن أقدم أنواع العقود المعروفة، حيث يتميز ببساطته وجمال منظر 

خالل العصر  درنةمن أكثر أنواع العقود استعماال في مساجد  وهو
فقد كان المتبع في المساجد تقسيم الجدران إلى أقسام متساوية عثماني، ال

بواسطة أكتاف بارزة عن سمت الحائط ترتكز عليها عقود، وكانت هذه العقود 
ود دائري، كما كانت عقاللم يكن كلها من النوع نصف  إنفي معظم األحيان 

السقائف التي تتقدم المسجد من هذا النمط من العقود، وكذلك في فتحات 
 . نوافذاألبواب وال

( 6و 5م ) لوحتا 1843هـ/1260وقد ُاستخدم في عقود مسجد الزاوية 
( وعقود السقيفة التى تتقدم المدخل الرئيسي )لوحة 11وعقد المحراب )لوحة 

4.) 
م(، 1670هـ/1081)جامع العتيق عقود ال درنةأمثلته في عمائر  ومن

 (.16)لوحة  م(1884هـ/1302)وعقود جامع رشيد باشا ، (15ة لوح )
الجزء السفلي  نوافذو  مسجدأمثلته في عمائر بنغازي عقود ال ومن

وعقود مسجد عصمان  م،16ه/10بالواجهة الغربية بالجامع العتيق القرن 
 .(17لوحة  م )1742ه/1155

 حدوة الفرس العقد -5
عبارة عن عقد مستدير يتجاوز محيطة نصف محيط الدائرة، ويزيد  وهو

عن رجليه، فيتألف قطاع دائرة أكبر من  هقطرة على ارتفاعه ويرتفع مركز 
 .(28)نصفها ومن أنواعه عقد حدوة الفرس المدبب، وعقد حدوة الفرس المستدير

في العقد المتوج  م1843هـ/1260وقد اقتصر وجوده في مسجد الزاوية 
تفتح على الفناء المكشوف الذي يتقدم المسجد من لفتحة الشباك والمداخل التى 
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 (.8الجهة الشمالية، جميعها )لوحة 
بجامع والمحراب عقد المدخل وقد اقتصر وجوده في مساجد درنة في 

م(، كما وجد عقد حدوة الفرس المدبب محراب الجامع 1558هـ/966) جرابةال
 ومنبره. م(1670/هـ1081)العتيق 

في ليبيا، ومن أمثلتها ما  وقد وجد في الكثير من مدن المنطقة الشرقية
طواقي المحاريب ودخالتها، ومنها عمائر مدينة بنغازي في معظم وجد في 

محراب مسجد و (، 129 )لوحة م1742ه/1155 محراب جامع عصمان
 الوحيشيمدخل حجرة الضريح بجامع و ، م1802/ه1217 المسطاري

لوحة  ) م1895ه/1313 محراب مسجد الزاوية المدنية، و م1840ه/1256
18.)  

في عقود جامع  كما وجد في مدن المنطقة الغربية، ومن أمثلتها ما وجد
م، واستخدم العقد حدوة الفرس المستدير في 1553ه/960بتاجوراء مراد أغا 

محراب جامع شائب (، وعقد 19لوحة ) م1553ه/960محراب جامع مراد آغا 
كما وجد عقد حدوة الفرس  ،(20لوحة م )1699-1698ه/1110العين 

، وفي عقد المدخل في الجهة م1610ه/1019الناقة المدبب في جامع 
وفي المدخل الرئيسي بجامع  م،1708ه/1120الشمالية في جامع خليل باشا 

م(، وفي مئذنة مسجد حمد الشتيوي، 1834-1833ه/1250-1249قورجى )
ومحراب مسجد الزاوية بمدينة المرج، ومحراب مسجد الزاوية السنوسية بمدينة 

حيث يعد هذا العقد من التأثيرات المغربية األندلسية على العمارة  البيضا،
 .(29)الليبية

وأقدم مثال لهذا النوع من العقود في العمارة اإلسالمية نجده في الجامع 
ع هذا النوع من العقود في وشا م(،714-707ه/96-88األموي بدمشق )

-1551ه/1331-959معظم العمائر الدينية في ليبيا في العصر العثماني )
م( إذ توجت به المحاريب والمداخل والنوافذ، وذلك لجماله وأناقته، فضاًل 1912

 (30)عن كونه من العقود الشائعة في عمارة المغرب واألندلس منذ عصر مبكر
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حيث وجد  ،(31)واألندلس أفريقياس بكثرة في شمال استعمل العقد حدوة الفر  فقد
م(، 836ه/221م( وجامع القيروان )786ه/170في جامع قرطبة باألندلس )

 . (32)ومنها انتقل إلى المغرب ثم تونس ثم ليبيا
ويعتقد أن وجوده في بالد األندلس يرجع إلى تأثير سوري لوجود 

كما امتاز الطراز  (33)األموييين بكثرة في بالد األندلس في العصر ر السو 
 .(34)م بعقوده على شكل حدوة الفرس12ه/6المغربي األندلسي في القرن 

 اخلامتة ونتائج البحث
 (م1843هـ/1260)بعد دراسة وصفية وتحليلية لمسجد الزاوية بدرنة 

 توصل البحث إلى عدة نتائج منها:
 افتقد، و األروقة دون الصحن( يالتخطيط غير التقليدي )ذ الجامع اتبع 

 .عنصر الصحن األوسط المكشوف في التخطيط التقليدي للمساجد
  الطراز الوافد في عمارة المساجد في العصر يمثل الجامع مزيًجا بين

 .العثماني والطراز المحلى
  سقف ، ولذلك نجد أن داخل كهف أعلى الهضبةشيد المسجد بالكامل

 .(2لوحة ) والدركاة صخري طبيعي كتلة المدخل والممر المستطيل
 ة الشكل مستطيلة المسقط المسجد هو عبارة عن مساحة غير منتظم

ألنه منحوت في  ؛وله واجهة واحدة هي الواجهة الشرقية تقريًبا،
 الصخر.

 عبارة عن مساحة مستطيلة المسقط مقسمة إلى ثالث  تخطيط المسجد
بالطات موازية لجدار القبلة، تمتد من الشرق إلى الغرب، أوسعها 
أوسطها، وخمس بالطات عمودية على جدار القبلة، يغطي البالطة 
الوسطى سقف صخري بشكل مسطح، بينما يغطي البالطتين 

مبنية، بواقع أربع في الصخرة وليست  ةقباب منحوت ىالجانبيتين ثمان
قباب لكل بالطة، تعتمد في مناطق انتقالها على المثلثات الكروية، 



  مسجد الزاوية بمدينة درنة: ا/ فوزية طربان جبرونى
 

 

207 

 .وهى المساحات المكشوفة من سقف الكهف
 في الصخر ةأعمدة تزينها تيجان منحوت المسجد يتوسط. 
 ن ينظًرا للسمك الكبير المحيط بجدران المسجد ال توجد به سوى باب

 .وفتحة شباك واحدة
  صغيرة مربعة، دركاة  الذى يؤدي إلى بالمدخل المنكسرتميز المسجد

إلى دهليز مستطيل، يفضى إلى دركاة كبيرة مستطيلة  بدورهاتؤدى 
يوجد باب الدخول للمسجد، وهو أول مثل  منها المسقط، إلى اليمين

 يقابلنا في عمارة مساجد درنة.
  الزخرفيالبساطة في التكوين، وعدم االهتمام بالجانب الجامع باتسم ،

 .بالبساطة الشديدة الواجهاتفاتسمت 

 صخري طبيعي من الهضبة ذاتها الخلوة سقف.  

  من نوع ُشيدت وفق األسلوب المحلى مئذنة المسجد كان يشتمل على
)المئذنة السلم(، عبارة عن عدة درجات سلم تنتهى بسطح الهضبة 

  .(1)شكل 
   في قلة ارتفاعه. بطابع فن العمارة المغربيةالمسجد يتسم 
 عبارة عن حنية بالبساطة في التكوين وقلة الزخارف.  رابمحال تميز

بإطار مستطيل من الحجر بارز  محاطةبعقد نصف دائري،  ةتوجم
عن سمت الجدار وهو تقليد وجد في معظم دول غرب العالم 

 اإلسالمي. 
  أوضحت الدراسة مدى تأثر المسجد بالعمارة العثمانية في التخطيط

أسلوب التغطية، إال أن المئذنة ُشيدت وفق األسلوب المحلى و 
 باإلضافة إلى خلوه تماما من أية زخارف.
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 (1شكل )
 مسجد الزاوية: المسقط األفقي

 

 (2شكل )
 المسقط األفقي للمسجد العتيق ببنغازي
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 (3شكل ) 
 جامع عصمان: المسقط األفقى

 
 ( 4شكل رقم ) 

 الدعائم المدمجة بالجدران الجامع العتيق:
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 (1لوحة )

 مسجد الزاوية: منظر عام

 

 (2لوحة )
 مسجد الزاوية: منظر عام للسقف الصخري للمسجد
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 (3لوحة )
 مسجد الزاوية: كتلة المدخل البارز

على مسعود البلوش وآخرون، موسوعة اآلثار اإلسالمية في ليبيا، الجزء الثاني، 
ص  ،م،1989البلوش، منشورات مصلحة اآلثار الليبية، ليبيا، تقديم: علي مسعود 

134) 

 
 (4لوحة )

 مسجد الزاوية: المدخل ذو الثالثة عقود
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 (5لوحة )

 مسجد الزاوية: من الداخل
على مسعود البلوش وآخرون، موسوعة اآلثار اإلسالمية في ليبيا، الجزء الثاني، ص 

134) 

 
 
 (6لوحة )

 األعمدةمسجد الزاوية: تيجان 
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 (7لوحة )
 مسجد الزاوية: تيجان األعمدة

على مسعود البلوش وآخرون، موسوعة اآلثار اإلسالمية في ليبيا، الجزء الثاني، ص 
134) 

 
 (8لوحة )

 مسجد الزاوية: مدخال بيت الصالة من الجهة الشمالية
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 (9لوحة )

 مسجد الزاوية: الخلوة

 
 (10لوحة )

 من الداخلمسجد الزاوية: الخلوة 
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 (11لوحة )
 مسجد الزاوية: المحراب

 
 

 

 (12لوحة )
 جامع رشيد: القبة واألقبية

 .127، ص دراسة في العمارة اإلسالمية :جامع رشيد بمدينة درنة:فتح الله محمدعن 



 2020 يناير( 1( العدد )80مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )
 

 

216 

 
 
 (13لوحة )

 لقبةالمثلثات الكروية الحاملة لالجامع العتيق: 

 
 (14لوحة )

 الدعائم المدمجة بالجدران الجامع العتيق:
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 (15لوحة )

 الجامع من الداخل الجامع العتيق:

 
 

 

 (16لوحة )
 جامع رشيد: الجامع من الداخل
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 (17لوحة )
 المسجد من الداخلعقود : جامع عصمان

 

 
 
 

 (18) لوحة
 جامع الزاوية المدنية: المحراب
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 (19لوحة ) 

 جامع مراد أغا: المحراب

 

 

 

 

 

 

 (20 لوحة )

 جامع شائب العين: المحراب

) عن صالح البهنسي، العمارة الدينية في طرابلس فى العصر العثماني األول، لوحة 
42) 
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 اهلوامش

فتح اهلل محمد أبو عزة، مراكز العمران في الجبل األخضر، رسالة دكتوراه، جامعة  (1)
 .191م، ص 2014طنطا، كلية اآلدب، قسم اآلثار، 

مطابع دار الحقيقة،  ،تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةرأفت غنيمي الشيخ،  (2)
 .63م، ص 1972بنغازي، ليبيا، 

 .369مطبعة الحلبي، القاهرة، )د.ت(، ص  محمد على دبوز، تاريخ المغرب الكبير، (3)
وطرابلس، رسالة  ةصالح عثمان أحمد عثمان، الحياة االجتماعية والثقافية في برق (4)

 .137م، ص 2003ة، معهد البحوث والدراسات األفريقية، ماجستير، جامعة القاهر 
للصالة بها محراب وضريح ألحد المرابطين وولي من  ةالزاوية عبارة عن غرف (5)

األشراف، يعلوه قبة وغرفة قصرت علي تالوة القرآن الكريم ومكتب أو مدرسة لتحفيظ 
 لضيوف الزاوية والحجاج والمسافرين والطلبة.  ةالقرآن ثم غرف مخصص

تراث الشعب،  ةتيسير بن موسي، الحياة الدينية في ليبيا في العهد العثماني، مجل -
  .116ص ،1995 مايو،1 السنة الرابعة، العدد الثالث عشر،

في طول  اونفوذً  اتساعً اان العصر العثماني إبشهدت الطرق الصوفية في ليبيا،  (6)
  شيخها ووليها الصوفي وتبرك به وتقدم االبالد وعرضها حتى أصبح لكل قرية تقريبً 

نجاح القابسي، المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي، مجلة كليه التربية،  -
 .12ص م،1995 ليبيا –، طرابلس 14العدد  ،جامعة طرابلس

محمد الكوني بلحاج، التعليم في مدينة طرابلس الغرب في العصر العثماني الثاني  (7)
وأثره علي مجتمع الوالية، مركز الجهاد الليبيين للدراسات م 1911 – 1835

 .49-48م، ص 2000، ليبيا، 35التاريخية، سلسلة الدراسات التاريخية، رقم 
زاوية شاذلية تقع بجوار جامع رشيد باشا، ُأنشئت من أكثر منذ سبعين سنة، وتسمى  (8)

وزاوية ابن عيسى  لها عن زاوية ابن عيسى البالد ازاوية ابن عيسى المغار تمييزً 
 الجبيلة.

، منشورات جامعة درنة، اوحديثً  امصطفى عبد العزير الطرابلسي، درنة الزاهرة قديمً   -
 .240م، ص 1991درنة، ليبيا، 

 تقع في حي المغار بشارع المغار الغربي، مالصقة لمسجد المسطاري. (9)
 المختار.تقع في حي الجبيلة مالصقة لجامع الجبيلة المطل على زقاق عمر   (10)
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 .242مصطفى الطرابلسي، درنة الزاهرة، ص  -
تقع في حي أبو منصور بشارع البحر، وتنسب إلى محمد السرواحي أحد الصوفية   (11)

 م.1898ه/1316الذي دفن بالزاوية سنة 
 .236مصطفى الطرابلسي، درنة الزاهرة، ص   -
بل يدت في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي من قتقع في حى أبو منصور، ش (12)

 األخوين أحمد ومحمد بشيش اللذين دفنا فيها.
 .236مصطفى الطرابلسي، درنة الزاهرة، ص  -
تقع في حي أبو منصور أعلى ربوة تقابل أضرحة الصحابة، أسسها محمد بن على  (13)

 م.1846ه/1263السنوسي سنة 
عبد الملك عبد القادر بن على، الفوائد الجلية في تاريخ األسرة السنوسية، الجزء  -

 .62،61م، ص 1966األول، مطبعة دار الجزائر العربية، دمشق، 
من محمد بن عزوز وعمر المسماري على أنقاض مسجد قديم  ُأسست على يد كل (14)

 كان يعرف بمسجد ميمون وقد ُدفنا بها بعد وفاتهما.
 .236مصطفى الطرابلسي، درنة الزاهرة، ص  -
في ليبيا، الجزء الثاني،  على مسعود البلوش وآخرون، موسوعة اآلثار اإلسالمية (15)

م، ص 1989تقديم: علي مسعود البلوش، منشورات مصلحة اآلثار الليبية، ليبيا، 
132. 

كما انتشر أيًضا بكثرة بين جوامع مدن الوجه  ،انتشر بصفة خاصة فى القاهرة  (16)
فى جوامع مدينة المحلة الكبرى، من أمثلته مسجد عطاء  البحرى حيث نجده ممثاًل 

مسجد عبد اهلل عاص بسوق الليمون  ،م1698هـ/1110 ،رى بشارع الجيارةاهلل السكند
 ،م1759هـ/1173مسجد الشريف المغربى بسوق السلطان  ،م1723هـ/1135

ومسجد أبى سيفين بشارع سعد زغلول  ،م18هـ/ 112ومسجد الكاشف بالصهاريج ق
 ومدينة فوة .م18هـ/ 12ق ومسجد األمير جاويش بسوق الخضار م18هـ/ 12ق

 ،م1703هـ/1115فى مساجد عديدة منها مسجد الشيخ نصر اهلل  نجده ممثاًل 
مسجد و  ،م1726هـ/ 1139مسجد الكورانية و  ،م1720هـ /1133مسجد القنائى و 

مسجد و  ،م1736هـ/1149مسجد داعى الدار قبل و  ،م1736هـ/1149أبى المكارم 
ومدينة رشيد مثل  .م1737هـ/1150مسجد النميرى قبل و  ،م1785هـ/1200شعبان 

مسجد و  ،م1734هـ/1147مسجد الصامت قبل و  ،م1702هـ/1114مسجد دومقيس 
مسجد العباسى النصف و  ،م1730 – 1727هـ/ 1143 –هـ 1139أحمد أبى التقى 

 .مسجد العرابىو  ،م18هـ/12األول من ق 
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المجمع العلمي  ،طرز العمارة اإلسالمية فى ريف مصر :حسن عبد الوهاب -
  .40 ،39ص  م،1957 المصري،

مخطوط رسالة  ،فى العصر العثمانى ةعمائر مدينة فو  :محمد عبد العزيز السيد -
 ،147 ،114ص  ،م1991 ،جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،غير منشورة ،دكتوراه
161، 177، 213، 225، 248، 253.  

 ،60 ،55ص  ،م1993 ،المحلة الكبرى ،المساجد األثرية برشيد :محمود درويش -
69، 75، 88. 

العمارة اإلسالمية في مصر )من الفتح موسوعة  :سماعيل الحدادإ محمد حمزة  (17)
دار زهراء  (،م1848-1517ه/ 1265-923اإلسالمي إلى نهاية عهد محمد على 

  .84ص الشرق، القاهرة، 
  .85ص  ،الموسوعة :محمد حمزة (18)
المجلد األول، عصر  ،فريد محمود شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية (19)

 .549ص  ،م1994للكتاب، القاهرة،  الوالة، طبع الهيئة المصرية العامة
دار الكتب المصرية، القاهرة،  ،جزآن ،حسن عبد الوهاب، تاريخ المساجد األثرية (20)

 .153 ، 152، ص .م1945
إبراهيم سالم منصور نويجي، المساجد اإلسالمية في المدينة القديمة بطرابلس في   (21)

م، ص 2004داب، جامعة المرقب، هد العثماني األول، رسالة ماجستير، كلية اآلالع
169. 

المئذنة السلم في معمار المسجد الليبي، مجلة كلية التربية، علي مسعود البلوشي،  (22)
 .77ص  ،م1981-1980 ، طرابلس14 جامعة الفاتح، العدد

 مكتبة مدبولي،عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية،   (23)
 .108ص  م،2000، القاهرة،1الطبعة

 .173فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية، ص   (24)
أسس  :مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مركز إحياء تراث العمارة اإلسالمية  (25)

التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور اإلسالمية المختلفة بالعاصمة 
 .452ص  ،م،1990ه / 1411نظمة العواصم والمدن اإلسالمية القاهرة، م

 .148فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية، ص  (26)
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أسس التصميم المعماري والتخطيط   (27)

 .452الحضري، ص 
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 .193عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، ص  (28)
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