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التراث والمعمار الطيني في الواحات "المسجد العتيق بأوجلة أنموذجا"
*محمود عبد الكريم مفتاح قريو
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ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
يعتبر التراث العمراني والمعمار الطيني في ليبيا إرث تاريخي لما له من عمق حضاري وأهمية كبيرة على النواحي
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ،حيث تعتبر عمارة الطين أحدى البيئات الصحراوية التي بدأت تتالشى تدريجياً ،نتيجة

الظروف والعوامل المناخية من جهة ،واإلهمال وعدم اإلهتمام بها من جهة أخرى .حيث تكمن مشكلة الدراسة في عدم
إهتمام الدولة الليبية بالتراث واإلرث التاريخي الذي تزخر به بالدنا ،والمتمثل في المعمار الطيني في الواحات والمدن
الصحراوية .كما تهدف هذه الورقة إلى ضرورة اإلبقاء على العمارة الطينية كعمارة بيئية مستدامة ،وإبراز الدور

األكاديمي في الحفاظ على الهوية المحلية والموروث الثقافي ،وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على تراثهم العمراني

كونه جزءاً من هويتهم وحياتهم ،باإلضافة إلى تأهيل األماكن التراثية لجذب السواح وتحسين مستوى الدخل لسكان
الواحات .وقد إعتمدت منهجية الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للمسجد العتيق بواحة أوجلة الليبية ،وذلك من

خالل الجانب النظري الذي تم جمعه من قبل الباحث باإلضافة إلى دراسة وتوثيق اإلرث التاريخي للمعمار الطيني

القائم وتحليل اإلستبيان بهدف الوصول إلى نتائج تدعم خطة البحث في اإلبقاء على المعمار الطيني في البيئات

الصحراوية كطابع معماري وعمراني مميز ،يرجع إلختالف بيئة المكان ،كما أن العوامل الطبيعية والمناخية تعمل على
طمس عمران الواحات بسبب اإلهمال والتعديات ،باإلضافة إلى أن الطين هو مادة بناء محلية تتميز بالعزل الحراري

والصوتي ،إلى جانب وفرتها ورخص ثمنها ومالئمتها للراحة الح اررية ،وفي الختام خلص البحث إلى مجموعة من

التوصيات التي يرى فيها الباحث ضرورة اإلستفادة منها في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية البناء بالطين ،وتطوير
صناعته وتشجيع الناس على إستخدامه وخصوصاً في المناطق الحارة ،باإلضافة إلى ضرورة الحفاظ على المعمار
الطيني من العوامل المناخية وترميم التالف منها ،واإلستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والبحوث ذات العالقة

بتطوير عمارة الطين إلبراز دور العمارة المحلية ،والتراث العمراني الذي يعتبر جزءاً ال يتج أز من الهيكل الثقافي
واإلقتصادي للمجتمع ،والعمل على وضع رؤى مستقبلية لتوثيقه لغرض اإلعتماد عليه في وضع المخططات المستقبلية.
الكلمات الدالة :التراث ،عمارة الطين ،المسجد العتيق.

 .1المقـدمــة
الطين هو مادة من مواد البناء الطبيعية واألساسية التي تم إختيارها وفقاً للبيئة المناخية والطبيعية[ .]11وقد أستخدمت

قديماً على نطاق واسع في كل من الحضارة الفرعونية وبالد الشام والحضارة اإلسالمية[ .]4وعلى الرغم من تطور
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طرق وأساليب البناء المختلفة إال أن البناء بالطين ال يزال يحظى بشعبية كبيرة ،نظ اًر ألهميته وخصوصاً في البيئات

الحارة وال سيما في الواحات والمدن الصحراوية .وتعد واحة أوجلة من الواحات الليبية الهامة ،التي لها أهمية تاريخية

كبيرة ،منذ الفتح اإلسالمي لليبيا على يد عمرو بن العاص ،حيث أن هذه الواحة من ضمن الواحات التي حظيت بتراث

معماري وإرث تاريخي فريد تمثل في المباني الطينية التي اشتهرت بها ،وفي مقدمتها المباني السكنية بالمدينة القديمة

والقالع والحصون الدفاعية باإلضافة إلى المساجد التاريخية ،وقد تميزت مباني الطين بمعالجاتها المعمارية والبيئية
ومقاومتها للمناخ الصحراوي الحار.

 .2مشكلة البحث
تكمن مشكلة الدراسة في عدم إهتمام الدولة الليبية بالتراث واإلرث التاريخي الذي تزخر به بالدنا والمتمثل في التراث
والمعمار الطيني في الواحات والمدن الصحراوية وباألخص المسجد العتيق بواحة أوجلة الليبية.

 .3أهداف البحث
 إلقاء الضوء على التراث المحلي والمعمار الطيني التي تزخر بها عمارتنا المحلية. اإلبقاء والحفاظ على العمارة الطينية كعمارة بيئية مستدامة مع مراعاة التطور التكنولوجي لها. إبراز الدور األكاديمي في الحفاظ على الهوية المحلية والموروث الثقافي. -للتراث والمعمار الطيني دور كبير في تحقيق التنمية السياحية المستدامة[.]11

 إشراك المواطنين في الحفاظ على تراثهم العمراني كونه يعد جزءاً من هويتهم وحياتهم اإلجتماعية. -تأهيل المواقع التراثية لجذب السواح وتحسين مستوى الدخل لسكان الواحات.

 .4منهجية البحث

أعتمد الباحث في حل مشكلة بحثه على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلطار النظري وما جمعه من
بيانات ومعلومات ودراسات سابقة ،باإلضافة إلى دراسة التراث والمعمار الطيني للعناصر المعمارية القائمة للمسجد

العتيق بأوجلة بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات عامة تدعم خطة البحث لغرض اإلبقاء على المعمار الطيني
والحفاظ على اإلرث التاريخي الموجود.

 .5التراث
التراث هو حضارة وماضي الشعوب والمجتمعات[ .]11وهو يعبر عن المباني والمواقع التاريخية التي لها عالقة وقيمة
تاريخية بالمدينة ويمكن أن تستفيد منها األجيال القادمة في حاضرها ومستقبلها[ .]7وعرفته جامعة الدول العربية بأنه
كل ما شيده اإلنسان من مدن وقرى ومباني ذات قيم تاريخية أو أثرية أو إقتصادية[ .]11وينقسم التراث إلى ما يلي:

 .1.5مناطق التراث العمراني :تشمل المدن والقرى واألحياء التي لها أهميـة تاريخيـة وأثريـة وفنيـة وعلميـة

واجتماعية مثل النسيج العمراني والساحات العامة والطرق وخدمات البنية التحتية[. ]11

 .2.5مواقع التراث العمراني :تشتمل على المباني التي لها عالقة بالبيئة الطبيعية أو بالبيئة الصناعية.
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 .3.5المباني التراثية :هي مباني لها قيمة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية أو إجتماعية بما فيهـا الزخـارف.

 .6المعمار الطيني

هو إرث حضاري وموروث تاريخي عرفه اإلنسان القديم منذ ما يقرب من عشرة آالف سنة تقريباً[ .]11ويعتبر الطين
من أقدم مواد البناء البيئية التي عرفت آنذاك ،فهو التراب المعجون بالماء ويستعمل في المونة واللياسة وتغطية األسقف

وال زال يستعمل بشكل كبير في عصرنا الحديث[ .]12حيث أستخدم في بناء المنازل واألبراج والقصور والقالع

والمساجد ،وتطورت صناعته على يد اآلشوريين في القرن  7ق.م ،حيث إنتشر البناء بالطين في العديد من الحضارات

القديمة كالحضارة الرومانية وبالد الرافدين ووادي النيل والحضارة اإلسالمية .ولقد حظي المعمار الطيني بإهتمام كبير

وأعتبر من المباني الصديقة للبيئة لما له من خصائص بيئية وإقتصادية ،بالرغم من تطور المواد وتقنيات البناء[.]5

ولقد ارتبطت العمارة الطينية إرتباطاً مزدوجاً بالمكان مثلما ارتبطت بالزمان[ .]1وعلى الصعيد المحلي أستخدمت مادة
الطين في ليبيا في الواحات والمناطق الصحراوية ،وذلك لوفرتها ورخص ثمنها ومقاومتها للظروف والعوامل المناخية.

 .1.6مميزات وخصائص الطين:
 يعتبر الطين عازل جيد للح اررة[ .]5والرطوبة ويقلل من إهدار الطاقة. -يتميز الطين بأنه عازل جيد للصوت والضوضاء والضجيج.

 يتميز الطين بأنه إقتصادي ورخيص الثمن ومتوفر محلياً ومالئمته للظروف المناخية[.]9 -يعتبر الطين صديق للبيئة ويحد من إستنزاف الموارد الطبيعية.

 يعتبر الطين بيئة صحية مناسبة ويحد من التلوث وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون[.]4 -يتميز الطين بأنه آمن وغير قابل لإلحتراق وال يساعد على االشتعال.

 يعتبر الطين مادة بناء سهلة اإلستخدام واإلستعمال وال يحتاج إلى عمالة فنية متخصصة. -يتميز الطين بأنه منتج من األرض وسيعود لألرض ويمكن إعادة تدويره تلقائيا[.]11

 .2.6إستخدامات عمارة الطين:

 من حيث الوظيفة :أستخدمت العمارة الطينية بشكل كبير وواسع في الفراغات المعمارية المتضامة وكذلك فياألبنية الدينية كالمساجد والكنائس وفي المباني الثقافية كالمتاحف والمعارض وغيرها[.]1

 -من حيث اإلقتصاد :تعتبر عمارة الطين عمارة محلية ورخيصة الثمن وذات تكاليف منخفضة مقارن ًة بمواد البناء

المستوردة ،وتمثل عائداً من عوائد التنمية اإلقتصادية[.]15

 -من حيث اإلستدامة :العمارة الطينية تعتمد على مادة الطين التي تعتبر طبيعية وصحية ومتوازنة بيئياً باإلضافة

إلى أنها عازلة للح اررة لذلك فهي صديقة للبيئة وخالية من األضرار والتلوث[.]8

 من حيث البناء :تبنى مباني الطين كغيرها من المباني إما بأسلوب رأسي على هيئة أبراج مرتفعة أو بأسلوبأفقي على هيئة عمران منخفض[.]1
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 -من حيث التشكيل :نظ اًر لما تتمتع به العمارة الطينية من مرونة فإنها تتشكل بأشكال وقوالب مختلفة ،ولقد أخذ

الطين أشكاالً مختلفة بإعتباره قابل للصب على شكل حوائط مصمتة ومن مميزاته الحصول على خصائص في الشكل
الخارجي للمبنى[ .]12كما في المدينة القديمة بواحة أوجلة.

 .7واحة أوجلة

 .1.7الموقع العام :تقع أوجلة في الجنوب الشرقي من صحراء ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس بحوالي ()1801

كم وتبعد عن بنغازي بـ ( )088كم من جهة الجنوب شـكل رقــم ( ،)1وهي واحة صغيرة ،وتعد من أقدم الواحات الليبية،
بها المدينة القديمة شـكل رقــم ( ،)2تبعد على شاطئ البحر المتوسط حوالى  218كم جنوباً .وتقع بين دائرتي عرض

( )22درجة و( )1دقائق شماالً و( )22درجة و( )28دقيقة شماالً وبين خطى طول ( )21درجة و( )18دقائق و()21
درجة و( )11دقيقة شرقاً .تتمتع واحة أوجلة بمناخ صحراوي حار كغيرها من المدن والواحات الصحراوية حيث يبلغ

متوسط درجة الح اررة في شهر يناير من  11-10م °بينما في شهر يوليو من  08-20م ،°أما الرياح السائدة في يناير
فهي الرياح الغربية ،بينما تسود الرياح الشمالية في يوليو .ويبلغ المتوسط السنوي للرطوبة النسبية من 18 - 08

.%بينما يبلغ المتوسط السنوي للساعات الشمسية من  18 - 2ساعات يومياً .ويتراوح المتوسط السنوي لسقوط

األمطار من  28 - 18مم.

شـكل رقــم ( :)1يوضح موقع واحة أوجلة

شـكل رقــم ( :)2يوضح المدينة القديمة بواحة أوجلة[]11

 .2.7األهمية التاريخية:
تعتبر أوجلة إحدى محطات القوافل في الصحراء الليبية ،ويعود تاريخها إلى ما يقرب من ( )1888سنة ،فتحها عقبة
بن نافع سنة  102م ،ورد ذكرها في المصادر والنقوش الفرعونية حوالي عام  1288ق.م وكذلك اإلغريقية والرومانية،

كان يطلق عليها قديماً إسم أوجيال زارها العديد من الرحالة والمستكشفون منهم المؤرخ اإلغريقي (هيرودوت) سنة 088
ق.م[ .]1وهي من الواحات الغنية بالذهب األسود .وتوجد بها العديد من المساجد ومدافن األولياء ،يبلغ عدد سكانها
( )0111نسمة حسب تعداد  2881م ،اشتهرت منذ القدم بالزراعة والتجارة ،وتعتبر من أوائل الواحات في زراعة أشجار
النخيل وجني التمور شـكل رقــم ( ،)0ونظ اًر لوجود بعض اآلبار القديمة شـكل رقــم ( ،)0نشأت عليها المدينة القديمة
والتي أصبحت فيما بعد نقطة عبور لقوافل التجارة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب .حيث أن المدينة القديمة

تتكون من بيوت متراصة بأكثر من دور في معظم األحيان[ .]18وهي مبنية من الطوب اللبن (الطوب الني) والمصنع
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محلياً ،باإلضافة إلى بعض المساكن المبنية من الجريد وسعف النخيل ،وتتميز طرق المدينة بأنها ضيقة وكثيرة
التعاريج ،وهي تتقاطع غالباً بطريقة غير منسقة وبزوايا غير منتظمة[ .]12باإلضافة إلى القصور القديمة التي يرجع

تاريخها للحكم التركي ومن بينها قصر الترك شـكل رقــم ( ،)1فهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل ،له مدخل كبير

ومرتفع وينتهي بقوس من األعلى ويطل على ساحة داخلية مساحتها ( )08م ،2صممت على جانبيها غرف أستخدمت

كسجون باإلضافة إلى غرف أخرى للخدم والحراسة .إلى جانب مباني الدفاع التي تعتبر من أقدم القالع والحصون
الصحراوية ومن بينها القلعة القديمة التي تقع على مشارف الواحة ،والتي دمر جزء كبير منها عندما أستخدمها الطليان

كقلعة دفاعية ضد دول الحلفاء ،ولم يبق منها سوى األطالل نتيجة الظروف والعوامل الجوية .كما يوجد بها بعض
المساجد األثرية والتي تعتبر من أقدم المساجد التاريخية في ليبيا ،حيث يعود نمطها وطرازها المعماري إلى ما قبل الفترة

العثمانية .ومن أهمها المسجد العتيق.

شـكل رقــم ( :)0يوضح تمور واحة أوجلة

شـكل رقــم ( :)0يوضح اآلبار القديمة

شـكل رقــم ( :)1يوضح قصر الترك

 .8المسجد العتيق بواحة أوجلة كحالة دراسية
 .1.8وصف المسجد العتيق:

يعتبر من أقدم المساجد الطينية في شمال أفريقيا ،ويسمى بجامع الجمعة أو الجامع الكبير ،ألنه يجمع بين الصالة
والجانب التعليمي واإلجتماعي ،ولقد بني منذ بداية الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا سنة  111م شـكل رقــم ( ،)1أي في

القرن الثاني عشر ،وهو عبارة عن مبنى ذو شكل معماري مميز جداً ،وهو على هيئة شبه مستطيل منفرج الزوايا بطول

( )20م وبعرض ( )12م تصل مساحته اإلجمالية حوالي ( 011م )2ويحيط بالمسجد من الجهات األربعة فناء بعرض
( )0م وله ( )2أبواب أحدها يطل على ميدان قصر أورمان أحد معالم المدينة القديمة ،حيث اكتسب أهمية خاصة أثناء
تجارة القوافل من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب ،حيث يجد المسافر بين أروقة هذا المسجد وفنائه المأوى

والمأكل والمشرب والراحة .والمسجد مقسم من الداخل إلى ( )1أروقة هذه األروقة بها صفوف من األعمدة المتالصقة
والمنتهية من األعلى بعقود تحمل في أعالها قباب مدببة يبلغ عددها ( )21قبة مبنية من الطين والحجر الجيري[.]15

 .2.8دراسة العناصر المعمارية التراثية الخارجية للمسجد العتيق:

اقتصرت الدراسة على تحليل العناصر المعمارية المكونة لمسجد أوجلة العتيق وهي كالتالي :

 .1.2.8األرضيات :أرضيات المباني بصفة عامة تكون إما على طبيعتها الترابية أو من األحجار المتراصة أو من
الرمال ،وفي المسجد العتيق كانت األرضيات على طبيعتها من الرمال الموجودة بالصحراء شـكل رقــم (.)7
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شـكل رقــم ( :)1يوضح المسجد العتيق

شـكل رقــم ( :)7يوضح أرضيات المسجد العتيق

 .2.2.8الفتحات :يقصد بها فتحات األبواب والنوافذ لذلك فإن أغلب فتحات النوافذ في المسجد العتيق تعتبر صغيرة
جداً ،حيث تستخدم في حماية المبنى من درجات الح اررة المرتفعة ودخول الهواء داخل المبنى ،أما مداخل المسجد فهي

ثالثة مداخل إثنان منها في جانب السور الشرقي ،والثالث في الواجهة الجنوبية هذه المداخل ذات عقود نصف دائرية
لها أبواب خشبية مصنوعة من جذوع النخيل شـكل رقــم (.)0

شـكل رقــم ( :)0يوضح مداخل المسجد العتيق[]11

 .3.2.8اللون الخارجي للواجهات :كسيت واجهات المباني والمساجد في الواحة بمادة الطين بإعتبارها مادة
البناء األساسية ،بينما أستخدم الحجر في بناء أبراج الحماية واألسوار وفي بعض األحيان تكسى بالطين .أما اللون

السائد في واجهات المباني عام ًة والمسجد العتيق خاص ًة هو اللون الترابي أو الطيني الذي له صلة أو عالقة بالبيئة
الطبيعية[ .]2حيث يعكس درجات الح اررة العالية ويتحمل األتربة والغبار السائد في البيئة الصحراوية شـكل رقــم (.)2
 .4.2.8القباب :مساجد أوجلة سقفت بقباب ولم تكن فيها حنايا ركنية ،ولم تزود بمثلثات كروية ،نظ اًر لطبيعة

تكوينها وتصميمها الفريد وشكلها المخروطي أو المدبب ،حيث يبلغ عدد القباب بالجامع العتيق ( )21قبة ،هي قباب
مخروطية الشكل مستوحاة من بيئة العمارة الصحراوية األفريقية[ .]1شـكل رقــم ( .)18حيث تعمل هذه القباب على

تشتيت أشعة الشمس الحارقة المنعكسة على السطح في فصل الصيف ،كما أنها تعمل على توزيع متناوب للظل
6
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والضوء ،بحيث يكون جزء من القبة في الظل واآلخر في الشمس ،وبذلك ينتقل الهواء الساخن والبارد بالتناوب للحفاظ
على البرودة الداخلية مما يوفر شكالً من أشكال تكييف الهواء الطبيعي ،ويتجدد من خالل الفتحات العلوية في القبة،

التي تستقطب أكبر قدر من التيارات الباردة أسفل تجويف القبة من الداخل ،كما أنها تمنع تجمع مياة األمطار في
فصل الشتاء على سطحها المخروطي ،وبها فتحات صغيرة لإلضاءة والتهوية والزخرفة.

شـكل رقــم ( :)2يوضح تكسية واجهات المسجد العتيق[]11

شـكل رقــم ( :)18يوضح قباب المسجد العتيق[]11

 .5.2.8مواد البناء :أغلب مواد البناء التي أستخدمت في بناء المسجد العتيق كانت من البيئة المحلية والمتمثلة
في مادة الطين الطبيعي ومنه الطين األحمر واألبيض المتماسك ،واألبيض قليل التماسك ،حيث يصل سمك الجدران

إلى ( )08سم شـكل رقــم ( ،)11باإلضافة إلى الحجر الجيري التي أستخدم في بناء األقواس والقباب والجدران،
باإلضافة إلى جذوع النخيل بعد إعادة حفرها كقنوات لتصريف مياة األمطار من سطح المسجد[ .]1باإلضافة إلى
األخشاب المستخرجة من شجرة األثل الصحراوية.

شـكل رقــم ( :)11يوضح مواد البناء المستخدمة في المسجد العتيق[]11

 .6.2.8المآذن :مآذنة المسجد العتيق يغلب عليها طراز مآذنة السلم ،ذات الشكل المخروطي والتي تشبه القباب
إلى حد ما ،ولكنها مفتوحة من األعلى ،وهي ترتفع من األمام ،وتقل من الخلف ،ويحتوي الجزء األمامي على نافذة

صغيرة لغرض اآلذان ،ويصل إليها من خالل مدخل على هيئة سلم به  7درجات شـكل رقــم ( ،)12ويوجد على يسارها
متر وعرضها يصل إلى  8.10م.
درج أو سلم ،والمئذنة بإرتفاع  1.1اً
7
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شـكل رقــم ( :)12يوضح مآذنة المسجد العتيق المؤدي للسطح[]11

 .7.2.8المحاريب :وهي تعتبر صدر المسجد المتجه للقبلة[ ،]11ولقد صمم مح ارب المسجد العتيق بحيث يكون
بسيط التكوين وخالي من الزخرفة.

 .8.2.8المنابر :مساجد واحة أوجلة تعتبر من المساجد الجامعة وقد زود بعضها بمنابر حجرية والبعض اآلخر
زود بمنابر خشبية .أما منبر المسجد العتيق فهو من الحجر ويتميز ببساطة التكوين والزخرفة ويقع بجانب المحراب

مباشرًة ويتكون من ( )1درجات.

 .9.2.8بيت الصالة :يتكون بيت الصالة من خمسة أروقة موازية لجدار القبلة ،والمتالصقة بمجموعة من األقواس
تحمل القباب المخروطية وهي مقسمة من الداخل بواسطة مربعات على هيئة عقود نصف دائرية ،وهذه العقود وظيفتها
حمل القباب المخروطية شـكل رقــم ( ،)10وتوجد خلف بيت الصالة الصحن الذي يتم الدخول إليه من جهة الجنوب أما

الدخول للمسجد فيتم من خالل جهة الشرق.

شـكل رقــم ( :)10يوضح المسجد العتيق من الداخل[]11

 .11.2.8خط األفق :هو خط السماء أو سترة المبنى[ ،]14أي الجزء العلوي للمسجد وما يحتويه من تشكيالت.

 .11.2.8األقواس :ظهرت األقواس بشكل كبير في البيوت الطينية ومباني المساجد على هيئة عقود نصف دائرية
توضع أعلى فتحات األبواب ،أو داخل المسجد لكي تحمل القباب المخروطية.
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 .3.8تحليل اإلستبيان:
حرصاً منا على نجاح هذا البحث قام الباحث بإجراء إستبيان على عينة عشوائية شملت ساكني بيوت الطين وكذلك
المهتمين بالتراث والعمارة البيئية ،حيث كان إجمالي العينة المستهدفة ( )71عينة وذلك للتعرف أكثر على المعمار
الطيني ،باإلضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تحول دون المحافظة على هذا التراث المحلي إلى جانب معرفة ثقافة

مستخدمي هذا المعمار .وعلى هذا األساس تم تصميم إسثمارة إستبانة مكونة من مجموعة نقاط صيغت فيها هذه
المعلومات على هيئة أسئلة مغلقة ،وذلك لسهولة تلقيها ،باإلضافة إلى سهولة فرزها وتحليلها ،وعليه فإن أهم نتائج

وإجابات اإلستبيان كانت على النحو التالي:

أوالً السؤال المتعلق بأسباب ظهور عمارة الطين؟ يتضح من الرسم البياني شـكل رقــم ( )10أن الحصول على الراحة

الح اررية كان أقل اإلجابات نسب ًة  ،%28يليها مقاومة المناخ بنسبة  ،%21بينما الحفاظ على البيئة نسبتها ،% 21
فيما كانت كل االحتماالت السابقة هي من حصلت على أعلى نسبة وهي  .% 00ثانياً السؤال المتعلق بأهم خصائص

ومميزات عمارة الطين؟ فلقد أخذت خاصية توفير الطاقة أقل نسبة وهي  ،% 17يليها الخاصية التي تتعلق بوفرة الطين
ورخص ثمنه فكانت نسبتها  ،% 20بينما تصدرت كل الخصائص السابقة مجتمع ًة نسبة  % 12شـكل رقــم (.)11

شـكل رقــم ( :)10يوضح أسباب ظهور عمارة الطين

شـكل رقــم ( :)11يوضح أهم مميزات وخصائص العمارة الطينية

ثالثاً السؤال الذي يتعلق بأهم مواد البناء المستخدمة في الواحات؟ فمن خالل الرسم البياني شـكل رقــم ( )11يتضح أن
الطين تصدر المشهد بنسبة  ،% 27يليه األحجار بنسبة  ،% 2بينما الخشب كانت أقل المواد بنسبة قدرها .% 1

رابعاً السؤال المتعلق بأهم األسباب التي قد تؤدي مستقبالً إلى تالشي العمارة الطينية؟ فكانت اإلجابات على النحو

التالي اإلهمال والتعديات بنسبة قدرها  ،%12والسيول واألمطار بنسبة  ،%17بينما زحف رمال الصحراء كانت نسبتها

 ،%20بينما تصدرت جميع هذه األسباب مجتمع ًة نسبة  ،%07كما في شـكل رقــم (.)17

شـكل رقــم ( :)11يوضح أهم مواد البناء في الواحات

شـكل رقــم ( :)17يوضح أسباب تالشي المعمار الطيني
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أما بخصوص السؤال الخامس الذي يتعلق بمسئولية الحفاظ على التراث وعلى من تقع بالضبط؟ فكانت نتائج الرسم
البياني شـكل رقــم ( )10كالتالي الدولة مسئوليتها منفردة  ،%28والمواطن بمفرده  ،%11بينما الدولة والمواطن
مجتمعين تقع عليهم المسئولية بنسبة  .% 11بينما السؤال السادس المتعلق بأهم المباني التي لها أهمية تاريخية؟
فكانت اإلجابات على النحو التالي القلعة التاريخية  ،%11والمدينة القديمة  ،%17بينما الجامع العتيق كانت نسبة
أهميته التاريخية بنسبة  %72شـكل رقــم (.)12

شـكل رقــم ( :)10يوضح مسئولية الحفاظ على التراث

شـكل رقــم ( :)12يوضح أهم المباني التاريخية في أوجلة

بينما السؤال السابع الذي يتعلق بالقيمة التي يتمتع بها المسجد العتيق؟ فإنه من خالل الرسم البياني شـكل رقــم ()28
يتضح أن كل القيم كان يتمتع بها المسجد العتيق أي بنسبة  ،%08بينما القيمة التاريخية كانت نسبتها ،%00
والجمالية  ،%10بينما حصلت القيمة الرمزية على  %2فقط .أما فيما يتعلق بالسؤال الثامن وإلى ماذا يحتاج المسجد
العتيق من إمكانيات؟ فكانت اإلجابات من خالل الرسم البياني شـكل رقــم ( )21كالتالي الترميم  ،%22بينما التوثيق
 ،%20وكالهما معاً أي الترميم والتوثيق .%00

شـكل رقــم ( :)28يوضح القيم التي يتمتع بها المسجد العتيق

شـكل رقــم ( :)21يوضح اإلمكانيات التي يحتاجها المسجد العتيق

 .9النتائج

 تعتبر العمارة الطينية مقاومة للمناخ الصحراوي وتساهم في إيجاد الراحة الح اررية والحفاظ على البيئة. -يتميز الطين بوفرته ورخص ثمنه ومالئمته للراحة الح اررية ويعتبر من أهم المواد المستخدمة في العمارة الطينية.

 تعتبر العوامل المناخية واإلهمال من أهم األسباب التي قد تؤدي إلى تالشي التراث والمعمار الطيني في واحة أوجلة. -تتميز واحة أوجلة بتراث معماري وعمراني مميز يتعين على الدولة وسكان الواحة الحفاظ عليه.

 تتمتع واحة أوجلة بالعديد من المباني الغنية بالتراث والمعمار الطيني من أهمها المدينة القديمة والمسجد العتيق. -يتميز المسجد العتيق بقيم تراثية وجمالية مكنته من أن يكون أحد أهم الشواهد والرموز التاريخية بالمدينة.

 يتميز المسجد العتيق بأهمية معمارية وتاريخية لذلك فهو بحاجة ملحة للتوثيق والترميم من قبل ذوي اإلختصاص.31
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 .11التوصيات العامة
 -توعية وتثقيف المجتمع بأهمية البناء بالطين نظ اًر لوفرته ورخص ثمنه وعزله الحراري.

 تطوير صناعة الطين وتشجيع المواطنين على إستخدامها لكونها مادة بناء مستدامة وخصوصاً في البيئات الحارة. -إبراز الجوانب البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية للعمارة الطينية ودورها في العمارة المحلية.

 الحفاظ على المعمار الطيني واإلرث التاريخي من العوامل المناخية والبيئية وترميم التالف منها. -اإلستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والبحوث ذات الصلة بتطوير عمارة الطين وإحياء التراث المعماري.

 العمل على جعل التراث العمراني جزءاً ال يتج أز من الهيكل الثقافي واإلقتصادي والعمراني للبالد. العمل على وضع رؤى مستقبلية واضحة للحفاظ على التراث المعماري والعمراني من خالل المناهج األكاديمية. توثيق التراث العمراني والمعمار الطيني والمحافظة عليهما لوضع المخططات المستقبلية للمدينة. الحفاظ على الهوية المحلية والتراث المعماري لعمارة الطين أو عمارة المناخ الحار. -تشجيع وتطوير ودعم إنتاج معامل البناء ومصانع الطوب الطيني.

 -توظيف وإستثمار المباني التراثية كأنشطة استثمارية في السياحة والثقافة لغرض المحافظة عليها من االندثار.
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ص.11 :

[ ] 0عصام صالح سعيد ،ياسر خالد السقاف ،المباني الطينية من منظور معاصر(نظرة مستقبلية)No.5 – vol.45 ،
pp.713.

[ ]0أسامة عبد النبي قنبر ،وآخرون ،إستخدام مادة الطين في بناء المدن الصحراوية كمدخل لإلستدامة "مدينة غدامس
كحالة دراسية".)2811( ،
[ ] 1دليل أعمال ترميم المباني الطينية والحجرية ،المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية ،السعودية،
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[ ]1دليل خصوصيات عمارة الجنوب التونسي ،و ازرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ،تونس ،)2880( ،ص.211 :

[ ]7محمود عبد الكريم قريو ،الحفاظ على التراث المعماري اإلسالمي في مدينة مصراتة "جامع الجمعة العتيق كحالة
دراسية" ،المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات ،العدد األول ،المجلد ( ،)2810( ،)1ص.27 :

[ ]0فاطمة أحمد محمد حسين" ،تكاملية البناء بالطين والمعالجات التصميمية للفراغات الداخلية للمبنى" ،مجلة الفنون
والعمارة ،كلية الفنون التطبيقية ،جامعة بني سويف ،العدد ( ،)11الجزء الثاني ،مصر ،ص .027 :

[ ] 2سعدي إبراهيم الدراجي" ،جوانب من المعالجات البيئية والمناخية لعمائر الطين في الواحات الليبية" ،مجلة التراث
العلمي العربي ،العدد األول ،)2811( ،ص.102 :
[ ]18دياال عطيات" ،ميزات العمارة الطينية وفرص تطبيقها ،عمارة واحة سيوه أنموذجاً" ،المجلة اإللكترونية الشاملة
متعددة التخصصات ،العدد الثالث.)2817( ،
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[ ]11فيصل حسن شمشير" ،مميزات نمط البناء التقليدي بالطوب اللبن بإستخدام البدائل الحديثة – وادي حضر موت"،
مجلة تقنية البناء ،العدد ( ،)21السعودية ،)2812( ،ص.21 :

[ ]12ملوكة برورة ،أميرة بحري" ،التنمية المستدامة في مناطق التراث العمراني" ،مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،
ص.210-211 :

[ ]10محمد محمد شوقي أبو ليله ،وديع بن علي البرقاوي" ،منهجيات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري في الدول
العربية" ،مجلة العمارة والهندسة والتكنولوجيا ،ص.120 :

[ ] 10أحمد بن رشدي طومان ،دراسة نقدية للعناصر المعمارية التراثية الخارجية في حي البجيرة بمشروع تطوير الدرعية
التاريخية "،ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية ،)2810( ،ص .107 :
[ ] 11علي مسعود البلوشي " ،تاريخ معمار المسجد في ليبيا في العثماني والقرمانلي في العهدين  1211 – 1111م"،
جمعية الدعوة اإلسالمية ،)2887( ،ص.270 :

[ ]11عبد العزيز طريح شرف" ،جغرافية ليبيا"( ،توزيع منشأة المعارف) ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،مصر،)1271( ،
ص.11 :

[ ]17التراث العمراني هوية عمرانية وتاريخ وطني ،الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،)2811( ،ص.01 :

[ ]10علي الميلودي عمورة" ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري"( ،دار الملتقى للطباعة والنشر) ،الطبعة األولى،

بيروت ،لبنان ،)1220( ،ص.20 :

[ ] 12محمد حمود أحمد الكبسي ،العمارة الحديثة في اليمن وعالقتها بالعمارة التقليدية "،المؤتمر الهندسي الثاني ،كلية
الهندسة ،جامعة عدن ،اليمن ،)2882( ،ص.117 :
[ ]28جما ل محمود حامد ،صالح الدين محمود عثمان" ،عمارة المساجد في السودان :دراسة تحليلية لتطورها التاريخي
ولطابعها المعماري بالتركيز على مدينة الخرطوم الكبرى" ،ندوة عمارة المساجد ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك

سعود ،)1222( ،ص.00 :
[ ]21روان سمير محسن ،شيرين شيخ عثمان" ،العمارة الطينية" ،مجلة دنيا الوطن ،)2817( ،ص.1 :
[ ]22جهاز إدارة المدن التاريخية.
[ ]20الفريق الليبي للمغامرة واالستكشاف.)2812( ،

[Google earth:2019 ]20
[25] Yasser Hashem Emad Alhiagi, King Saud University students, attitudes towards the
Importance of Awareness of Heritage, Zarqa Journal for Research and Studies in
Humanities, Volume 17, No 2, (2017), pp 628.
[26] Mahmud Abdalkarim Girrieow, Historical mosques in Misurata city, architecture and
urban planning, faculty of engineering,Aalmargeb University, m.sc, Alkoms, Libya (2007),
pp,135.
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