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 ة وطرق الري في افريقيادور الريادي لمعرب المسممين في الفالح
 أ.م.د. عماد مطير الشمري                  د. ندى صباح عباس

 الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية
قاؿ تعالى: )وىو الذي أنزؿ مف السماء ماء فاخرجنا بو نبات كؿ شيء فأخرجنا منو خضرًا نخرج منو حبًا متراكبا 

وجنات مف أعناب والزيتوف والرماف مشتبيًا وغير متشابو، انظروا الى ثمره إذا أثمر ومف النخؿ مف طمعيا قنواف دانية 
، وقاؿ تعالى: )وىو الذي أنشأ جنات معروشات وغير 99وينعو، إف في ذلكـ آليات لقوـ يؤمنوف( سورة األنعاـ اآلية 

كموا مف ثمره إذا أثمر وآتوا حقو يـو حصاده  معروشات والنخؿ والزرع مختمفًا أكمو والزيتوف والرماف متشابيًا وغير متشابو،
 . 141وال تسرفوا، إنو ال يحب المسرفيف( سورة األنعاـ اآلية 

ويقوؿ رسوؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمـ: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكـ فسيمة فإف استطاع أف ال تقـو حتى 
 يغرسيا فميفعؿ رواه أحمد. 

واعتنى بيا وحرص عمييا ودعا الى االعتناء بيا وزيادة مساحة األراضي الزراعية، لقد حث اإلسبلـ عمى الزراعة 
كما حث عمى حفر وشؽ الموارد المائية، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: مف أحيا أرضًا ميتة فيي لو رواه أحمد وأبو داود 

 والترمذي. 
الحبوب والزروع عمى غيرىا في قولو سبحانو ويكفي لبياف أىمية ومنزلة الزراعة في اإلسبلـ أف اهلل تعالى قدـ 

وتعالى: )وآية ليـ األرض الميتة أحييناىا وأخرجنا منيا حبًا فمنو يأكموف، وجعمنا فييا جنات مف نخيؿ وأعناب وفجرنا فييا 
 . 35-33مف العيوف، ليأكموا مف ثمره وما عممتو أيدييـ، أفبل يشكروف( سورة يس اآليات 

 مة نقاط أساسية وميمة تتعمؽ باألرض والنبات والزراعة منيا:ففي ىذه اآليات الكري
االولى : امتناف اهلل تعالى عمى عباده بتسخير االرض ليـ، وأنو جعؿ مف خصائصيا قابميتيا لمزراعة فتتحوؿ االرض 

 القاحمة الى بساتيف نضرة وحدائؽ غناء. 
 الثانية : فييا توجيو الى ضرورة استصبلح االرض البور. 

الثة : فييا تقديـ االىـ عمى الميـ وتنظيـ االوليات في الغذاء، ففي تقديـ الحبوب عمى النخيؿ واالعناب دليؿ عمى الث
 أىميتيا حيث أف الحبوب ىي الغذاء االساسي اليومي لبلنساف. 

ف الحبوب والثمار الرابعة : في قولو تعالى: )وما عممتو أيدييـ( توجيو رباني الى ضرورة العمؿ، فيذا الخير العميـ م
والفواكو، إنما جاء بعمؿ األيدي بعد أف وىبيـ اهلل صحة االبداف والقدرة عمى اإلنتاج، وذلؿ ليـ االرض، وسيؿ ليـ سبؿ 

 إحياءىا بإرشادىـ الى أدوات الزراعة وعموميا ولوازميا. 
 اآلبار. الخامسة : فييا إشارة واضحة الى أىمية الماء في الزراعة ووجوب شؽ الترع وحفر 

وقد أكد اهلل تعالى عمى أىمية الزراعة وقدـ الحبوب عمى غيرىا ألىميتيا في قولو جؿ جبللو: )وانزلنا مف 
 . 16-14المعصرات ماء ثجاجًا، لنخرج بو حبًا ونباتًا، وجنات الفافًا( سورة النبأ اآليات 

ممزارعيف ما ال يعممو إال اهلل فقاؿ: )ما وقد جعؿ الحبيب المصطفى صموات اهلل وسبلمو عميو مف األجر والثواب ل
 مف مسمـ يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكؿ منو طير أو انساف إال كاف لو بو صدقة( رواه البخاري ومسمـ. 

وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: )سبع يجري لمعبد أجرىف وىو في قبره بعد موتو: مف عمـ عمما، او كرى نيرا، أو حفر 
 أو بنى مسجدا، او ورث مصحفا، أو ترؾ ولدا يستغفر لو بعد موتو( اخرجو البزار وابو نعيـ.  بئرا، أو غرس نخبل،

وقد حث رسوؿ اهلل صموات اهلل وسبلمو عميو عمى الغرس والزراعة حتى في أشد المواقؼ وأصعبيا فقاؿ: )إذا قامت 
 واه أحمد. الساعة وفي يد أحدكـ فسيمة فإف استطاع أف ال تقـو حتى يغرسيا فميفعؿ( ر 
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فالزراعة مف موارد الكسب الحبلؿ وفييا يظير توكؿ المؤمف عمى اهلل تعالى، فما في الصنائع كميا أبرؾ منيا وال 
أنجح اذا كانت عمى وجييا الشرعي، ففييا يحصؿ األجر الكبير مف اهلل، إضافة الى ما فييا مف رفع لمستوى المعيشة 

عاممة واستثمار لمقوى الكامنة وتخفيؼ لوطأة البطالة وانتفاع بأصحاب الكفاءات واحياء لحراثة االرض وتشجيع لؤليدي ال
وارباب المؤىبلت، والتوجيو لمزاولة األعماؿ الحرة ومضاعفة لمجيود في سبيؿ إنماء الثروة، وفي كؿ ىذا تشجيع عمى 

 يف االمـ. االقتصاد المحمي وزيادة في الدخؿ القومي ونيوض باألمة الى المستوى البلئؽ بيا ب
وال شؾ أف االنساف اذا اطمأف الى رزقو وتيسرت لو اسباب عيشو ال يطمع في كسب الماؿ مف غير حمو فيستتب 
األمف وتسود الطمأنينة ويعـ السبلـ، ومف ىنا نرى اىتماـ االسبلـ بالزراعة والدعوة الى مراعاة الزراع والرأفة بيـ وعدـ 

أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو خصص ثمث ايراد مصر لعمؿ الجسور والترع تحميميـ ما ال يطيقوف، ذكر الكتاني 
 إلرواء األراضي. 

فقاؿ: يا أمير المؤمنيف اتيت ارضا قد خربت وعجز عنيا اىميا فكرست  -جاء رجؿ الى امير المؤمنيف سيدنا عمي 
 ر مخرب(. انيارًا وزرعتيا، فقاؿ سيدنا عمي: )كؿ ىنيئًا وانت مصمح غير مفسد، معمر غي

 وكاف يقوؿ لعمالو : )ليكف نظركـ في عمارة االرض ابمغ مف نظركـ في استجبلب الخراج، والزراعة عمارة(. 
وقد سمؾ كثير مف خمفاء المسمميف وامرائيـ نيج الخمفاء الراشديف في توجيو عنايتيـ واىتماميـ الى عمارة االرض 

 واستصبلحيا، وأمروا ببناء السدود وحفر الترع. 
فمما ولي الحجاج أمر العراؽ في اياـ عبد الممؾ بف مرواف وابنو الوليد عمد الى استصبلح المزيد مف اراضي 

فانفؽ عمييا الكثير مف الدراىـ وأقطع االرض الموات لمف يرغب في إحيائيا، وأمد الفبلحيف بالقروض المالية  -األىوار 
 ويؿ الفبلحيف بالقروض الحسنة. رغبة منو في دعميـ ومساعدتيـ، وىو اوؿ مف قاـ بتم

واكثر الحجاج مف الماشية، وبعث لو عاممو عمى السند محمد بف القاسـ الثقفي آالؼ الجواميس ليستعيف بيا في 
 إحياء االرض وزراعتيا. 

مف كذلؾ نرى الخميفة العادؿ الراشد عمر بف عبد العزيز يقـو بتقديـ القروض الحسنة لمعامميف في االرض ولو كانوا 
أىؿ الذمة لما في ذلؾ مف مصمحة لممسمميف وذلؾ عندما كتب الى واليو عبد الحميد بف عبد الرحمف الذي بعث اليو 

قاؿ: )أنظر مف كانت عميو جزية فضعؼ عف أرضو فأسمفو ما يقوى بو  -يستشيره بشأف التصرؼ في فضوؿ بيت الماؿ 
 عمى عمؿ أرضو فإنا ال نحتاجيـ لعاـ وال لعاميف(. 
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 Diffusion of Islam in Africaاإلسالم في أفريقيا    انتشار 

 تونسو  مصربعد ظيور اإلسبلـ في شبو الجزيرة العربية، انطمقت منيا المسمموف ليفتحوا شماؿ أفريقيا، ففتحوا 
وبسطوا نفوذىـ عمى تمؾ المنطقة. لتقـو ممالؾ إسبلمية قوية ساعدت عمى انتشار اإلسبلـ. ثـ انتشر االسبلـ في  المغربو 

 يؽ التجار والقوافؿ التجارية العربية، وعف طريؽ الطرؽ الصوفية. باقي اجراء القارة عف طر 
ـ. الذي انتشر بشماؿ أفريقيا بالقرف السابع وبمغ  641وأدخموا معيـ اإلسبلـ عاـ  مصرودخؿ العرب المسمموف إلى 

في منطقة بينية  مممكة غاناوظيرت ـ. عف طريؽ التجار العرب. 14بالقرف  النوبةوقتيا. ودخؿ اإلسبلـ الي  إسبانيامنيا 
الذي ينتج في جنوبيا  الذىب. وكاف اليدؼ مف قياميا التجارة في موريتانياوالغمبات بجنوب شرؽ  الصحراء الكبرىبيف 

بمراكش  المرابطيفقد تحولت عمي أيدي  غاناوتشتريو قوافؿ بدو الصحراء التجارية لتحممو الجماؿ لشماؿ أفريقيا. وكانت 
حيث قاـ  1331ـ. وكانت قبائؿ سونينؾ ومادينكا )أو منديجو أو مالينؾ( قد إنفصمت عف غانا عاـ 11لئلسبلـ في القرف 

وجعؿ جيرانو تحت سيطرتو  نير النيجرتحاد لمقبائؿ في الوادي الخصيب باعالي قائد ماندينكا ساندياتا كيتا، بتكويف ا
وكانت أكبر مف مممكة غانا. وقامت إمبراطورية سونغاي )سونجياي(، في الجانب الشرقي  إمبراطورية ماليمؤسسا 
أوؿ دولة تنفصؿ عف  ـ. وكانت8. وكانت مممكة تجارية بجانب النير منذ القرف جاو، وعاصمتيا نير النيجرلمنحني 
ـ. عانت اإلمبراطورية 16وفي أواخر القرف  النيجرحتي وسط  ألطمنطيالمحيط ا. وكانت تمتد مف ساحؿ مالياستعمار 

وسمطنة  يوسامف الصراعات والنزاعات مما أضعؼ السمطة المركزية حيث نشأت عدة دوؿ بالشرؽ كبورنو ودوؿ مدف ال
 ـ. 1591الطوارؽ. واستولت عمييا مراكش عاـ 

مميوف مسمـ يعيشوف في األقطار اإلسبلمية أي  333مميونا، منيـ  393ويقدر عدد المسمميف في أفريقيا بأكثر مف 
%مف مجموع المسمميف ىناؾ في أقطار غير إسبلمية، 34مميونا أي ما نسبتو  71أكثر مف % تقريبا، ويعيش 76بنسبة 

 ويعد تقدير أعداد األقميات اإلسبلمية في أقطار أفريقيا مف أىـ المشكبلت التي تختمؼ فييا وجيات النظر بيف الباحثيف. 

http://www.nalislam.com/upload/upload/2010/6/12062010/1%20(3).gif
http://www.nalislam.com/upload/upload/2010/6/12062010/1%20(3).gif
http://www.zuhlool.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&action=edit
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%A7
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ة العربية ولقدـ اليجرات اإلسبلمية إلييا، وتزيد نسبة المسمميف بصفة خاصة في شرقي أفريقيا لقربيا مف شبو الجزير 
مر جزءا صمى اهلل عميو وسمـ عندما أ النبي محمدفقد كانت أوؿ ىجرة لممسمميف التاريخ اإلسبلمي إلى الحبشة في عيد 

:" إف بيا ممكًا ال يظمـ عنده أحد وىي أرض صدؽ حتى يجعؿ اهلل لكـ فرجًا  وقاؿ ليـ الحبشةمف المسمميف بالتوجو إلى 
 مما أنتـ فيو ". 
عصر الذىبي لئلسبلـ تحوؿ أساسي في مجاؿ الزراعة عرؼ باسـ "الثورة الزراعية اإلسبلمية" أو "الثورة شيد ال

 الزراعية العربية". 
وقد أتاح الوضع االقتصادي العالمي الذي أسسو التجار المسمموف في جميع أنحاء العالـ القديـ، نشر العديد مف 

تمفة مف العالـ اإلسبلمي، فضبل عف تكييؼ نباتات وتقنيات مف خارج العالـ النباتات والتقنيات الزراعية بيف أجزاء مخ
 اإلسبلمي. 

تـ توزيع محاصيؿ مف أفريقيا مثؿ الذرة ومحاصيؿ مف الصيف مثؿ الحمضيات، ومحاصيؿ عديدة مف اليند مثؿ 
تكف تستطيع أف تنمو مف  المانجو واألرز وبخاصة القطف وقصب السكر، في جميع أنحاء األراضي اإلسبلمية، والتي لـ

قبؿ بشكؿ طبيعي. وقد أشار البعض إلى انتشار العديد مف المحاصيؿ الزراعية خبلؿ ىذه الفترة بػ "عولمة المحاصيؿ"، 
والذي، جنبا إلى جنب مع زيادة المكينة الزراعية، أدا إلى تغييرات كبيرة في االقتصاد والتوزيع السكاني والغطاء النباتي 

دخؿ الزراعي ومستويات السكاف والنمو الحضري وتوزيع القوة العاممة والصناعات المترابطة والطبخ والغذاء واإلنتاج وال
 والممبس، والعديد مف الجوانب األخرى لمحياة في العالـ اإلسبلمي. 

موا ببناء خبلؿ الثورة الزراعية اإلسبلمية، تحوؿ إنتاج السكر إلى صناعة واسعة النطاؽ مف قبؿ العرب، والذيف قا
أوؿ معامؿ لتكرير السكر ومزارع لقصب السكر. العرب والبربر قاموا بتوزيع السكر في جميع أنحاء اإلمبراطورية اإلسبلمية 

 مف أوؿ القرف الثامف. 
أدخؿ المسمموف زراعة المحاصيؿ النقدية ونظاـ حديث لتناوب المحاصيؿ، حيث كانت األراضي المزروعة تزرع 

 ر في فترة سنتيف، المحاصيؿ الشتوية كانت تزرع وتمييا المحاصيؿ الصيفية. أربع مرات أو أكث
في المناطؽ التي كاف يزرع فييا نباتات ذات موسـ نمو قصير، مثؿ السبانخ والباذنجاف، يمكف أف تتـ الزراعة 

 ثبلث مرات أو أكثر في السنة. 
يسية: أنظمة متطورة لتناوب المحاصيؿ، ودرجة طور المسمموف منيجا عمميا لمزراعة يستند إلى ثبلثة عناصر رئ

دخاؿ مجموعة كبيرة ومتنوعة مف المحاصيؿ التي تمت دراستيا وتصنيفيا تبعًا  عالية مف التطور في تقنيات الري، وا 
 لمموسـ ونوع األرض وكمية المياه التي تحتاج إلييا. 

 صيؿ دقيقة. وتـ إنتاج موسوعات عديدة في الزراعة وعمـ النبات تحتوي عمى تفا
 طاحونة ىواء

إف لمميندسيف المسمميف في العالـ اإلسبلمي بشكؿ عاـ، عدد مف االستخدامات الصناعية المبتكرة لمطاقة المائية، 
واستخدامات صناعية مبكرة لطاقة المد والجزر وطاقة الرياح والطاقة البخارية والوقود األحفوري مثؿ النفط، وأيضًا 

 تسمى "طراز" بالمغة العربية(. مجمعات صناعية كبيرة )
تعود االستخدامات الصناعية لمسواقي في تاريخ العالـ اإلسبلمي إلى القرف السابع الميبلدي، بينما كانت تستخدـ 

 السواقي ذات العجبلت األفقية والرأسية بشكؿ واسع النطاؽ منذ القرف التاسع الميبلدي عمى األقؿ. 
واحيف الصناعية في وقت مبكر في العالـ اإلسبلمي، بما في ذلؾ آالت دعؾ وتـ توظيؼ مجموعة متنوعة مف الط

المبلبس ومطاحف الحبوب وبكرات التقشير ومصانع الورؽ والمناشر والمطاحف العائمة ومطاحف الطوابع ومطاحف الصمب 
 ومطاحف السكر وطواحيف المد والجزر وطواحيف اليواء. 

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9&action=edit
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طعة في جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي قد تـ تشغيؿ ىذه المطاحف بحموؿ القرف الحادي عشر، كانت كؿ مقا
 الصناعية فييا، مف األندلس وشماؿ أفريقيا إلى الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى. 

أيضا اخترع الميندسوف المسمموف المحركات وتوربينات المياه والتروس المستخدمة في مصانع وآالت رفع المياه، 
 السدود كمصدر لمطاقة المياه واستخداميا لتوفير طاقة إضافية لطواحيف المياه وآالت رفع المياه. وكانوا روادًا في استخداـ 

ىذا التقدـ في العالـ اإلسبلمي في العصور الوسطى، جعؿ مف الممكف لكثير مف المياـ الصناعية التي كانت تتـ 
 انيكي وأف تقودىا اآلالت. في السابؽ يدويًا في العصور القديمة، أف تتـ بداًل مف ذلؾ بشكؿ ميك

تولدت عدد مف الصناعات نتيجة لمثورة اإلسبلمية الزراعية، بما في ذلؾ الصناعات القائمة عمى الزراعة، واألدوات 
الفمكية والسيراميؾ والمواد الكيميائية والتكنولوجيات والتقطير والساعات والزجاج واآلالت المعتمدة عمى طاقتي المياه والرياح 

ير والفسيفساء والورؽ والعطور ومنتجات البتروؿ واألدوية وصنع الحباؿ والشحف وبناء السفف والحرير والسكر والحص
 والمنسوجات والمياه واألسمحة والتنقيب عف المعادف مثؿ الكبريت واألمونيا والرصاص والحديد. 

 : الثورة الزراعية العربية 
خضع لتحوؿ جذري في الممارسة الزراعية التي وصفت بأنيا  العالـ اإلسبلمي في العصور الوسطى، و 8مف القرف 

التحوؿ مف جانب عدد مف العوامؿ بما في ذلؾ نشر العديد مف المحاصيؿ والنباتات  ويعزى ىذا ثورة الزراعية العربية "". 
عمى طوؿ طرؽ التجارة اإلسبلمية، وانتشار المزيد مف التقنيات الزراعية المتقدمة، ونظاـ الزراعية واالقتصادية التي تشجع 

والغطاء النباتي،  توزيع السكافالتحوؿ في الممارسة الزراعية أدى إلى تغييرات كبيرة في االقتصاد و  زيادة الغمة والكفاءة. 
وى العاممة، والصناعات المرتبطة والطبخ والغذاء والممبس، ، وتوزيع القالنمو الحضريي، ومستويات السكاف و اإلنتاج الزراع

 وجوانب أخرى عديدة الحياة في العالـ اإلسبلمي. 
المحاصيؿ  ، وىذه الطرؽ التجارية تمكيف نشر الكثير مفالعالـ القديـغطت التجار المسمميف في منطقة شاسعة مف 

والنباتات وتقنيات الزراعة في مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي، فضبل عف تكييؼ محاصيؿ النباتات، وتقنيات مف خارج 
كما تـ نقؿ عدد  نقؿ قصب السكر، واألرز، والقطف. وشممت المحاصيؿ اليامة التي ينطوي عمييا ىذا  العالـ اإلسبلمي. 

 مف األشجار المثمرة إضافية، وأشجار الجوز والخضروات. 
 كيف واجهث الحضارة اإلسالمية مشكلة المياه؟:

 المنشآت المائية

 السدود :

 السد في المغة )إغبلؽ الخمؿ، ورد الثمـ(.. وحكى الزجاج : )ما كاف مسدودًا خمفو، فيو سد... ، وما كاف مف عمؿ
 . (1)لمجبؿ والحاجز(الناس، فيو سد... ، والسد ا

ويعرؼ السد بأنو : )عائؽ يبنى في مجرى النير عموديًا عمى مجراه في الموقع الذي تسمح الطبيعة الطبوغرافية فيو 
. وخبلفًا لمسديف المذيف بمغيما ذو (3)الطبيعية ونوع التربة، المواد وطريقة إنشاء السد( بتخزيف المياه فيو، وتحدد االعتبارات

، فإف سد مأرب الشيير، يعد مف (3)قطع ببلد الترؾ، وىما جببلف... ، والسد الذي أقامو دوف قـو يأجوج ومأجوجالقرنيف بمن
، الذي تفرقت عمى إثره القبائؿ العربية مف جنوب  أشير سدود العالـ القديـ، وقد شيد قبؿ اإلسبلـ، وانكسر مع سيؿ العـر

 811اء. كاف عبارة عف حائط ضخـ طولو مف الشرؽ إلى الغرب حوالي الببلد إلى شماليا وشرقيا، وىو مف السدود الصم
في القرف السابع قبؿ الميبلد، وظؿ ىذا السد  (5)، بناه أحد مكربي سبأ وىو سمو عمي ينوؼ(4)ذراع، وارتفاعو عشرة أذرع

 . (6)أيدي سبأ(قائمًا حتى قبيؿ اإلسبلـ، وُعدَّ سقوطو نكبة كبرى، حتى ضرب بسقوطو المثؿ، فقيؿ : )تفرقوا 
تنقسـ السدود إلى نوعيف رئيسيف؛ األوؿ يبنى في المناطؽ الجافة لحجز مياه السيوؿ، وفي المناطؽ ذات الكثافة 
المطرية لحجز مياه األمطار الستخداميا بعد انتياء موسـ األمطار، كسد مأرب. والنوع الثاني يبنى عمى مجاري األنيار 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Agricultural_Revolution&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhi9WXu7Fz8kuXYmzjSmxNv3ECkW_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhjW4pb7QRydY_9Lt8rMSHpEdAhHcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Population_distribution&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhhzo3H7RY6ShJ5-iv_mFtR6PtlUYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiY5cFUgLX5VKRN55pCXAzFgJu1pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Old_World&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiTyCQ3rEZ7nMiYiZN3wOXUZmsddw
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ي أوقات محددة. وتحجز السدود أو الجسور كما تعرؼ في مصر، المياه المتفرعة مف لحجز مياه األنيار الستخداميا ف
 نير النيؿ لري أراضي محددة في زمف محدد، ثـ تكسر لتروي األرض التي تمييا، وىكذا. 

وتكمف أىمية السدود بالدرجة األولى في المناطؽ الجافة، حيث لجأ إلييا العرب لمتغمب عمى ظاىرة التصحر 
 الجفاؼ، التي عرفت بيا ببلدىـ، وىي الببلد التي لـ تعرؼ األنيار، وال ىي مف البمداف االستوائية غزيرة األمطار.  وظاىرة

تعدُّ عمارة السدود واالستفادة منيا في قطاع الزراعة مف الفنوف العمرانية والزراعية التي ازدىرت في افريقيا المسممة، 
ستقرار في العصور اإلسبلمية. ومف أبرز سدود الجزيرة العربية، سدود الطائؼ التي حيث توافر لمقبائؿ العربية عنصر اال

ىػ 57تعود لمعصر األموي، التي كاف يوجد بيا إلى وقت قريب سبعوف سدًا أثريًا، مف أشيرىا سد سيسد الذي بني عاـ 
 . (7)وسد داما وسد المصب وسد العقرب وسد ثمبو وسد صعب وسد السبلمة وسد القصيبة وسد أـ البقرة

أما السدود التي تحجز مجاري المياه كاألنيار، فقد عرفت في مصر بوجو خاص، وكاف بناؤىا يمر بثبلث مراحؿ 
 ىي: 

 المرحمة التحضيرية، وتضم العمميات التالية : 
  .بناء الحاجز 
  .تجفيؼ أرض الموقع 
  .إغبلؽ المكاف مف المواد المتراكمة 
 ـ فييا العمؿ بأكممو. مرحمة التشييد، وىي التي يت 
  .عادة الماء  المرحمة النيائية، ويتـ فييا رفع الحاجز وا 

عرفت السدود في مصر باسـ الجسور، وىذه التسمية آتية مف استخداميا في الحركة بيف الضفتيف المتيف أقيـ بينيما 
أ في مناطؽ معينة تضـ مساحة السد. ومعظـ الجسور التي تقاـ في مصر مؤقتة ترتبط بموسـ الفيضاف والري، وىي تنش

خاصة مف األرض حتى ال يركبيا نير النيؿ إال في موعد محدد تفتح فيو السدود فيروي ىذا الجزء، حتى إذا استكمؿ ريو، 
قطعت الجسور في مناطؽ معينة معمومة، وفي أوقات محددة، حتى ينصرؼ الماء إلى ما يمييا مف جيات، عبلوة عمى ما 

 وىكذا يتناوب فتح الجسور حتى يستكمؿ ري أرض كؿ الببلد.  يأتييا مف ماء آخر،
يقوؿ المقريزي : )وأراضي مصر أقساـ كثيرة، منيا عاؿ ال يصؿ إليو الماء إال مف زيادة كبيرة، ومنيا منخفض 

يد إلى حفر يروى مف يسير الزيادة، واألراضي متفاوتة في االرتفاع واالنخفاض تفاوتًا كثيرًا. ولذلؾ احتيج في ببلد الصع
الترع وفي أسفؿ األرض إلى عمؿ الجسور حتى يحتبس الماء ليروي أىؿ النواحي عمى قدر حاجتيـ إليو عند 

، ويذكر المقريزي ما لمجسور مف فوائد قائبًل : )لوال إتقاف ما ىنالؾ مف الجسور وحفر الترع والخمجاف لقؿَّ (8)االحتياج(
ىذا. وقد حكي أنو كاف يرصد لعمارة جسور أراضي مصر في كؿ سنة ثمث الخراج  االنتفاع بماء النيؿ كما جرى في زماننا

 لعنايتيـ في القديـ بيا مف أجؿ أف يترتب عمى عمميا ري الببلد الذي بو مصالح العباد(. 
 والجسور نوعاف : 

بأمرىا عمى نفقة ولي  . جسور عامة : وتسمى ىذه الجسور بالسمطانية، وتضـ ببلدًا كثيرة، وتكوف صيانتيا واالىتماـ1
األمر، أي الديواف السمطاني. وكانت الدولة تعيف مف ييتـ بعمارة الجسور، ويسمى "كاشؼ الجسور"، وقد تضاؼ ىذه 

 . (9)الوظيفة إلى والي المنطقة، وتحت إمرة كاشؼ الجسور، الميندسوف والعماؿ الذيف يقوموف بعمارتيا
دخؿ في المنافع العامة، ويتولى أمر العناية بيا المنتفعوف باألراضي الزراعية . الجسور البمدية : وىي جسور خاصة ال ت3

التي تستفيد مف مياه الجسر، ويشبييا ابف مماتي بالدور والمساكف داخؿ سور المدينة، كؿ صاحب دار منيا ينظر في 
 . (11)مصمحتيا ويمتـز تدبير أمره فييا
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بؿ لحماية مناطؽ معينة، سواء مف جرؼ الفيضاف لضفافيا أو ولـ تكف الجسور تقاـ فقط ألجؿ حجز المياه، 
الخوؼ مف غمرىا. ومف أمثمة ىذه الجسور، جسر أقامو الناصر محمد بف قبلووف بيف بوالؽ ومنية الشيرج، وذلؾ سنة 

مبابة شماؿ القاىرة، ويرجع سبب 738ىػ، والجسر الذي شيده الناصر محمد بف قبلووف سنة 733 إنشائو ىػ، بيف بوالؽ وا 
إلى أف تيار نير النيؿ كاف شديدًا عمى ساحؿ بوالؽ حتى ىدـ أجزاء منو، فرأوا عمؿ ىذا الجسر ليرد قوة التيار عف البر 

 . (11)الشرقي إلى البر الغربي
 المقاييس :

 تعد المقاييس المقامة عمى األنيار أداة لرصد حركة فيضانيا، حيث كاف فيضاف النير عند حد معيف يعكس بشرى
موسـ زراعي جيد، كما كاف يخمؼ مشكمة عند عدـ وفائو بتوفير المياه، سواء لحاجة االستخداـ في المدف والقرى أو 
َـّ، فإف المقاييس اعتبرت مف المنشآت المائية اليامة التي اعتني بيا مف قبؿ حكاـ المسمميف. فموال فيضاف  لمزراعة. ومف َث

مجرد بمد بو نير فصمي ىزيؿ، يولد ويموت كؿ سنة دوف أف يضمف حتى  نير النيؿ عمى سبيؿ المثاؿ، لكانت مصر
، ألف التغيير في مستوى الفيضاف بالنقص أو الزيادة، (13)الوصوؿ إلى البحر دائمًا إلى حد يعني أف النيؿ ىبة الفيضاف

كاف يعيد إلى أذىانيـ في كثير مف كاف يمعب دورًا ىامًا في حياة المصرييف االقتصادية واالجتماعية وأحيانًا السياسية، كما 
، السيما وقد شيدت الببلد طواؿ (13)األحياف، قصة السنوات العجاؼ السبع التي وردت في القرآف الكريـ في سورة يوسؼ

عصورىا التاريخية قبؿ اإلسبلـ وبعده، العديد مف حاالت القحط والجفاؼ، بسبب قصور مياه الفيضاف، مما أدى بحكاميا 
اـ بإنشاء مقاييس النيؿ التي ييمنا منيا ما تـ تشييده تحت ظبلؿ اإلسبلـ. وقد شيد عمرو بف العاص غداة فتحو إلى االىتم

. كما أنشأ الخميفة األموي معاوية بف أبي سفياف مقياسًا ثالثًا في أنصنا عمى الضفة (14)لمصر مقياسًا بأسواف وآخر بدندرة
، وبقي مستخدمًا حتى شيد والي مصر عبد العزيز (15)أيضًا باسـ األشمونييف الشرقية لنير لمنيؿ تجاه أشموف التي عرفت

. كما بنى أسامة بف زيد التنوخي عامؿ خراج مصر مقياسًا كبيرًا (16)ـ699ىػ/81بف مرواف مقياسًا غيره بحمواف في سنة 
فة سميماف بف عبد الممؾ العمؿ ـ، ثـ أبطؿ الخمي711ىػ/93في جزيرة الروضة في عيد خبلفة الوليد بف عبد الممؾ عاـ 

واندثر بدوره، ولـ يبؽ إال المقياس الحالي الذي شيد سنة  (17)ـ715ىػ/97بو، فأقاـ أسامة بف زيد مقياسًا آخر في سنة 
كما يفيـ مف المؤرخ ابف خمكاف الذي  (19)في جزيرة الروضة بأمر مف الخميفة العباسي المتوكؿ عمى اهلل (18)ـ861ىػ/347

، وىناؾ شبو اتفاؽ بيف (31)اسـ الخميفة المتوكؿ عمى اهلل كاف منقوشًا في شريط مف الحجر يحيط بأعمى فوىة البئرذكر أف 
أغمب المؤرخيف العرب عمى أف بموغ الفيضاف ستة عشر ذراعًا يعد بشيرًا بوفاء النيؿ وكافيًا لزراعة أرض مصر، كما يعد 

 إيذانًا ببدء االحتفاالت بوفاء النيؿ. 
 م( : 168هـ/742اس النيل بالروضة )مقي

بني ىذا المقياس في والية يزيد بف عبد اهلل عمى مصر عمى عيد الخميفة العباسي المتوكؿ عمى اهلل جعفر بف 
ـ( بعد 846ىػ/333ـ(، وبويع بالخبلفة سنة )833ىػ/317ـ(، وقيؿ سنة )831ىػ/315المعتصـ بف الرشيد الذي ولد سنة )

، وقد أطمقت (31)مشرؼ عمى عمارة ىذا المقياس في أرجح اآلراء ىو الميندس أحمد بف محمد الحاسبالواثؽ باهلل. كاف ال
 . (33)عمى ىذا المقياس بعد إتماـ عمارتو عدة أسماء، منيا المقياس الياشمي، والمقياس الجديد، والمقياس الكبير

ـ واإلصبلح، فقاـ أحمد بف طولوف ولـ تمض عمى بناء ىذا المقياس ثبلث عشرة سنة حتى احتاج إلى الترمي
ـ(، حيث أنفؽ عمى ىذه العمارة الترميمية ألؼ دينار، وظؿ المقياس عمى ىذه العمارة حتى 873ىػ/359بإصبلحو سنة )

ـ( عمى عيد المستنصر باهلل الفاطمي، وبنى 1193ىػ/485َعمََّره لممرة الثانية الوزير الفاطمي بدر الديف الجمالي سنة )
 . (33)جامعًا سماه جامع المقياس بالقرب منو

وفي عصر السمطاف الظاىر بيبرس البندقداري أقيمت قبة ليذا المقياس فوؽ البئر، وفي عصر السمطاف األشرؼ 
قايتباي، رممت أساسات المقياس وأصمحت بعض عماراتو، فمما كاف العصر العثماني نسب إلى السبلطيف الثبلثة سميـ 
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ـ( قاـ عمي بؾ الكبير مف الوالة 1731ىػ/1133ـ الثاني إجراء عمارات في المقياس. وفي سنة )األوؿ وسميماف األوؿ وسمي
ـ( أمر حمزة باشا الوالي بتجديد العتب الخشبي األفقي 1756ىػ/1171المماليؾ بإصبلحات كثيرة فيو. وفي سنة )

ـ( قاـ الفرنسيوف  1799ىػ/1314ة )الموضوع عمى رأس عمود المقياس لتثبيتو في موضعو وضماف عدـ اىتزازه. وفي سن
بالكشؼ عف عمود المقياس ورفع ما تراكـ بقاعو مف الطمي حتى تـ الكشؼ عف معظـ العمود، وصنعوا لو تاجًا تعموه 

 ـ. 1811ىػ/1315قطعة رخامية ارتفاعيا ذراع واحد كتب عمى وجييا الشرقي سنة 
ر المقياس حتى بمغت الذراع الثالث، فوجدت بيف ـ طيرت نظارة األشغاؿ المصرية بئ1887ىػ/1315وفى سنة 

متر(،  58. 1األنقاض المستخرجة بقايا األعمدة التي عمميا الفرنسيوف منقوشًا عمييا الذراع الثامنة عشرة والبالغ ارتفاعيا )
 . (34)كما أنشأت النظارة مقياسًا متريًا جديدًا في الضمع البحري لزاوية سمـ المرسى البحري لممقياس القديـ

 الموقع :
ـ( بكونيا 11ىػ/4يقع المقياس في الطرؼ الجنوبي الشرقي مف جزيرة الروضة التي حددىا اإلصطخري في القرف )

جزيرة يعبر مف الفسطاط إلييا عمى جسر في سفف، ويعبر مف ىذه الجزيرة عمى جسر آخر إلى أبنية ومساكف عمى الشط 
ـ( أف بالروضة مباني ومتنزىات ودار المقياس، وسميت 13ىػ/6سي في القرف )، وقاؿ اإلدري(35)اآلخر، يقاؿ ليا الجيزة

، ولذلؾ كانت ىذه الجزيرة تعدُّ منذ بداية العصر اإلسبلمي أىـ مركز (36)بالجزيرة ألف النيؿ إذا زاد أحاط بيا مف كؿ ناحية
، اتخذ الصالح نجـ الديف مف جزيرة لصناعة السفف، وفييا تأسست أوؿ قوة بحرية لممسمميف. فمما جاء عصر األيوبييف

الروضة مقرًا لحكمو، وبنى فييا قمعتو وثكنات مماليكو وزادت بذلؾ أىمية الجزيرة، ولـ تزؿ عمى أىميتيا حتى تخربت بعد 
سقوط الدولة األيوبية إلى أف عمرىا الظاىر بيبرس، وأعاد الحياة إلى دار الصناعة، فاستمرت فييا الحياة حتى نياية 

 . (37)المماليؾعصر 
 عمارة المقياس :

تتكوف عمارة ىذا المقياس مف بئر مربعة التخطيط، عرض فوىتيا ستة أمتار وعمقيا اثنا عشر مترًا، ذات جدراف 
حجرية منحوتة أغمبيا مف النوع المبوص، وقد غطيت في السنوات األخيرة مف الخارج بقبة ذات قمة مخروطية مرصصة، 

شريط كتابي نسخي داخؿ بحور بالموف الذىبي عمى أرضية زرقاء نصيا بعد البسممة قولو تعالى وفي أسفؿ طاقيتيا يوجد 
نا عمى ذىاب بو لقادروف، فأنشأنا لكـ بو جنات مف نخيؿ وأعناب  : } وأنزلنا مف السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض وا 

 صدؽ اهلل العظيـ. (، 18لكـ فييا فواكو كثيرة ومنيا تأكموف { )سورة المؤمنوف، اآلية 
وكاف الفراغ مف نقش ىذه القبة وتذىيبيا في شير ذي القعدة مف سنة سبع وستيف وثبلثمائة وألؼ، حيث غشيت 
جدرانيا مف الداخؿ بطبقة مبلطية مف مونة الخافقي )القصروميؿ( التي ال تسمح بتسريب الماء إلى الجدراف، وقد راعى 

مؾ ىذه الجدراف كمما زاد العمؽ حتى تتحمؿ الضغط األفقي لؤلرض الذي يزيد ميندسو أحمد بف محمد الحاسب زيادة س
 . (38)بازدياد عمؽ النزوؿ فييا

وتضـ ىذه البئر ثبلث طبقات: العميا والوسطى مربعتاف، أما السفمى فدائرية، بينما فتح المعماري في الجانب 
كز عمى أعمدة رخامية مثمنة، ليا تيجاف وقواعد مقموبة، الشرقي، منيا ثبلث فتحات عمى ىيئة أنفاؽ ذات عقود مدببة ترت

 كاف الغرض منيا أف ينساب ماء نير النيؿ مف خبلليا إلى داخؿ البئر. 
وحتى يمكف قياس زيادة مياه نير النيؿ أو نقصانيا، قاـ المعماري بوضع عمود رخامي مثمف ذي تاج روماني 

بتو أعمى بواسطة كمرة أفقية نقشت عمييا كتابات كوفية قرآنية بالمونيف مركب في وسط البئر، يرتكز عمى أرضية خشبية، ث
األزرؽ والذىبي، ثـ استبدؿ بيذه الكمرة في عصر الحؽ، عقداف مدبباف يرتكزاف عمى الجدراف. وقد حفرت عبلمات القياس 

اهلل ال إلو إال ىو الحي القيـو ال عمى ىذا العمود بوحدات الذراع والقيراط، كما نقشت عميو آية الكرسي مف قولو تعالى : }
...{ إلى قولو تعالى : }... وىو العمي العظيـ{.   تأخذه سنة وال نـو
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وقد جعؿ يزيد بف عبد اهلل والي مصر عمى ىذا المقياس أبا الرداد المعمـ البصري الذي قدـ إلى مصر وعيف مشرفًا 
عة دنانير في كؿ شير، وتوفي أبو الرداد سنة عميو، وأحدث عميو سميماف بف وىب صاحب خراج مصر حينذاؾ سب

 . (39)ـ(16ىػ/9ـ( وظؿ المقياس في يد أوالده وحفدتو إلى عيد المقريزي في القرف )879ىػ/366)
وقسـ عمود المقياس إلى اثنيف وعشريف ذراعًا، وفصؿ ىذا األخير إلى أربعة وعشريف قسمًا، تعرؼ باألصابع، فإذا 

أف يستوفي الماء تسعة عشرة ذراعًا منغمرة فيو، فيي الغاية عندىـ في طيب العاـ، وربما كاف انتيى الفيضاف عندىـ إلى 
الغامر منو أكثر بعمـو الفيض، والمتوسط عندىـ ما استوفى سبعة عشر ذراعًا، وىو األحسف لدييـ مف الزيادة المذكورة، 

ف قصر عف ذلؾ فبل مجيء لمسمطاف والذي يستحؽ بو السمطاف خراجو عمى ببلد مصر ىو ستة عشر ذراعًا ف صاعدًا، وا 
 . (31)في ىذا العاـ وال خراج لو

مترًا( يطابؽ الذراع  13,51والجدير بالذكر، أف صغر ىذا المقياس الذي يعمو عف سطح البحر المتوسط بمقدار )
 . (31)مترًا( 31بمقدار )الثامف والقيراط الخامس عشر ونصؼ، وتنتيي آخر تقسيماتو عند المستوى الذي يعمو سطح البحر 

وكاف ينزؿ إلى قاع ىذا المقياس عند انحسار ماء النيؿ بواسطة سمـ في جانبو الشرقي، وييبط النازؿ منو أربعًا 
وعشريف درجة يصؿ بعدىا إلى بسطة في الزاوية الجنوبية الغربية، ثـ يستدير إلى اليميف ليصؿ بعد أربع درجات إلى ضفة 

ربي. وبعد قمبتيف مف ثبلث عشرة درجة يصؿ النازؿ إلى بسطة في الزاوية الشمالية الشرقية منيا، تشغؿ بقية الجانب الغ
متر(، ثـ ينتيي  3,9أمتار( وعمقو ) 4,35وبعد درجتيف أخرييف إلى نياية المربع وبداية الجزء الدائري الذي يبمغ قطره )

 . (33)النازؿ بعد ثماني درجات إلى القاع
ىذا المقياس والعمؿ بالتقسيمات المشار إلييا، ىو التعرؼ عمى زيادة ماء نير النيؿ وقت  كاف الغرض مف بناء

 الفيضاف، ألف جباية الخراج كانت رىينة بيذه الزيادة التي تبيف رخاء الببلد أو قحطيا. 
تابات كوفية ونقشت قبة المقياس مف الداخؿ بعناصر زخرفية نباتية عثمانية الطراز، كما نقشت جدرانو وعقوده بك

عبارة عف آيات قرآنية تتعمؽ بالماء والزرع. وتعد ىذه الكتابة أقدـ مثؿ لمكتابة الكوفية المؤرخة في عمارة مصر اإلسبلمية 
ونصيا بعد البسممة قولو تعالى : } اهلل الذي خمؽ السماوات واألرض وأنزؿ مف السماء ماء فأخرج بو مف الثمرات رزقًا 

عز مف قائؿ : }... ونسقيو مما خمقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا {، وصمى اهلل عمى محمد النبي وآلو وسمـ  لكـ...{ وتنتيي بقولو
 . (33)تسميمًا كما تعد عقوده المدببة مف أقدـ العقود المدببة في العمارة بمصر

، لما كاف يترتب عمى ولقد كاف مف الطبيعي أف يؤدي انخفاض مياه النيؿ إلى نوع مف القمؽ لدى الحكاـ وأىؿ الببلد
 ذلؾ مف قحط ومجاعات وأوبئة. ومف ىنا تأتى أىمية مقياس النيؿ كمنشأة مائية. 

 مقياس نهر دجمة :
يحدثنا التاريخ، أف جممة فيضانات داىمت العراؽ في العصور السالفة، وكاف دجمة بيف زمف وزمف، يغمر بعنؼ 

غداد، وتدفؽ مياىو إلى ما يجاورىا، وتعدييا إلى كثير مف المحاؿ مدينة بغداد. وأوؿ ذكر لفيضاف نير دجمة بعد بناء ب
 ىػ، ثـ توالت أحداث الفيضانات وكوارث الغرؽ مف بعد ذلؾ التاريخ. 331والدور، كاف في سنة 

ـ(، وكاف طولو خمسًا وعشريف 915ىػ/393ولتفادي ىذه المخاطر، شيد مقياس ألوؿ مرة عمى نير دجمة في سنة )
ؿ ذراع عبلمة مدورة، وعمى كؿ خمس أذرع عبلمة مربعة كتب عمييا بحديدة عبلمة األذرع، تعرؼ بيا ذراعًا، عمى ك

 مقادير الزيادات. 
كاف أشد فيضانات بغداد وطأة عندما وصؿ الماء إلى حدود اثنتيف وعشريف ذراعًا في يـو األحد عاشر شير 

اء عمى كؿ زيادة متقدمة منذ أف بنيت بغداد بذراع ـ(، حيث فاض نير دجمة، فزاد الم1174ىػ/596رمضاف في سنة )
وكسر، وتفاقـ األمر، وخرج الناس وضربوا الخياـ عمى تبلؿ الصحراء، ونقموا رحاليـ إلى دار الخميفة، فغرقت بغداد غرقيا 

 (. 34العظيـ المشيور في التاريخ)
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 قناطر المياه :
ائية تيدؼ إلى جمب كميات كبيرة مف المياه مف مكاف بعيد والروماف ىـ أوؿ مف ابتكر قناطر المياه، وىي منشآت م

 . (35)إلى المدف أو األراضي الزراعية، وما زاؿ إلى حد اليـو في روما بقايا لقناطر مياه تعد مف أروع ما شيد في العالـ
وتتكوف قناطر المياه عادة مف برج المأخذ، وىو برج بو سواقي لرفع المياه مف مكاف منخفض إلى أعمى، ثـ ُيصب 
ىذا الماء في سطح البرج، حيث تنحدر المياه إلى مجرى محموؿ عمى سمسمة مف العقود أو القناطر التي تنحدر بنسبة 

 معمومة لتجري المياه إلى الجية المراد وصوليا إلييا. 
 قناطر ابن طولون :

ويعد إمداد المدف الجديدة التي يشيدىا حكاـ المسمميف بالمياه أمرًا حيويًا، حرص عمى تأكيده عمماء السياسة 
ضاحية القطائع لتكوف مقرًا لحكمو  (36)الشرعية عند حديثيـ عف شروط إنشاء المدف، لذا حيف شيد األمير أحمد بف طولوف

 صدر ينقؿ ليا مياه النيؿ. في مصر، حرص عمى تزويدىا بم
وقد تبقى مف ىذه القناطر اليوـ برج المأخذ، وىو أكثر األجزاء الباقية تماسكًا، حيث شيد عند حافة صخرة بارزة مف 
األرض عند نقطة يخرج منيا واد صغير اقتطع مف الصخر. والبرج عبارة عف كتمة مشيدة باآلجر بداخميا بئر مفرغة 

مى جانبييا غرفتاف يغطييما قبواف. وتنقسـ البئر إلى قسميف، ويسحب الماء منيما بواسطة ساقيتيف مفتوحة إلى السماء، وع
ترفعانو إلى المجرى فوؽ ظير البرج، ثـ يسير منو في مجرى وضع فوؽ القناطر التي تخرج مف البرج في انحراؼ يبمغ 

جاه القناطر مف الشماؿ الغربي إلى الشماؿ قميبًل مترًا ينحرؼ في ات 17درجة عمى جانب البرج الشمالي، وبعد نحو  141
مترًا نحو الشماؿ بميؿ إلى الشرؽ، ويمتد بعد ذلؾ في خط مستقيـ إلى أف  133نحو الغرب، ثـ ينحرؼ مرة أخرى بعد 

 . (37)تتوقؼ بقايا القناطر. وتوجد ىذه القناطر اآلف في حالة يرثى ليا، وىي معرضة لبلندثار
 :قناطر مجرى العيون 

تعد قناطر مجرى العيوف في القاىرة منشأة مائية، وكاف اليدؼ منيا ىو تزويد قمعة صبلح الديف األيوبي بالماء، 
وقد شيدت لتتزود منيا القاىرة بالمياه، ومف ىنا تأتي أىميتيا. والواقع أف المنشئ األصمي لقناطر مياه القمعة ىو السمطاف 

ـ. وكانت القناطر حينذاؾ 1318ىػ/615ـ إلى سنة 1311ىػ/596كـ مف سنة العادؿ أبو بكر بف أيوب الذي تولى الح
عبارة عف مجرى ماء فوؽ السور الشرقي لمعاصمة، وكاف طرفو الجنوبي يبدأ مف ضفة النيؿ عند الموضع المعروؼ اآلف 

يا بالسواقي مف النيؿ ويسيؿ بدار السبلـ، ويمتد حتى يتصؿ بأسوار القمعة. وقد جعؿ العادؿ فوؽ الجدار قناة يرفع الماء إلي
فييا حتى يصؿ إلى القمعة، وكاف ذلؾ عندما استقر رأيو عمى اإلقامة الدائمة في القمعة بداًل مف حصف القاىرة التي 

، ثـ جددىا السمطاف الناصر محمد بف قبلووف سنة (38)اضطر إلى اإلقامة فييا كؿ مف سبقو مف سبلطيف األيوبييف
، ثـ شيد سنة (39)ليا أربع سواقي عمى النيؿ لنقؿ الماء في مجراه فوؽ قناطر إلى القمعةـ، حيث عمؿ 1313ىػ/713
ـ سواقي أخرى عند ساحؿ النيؿ، بعدما حفر بئرًا ثانية ركب عمييا ىذه السواقي حتى اتصمت مياىيا عبر 1343ىػ/741

، وظؿ الحاؿ عمى ذلؾ حتى أمر (41)إلى القمعةالقناطر الممموكية بالقناطر األيوبية في بئريف، ويصير ماؤىا واحدًا يجري 
ـ( بإبطاؿ مجرى المياه القديـ، وشرع في بناء مأخذ ذي ست سواقي عمى النيؿ عند 1516ىػ/913السمطاف الغوري سنة )

ثـػ فـ الخميج تسير مياىيا في مجراه فػوؽ قػناطر لتػمتقي مػع بػقايا قػناطر الناصر محمد بالقرب مف مشيد السيدة نفيسة، 
، امتدت يد (41)ـ1511-1513ىػ/915-931بسػور صػػبلح الػديػف الػقديػـ حتػى القػػمعة. وفػػي عػػصػػر السػػمػطػػاف الغػوري 

التخريب ليذا السور العظيـ، وال سيما عندما اتخذت الحممة الفرنسية عمى مصر بعض أجزائو لممراقبة، وجعمت فييا فتحات 
عادتيا إلى ما كانت عميو، لتظؿ شاىدة عمى عظمة العمارة كبيرة لمدافعيا، وعممت بعد ذ لؾ عمى ترميـ ىذه القناطر وا 

 . (43)اإلسبلمية في مصر
 قناطر تونس :
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ـ، 131و 131توسعت مدينة قرطاج عمرانيًا خبلؿ العصر الروماني بصورة أدت باإلمبراطور ىادرياف بيف سنتي 
ـ، فأمدت 311و 193ف، وأصبح ىذا المشروع المائي جاىزًا ما بيف سنتي إلى تشييد قناطر تجمب ليا المياه مف جبؿ زغوا

المدينة بالمياه. وعندما فتح العرب المسمموف قرطاج، قطعوا ىذه القناطر، فبقيت معطمة إلى أف خصيا الفاطميوف ببعض 
ـ(، وكاف اليدؼ 1367ػ/ى666اإلصبلحات، وأعيدت الحياة ليذه القناطر عمى يد الخميفة أبي عبد اهلل المستنصر سنة )

مف إعادة الحياة إلييا إمداد تونس المدينة عاصمة الحفصييف بالمياه، وليذا السبب، أنشأ الحفصيوف فرعيف جديديف لجمب 
 الماء، يتجو األوؿ نحو المدينة، والثاني نحو جناف أبي فير قرب ضاحية أريانة. 

مومترات شماؿ غربي تونس، ثـ يتجو نحو المدينة، مرفوعًا وينطمؽ الفرع األوؿ مف حنايا زغواف عمى بعد أربعة كي
عمى قناطر تجتاز مسافة طويمة نسبيًا قبؿ الوصوؿ إلى ىضبة رأس الطابية، حيث جناف السمطاف، ومنيا إلى ىضبة 

شكؿ الرابطة. وكانت ىذه القناطر تستمر حتى تنتيي شرقي جامع الزيتونة، حيث أعد المستنصر سقاية لمناس والحيواف )
(. وتفيد الدراسات أف كميات الماء المجموبة يوميًا مف فوؽ ىذه القناطر، بما فييا فرعا تونس وأبي فير، كانت تبمغ في 13

 3391متر مكعب، أما في فصؿ الصيؼ، فإف تمؾ الكميات تنػخفض كثػيرًا إلػى أف تػصؿ إلػى  14.111الفترات الممطرة 
أمتار مكعبة، وىي كمية ضئيمة  318مترًا مكعبًا وال يبقى لممدينة سوى  3183ف أبي فير بػ مػترًا مكػعبًا، يسػتأثر منػيا جنػا

جدًا، بالنسبة لعدد السكاف المرتفع، خاصة أف ذلؾ الماء يمر بالقصبة قبؿ وصولو إلى جامع الزيتونة، فيأخذ منو سكاف 
رى العبدري بعد عشريف سنة فقط عمى مشروع ، لذلؾ ن(43)القمعة كفايتيـ، ويذىب ما تبقى، وىو شيء قميؿ لممدينة

المستنصر يقوؿ : )... أما الساقية المجموبة مف ناحية زغواف، فقد استأثر بيا قصر السمطاف وجنانو إال شيئًا يسيرًا سرب 
 إلى ساقية جامع الزيتونة يرتشؼ منيا في أنابيب مف رصاص ويستقي منيا الغرباء ومف ليس في داره ماء ويكثر عمييا

 . (44)االزدحاـ...(
ـ( مف العمؿ الكبير، وىي القناطر 533ىػ/478ونشير ىنا كذلؾ إلى ما أنجزتو سيدة بنت أحمد في اليمف سنة )

المتواصمة عقدًا في أثر عقد مف جبؿ المشنة إلى مدينة جبمة لمشرب ولمجامع، وكاف ذلؾ العمؿ آية في القدرة عمى 
 . (45)األعماؿ الجبارة

 بئر يوسف :
قع ىذه البئر التي تعد مف أروع المنشآت المائية في العمارة اإلسبلمية بمصر في النطاؽ السمطاني بقمعة صبلح ت

الديف األيوبي بالقاىرة، ويعود حفرىا في صخر المقطـ إلى عيد تأسيس القمعة عمى يد صبلح الديف الذي تولى حكـ مصر 
 ـ عمى حفرىا وعمارتيا ىو ووزيره المشيور بياء قراقوش. ـ، والذي قا1169-1193ىػ/539إلى  515في الفترة مف 

وقد أشار المقريزي ػػ نقبًل عف ابف عبد الظاىر ػػ إلى أف بئر القمعة ىي واحدة مف عجائب األبنية، تدور البقر مف 
ى الماء ينزؿ أعبلىا، فتنقؿ الماء مف نقالة في وسطيا، وتدور أبقار في وسطيا، فتنقؿ الماء مف أسفميا، وليا طريؽ إل

البقر منيا إلى معينيا في مجاز منو في الصخر. وكاف ماؤىا عذبًا، ولما أراد قراقوش زيادة نقر في الحجر ليوسع الفوىة، 
 . (46)خرجت منو عيف مالحة غيرت حبلوتيا، وينزؿ إلييا بدرج فيو نحو ثبلثمائة درجة

أوضحنا ػػ سمـ حمزوني يضيؽ في الطبقة السفمى عنو في والبئر حاليًا عبارة عف ثبلثة طبقات يمتؼ حوليا ػػ كما 
الطبقة الوسطى التي أقيمت فييا سبللـ خشبية كانت تستخدـ لرفع الماء إلييا مف قاع البئر بواسطة قواديس تديرىا الدواب 

وانب األربعة التي خصص ليا منحدر بغير درج لتسييؿ نزوليا إلى ىذه الطبقة وصعودىا منيا. وقد فتح المعماري في الج
ليذه الطبقة، أربع فتحات لمتيوية واإلنارة، كما جعؿ الوصوؿ إلى الطبقة العموية عف طريؽ فتحة باب في ناحيتيا الجنوبية 
الشرقية تفضي إلى حجرة مربعة ذات سقؼ خشبي معرؽ وأرضية مفروشة بببلطات مف الحجر، في أسفميا قبو آجري 

ثانية كانت تستخدـ لرفع الماء مف الطبقة الثانية إلييا بواسطة قواديس تديرىا الدواب لمسمـ الحمزوني، وبيا ساقية خشبية 
 أيضًا. 
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وقد استخدـ مف مواد البناء في ىذه البئر الحجر لؤلرضيات والجدراف ودرجات السمـ، واآلجر لقبوات ىذا السمـ، 
 والخشب لمساقيتيف واألبواب وسقؼ حجرة الطبقة العموية. 

ه البئر ابتداء مف أرضية القمعة الحالية إلى أرضية الطبقة الثانية، خمسيف مترًا وثبلثة أعشار المتر، ويبمغ عمؽ ىذ
وعمقيا مف أرضية الطبقة الثانية إلى قاعيا في الطبقة السفمية، أربعيف مترًا وثبلثة أعشار المتر، وبذلؾ يكوف مجموع 

 عمقيا في طبقاتيا تسعيف مترًا وستة أعشار المتر. 
ما المنحدر الذي ينزؿ اإلنساف عميو إلى الحوض األوؿ مف البئر، فقد نحت في الصخر عمى ىيئة مدار حمزوني، أ

( متراف وعشروف سنتيمترًا. وقد نحت ىذا 3ذي خطوط مستقيمة تنحدر انحدارًا ىرميًا، ويبمغ عرضو متريف، وارتفاعو )
 . (47)سـ فقط16الذي يدور حولو المنحدر ببراعة وميارة فائقتيف، حيث يبمغ سمؾ الحاجز 

 الصهاريج :
تعّد أماكف خزف المياه أىـ المرافؽ العامة لمتجمعات السكانية البعيدة عف الماء، وذلؾ لضرورتيا في تأميف 
احتياجاتيا مف ىذه المادة، سواء لمشرب أو لري المزروعات. ومف ىنا اىتدى اإلنساف إلى طريقة يضمف بيا وجود الماء، 

 كر الصياريج، وىي عبارة عف خزاف صناعي لتخزيف المياه واستخداميا في وقت الحاجة إلييا. حيث ابت
والصياريج نوعاف : العاـ والخاص، حيث تخصص الصياريج العامة لتخزيف الماء وتوزيعو بالمدينة، فيي بيذا 

مخصصة لخدمة منشأة بعينيا، تشبو محطات المياه بالمدف في وقتنا الحاضر، أما الصياريج الخاصة، فيي ما كانت 
 وىي عادة أصغر حجمًا. 

ويؤخذ الماء مف الصياريج الخاصة بواسطة فتحة في سقؼ الصيريج تسد وتفتح بواسطة خرزة، أما الصياريج 
العامة فيي موجودة عادة في المدف البعيدة عف مصدر الماء، وتكوف ضخمة الحجـ أفقيًا ورأسيًا في باطف األرض، وتمؤل 

ؽ فتحات في البدف الخارجي ليا. والصياريج العامة ال يبنى فوقيا لصعوبة إقامة األساسات التي ستتحمؿ أي بناء عف طري
يعموىا، عمى عكس الصياريج الخاصة التي شيدت فوقيا منشآت مائية نتجت عف تطور العمارة في الحضارة اإلسبلمية، 

 كاألسيمة وأحواض سقي الدواب. 
شيد بناء العديد مف الصياريج عرفتو الحضارة اإلسبلمية ىو مشروع درب زبيدة، الذي  ولعؿ أكبر مشروع حضاري

َيسََّر طريؽ الحج بيف العراؽ ومكة المكرمة. وفي ىذا الصدد يقوؿ نظاـ الممؾ حسيف الطوسي عف السيدة زبيدة بنت جعفر 
شروعيا الحضاري : )وأمرت زبيدة ـ( وم786-818ىػ/171-193بف أبي جعفر المنصور زوج الخميفة ىاروف الرشيد )

قامة األحواض وصياريج الماء في كؿ مرحمة مف المراحؿ الممتدة عمى طريؽ الحج مف  بحفر اآلبار الكبيرة الواسعة وا 
الكوفة إلى مكة والمدينة، عمى أف تبنى جميعيا مف قمتيا إلى قاعيا بالحجر واآلجر المشوي والجبص والمبلط لتوفير 

، وقد (48)ي الصحراء التي كاف يموت فييا عطشًا آالؼ الحجاج سنويًا، فحفرت اآلبار وأقيمت الصياريج(المياه لمحجيج ف
بيف ابف جبير، وىو يصؼ رحمتو مف مكة المكرمة إلى العراؽ، بناء زبيدة ليذه المرافؽ الحيوية الخيرية، واستمرار ىذه 

ليجري، حيث قاؿ : )وىذه ابنة جعفر بف أبي جعفر المنصور المآثر في تقديـ خدماتيا إلى غاية أواخر القرف السادس ا
، كما أشار إلييا (49)زوج ىاروف الرشيد وابنة عمو، أبقت في ىذا الطريؽ مرافؽ ومنافع تعـ... مف لدف وفاتيا إلى اآلف(

كة أو بئر بيذه أيضًا ابف بطوطة، وىو يصؼ رحمتو مف مكة المكرمة إلى العراؽ، فقاؿ : )وكؿ مصنع ػػ صيريج ػػ أو بر 
الطريؽ التي تربط بيف مكة وبغداد فيي مف كريـ آثارىا، جزاىا اهلل خيرًا ووفى ليا أجرىا، ولوال عنايتيا بيذا الطريؽ ما 

 ـ(. 793ىػ/176، وكانت زبيدة قد أمرت ببناء ىذه المصانع والبرؾ وغيرىا عندما حجت سنة )(51)سمكيا أحد(
 صهريج الرممة :

األثرية الباقية في العالـ اإلسبلمي ومف أكبرىا، صيريج الرممة بفمسطيف. ويعرؼ ىذا الصيريج وأقدـ الصياريج 
 محميًا باسـ بئر العنيزية. 
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يقع ىذا الصيريج عمى بعد نحو نصؼ ميؿ جنوب غربي مدينة الرممة بفمسطيف عمى الطريؽ الموصؿ بيف يافا 
حوائط ساندة قوية، وىو مقسـ داخميًا إلى ست ببلطات بواسطة  وبيت المقدس، ويتكوف مف بئر محفورة تحت األرض، وبو

خمس بائكات، كؿ منيا مكونة مف أربعة عقود تجري مف الشرؽ إلى الغرب، وترتكز عمى دعائـ مصمبة القطاع، وبيذا 
أف يصبح تخطيط المسقط األفقي عمى شكؿ لوحة الشطرنج والتخطيط العاـ عمى شكؿ رباعي غير منتظـ. وفيو يبلحظ 

 الجانبيف الشمالي والجنوبي غير متوازييف، والدعائـ متوجة بحمية بسيطة. 
البحر(. وتحمؿ  1إلى  1أما العقود التي تحمؿ البائكات، فكميا مدببة الشكؿ، والبعد بيف مركزي العقد )مف 

اؿ إلى الجنوب. ويوجد البائكات أقبية نصؼ أسطوانية تجرى مف الشرؽ إلى الغرب، وتدعميا ثبلث بائكات تتجو مف الشم
درج في الركف الشمالي الشرقي لمبئر، ويبلصؽ الجدار الشمالي، ويؤدي مف الخارج إلى داخؿ البئر. ويرتكز ىذا الدرج 

 عمى عقديف مقوسيف اقتصادًا في المباني، ويظير أحدىما عمى شكؿ دعامة طائرة. 
 xسـ  55عموية مثقوبة في األقبية، أبعاد كؿ منيا)كاف سحب الماء يتـ عف طريؽ ىذا الدرج، وأربع وعشريف فتحة 

سـ( يمكف لعدد مماثؿ مف العماؿ أف يسحبوا الماء في الوقت نفسو مف الداخؿ إلى أعمى بواسطة دالء مربوطة  55
 بالحباؿ. 

وشيد الصيريج مف الحجارة المنتظمة المداميؾ والمحامات، وتغشييا مف الداخؿ طبقة سميكة مف المونة، حيث 
ـ، وتحمؿ اسـ أمير المؤمنيف، ويعود 789ىػ/173جؿ تاريخ تشييد الصيريج في مقابؿ الدرج، وىي كتابة تؤرخو بعاـ س

ىذا التاريخ إلى حكـ ىاروف الرشيد. ويعّد ىذا الصيريج األثر العباسي الوحيد في فمسطيف، كما يعّد أقدـ مثاؿ استعمؿ فيو 
 . (51)العقد المدبب في مشروع لتخزيف المياه

 صهريج تنيس :
تقع مدينة تنيس في شماؿ دلتا النيؿ بمصر داخؿ بحيرة المنزلة، وىي عبارة عف جزيرة، لذا سعى والة مصر في 
العصور اإلسبلمية المختمفة، إلى توفير المياه ليا، خاصة أنيا كانت أحد المراكز الصناعية، حيث اشتيرت بصناعة 

 قد عدت مف الثغور. المنسوجات، ولوقوعيا بالقرب مف البحر ف
ىجرت تنيس في فترة تاريخية غير محددة، غير أف أىميتيا بدأت تقؿ بصورة واضحة في العصر العثماني، وقد 
ذكر العديد مف المؤرخيف أف بتنيس صياريج ضخمة لتخزيف المياه، كشؼ عف أحدىا أثناء إجراء حفائر في تؿ تنيس 

جزأيف متبلصقيف متشابييف مستطيبلف يكوناف معًا شكبًل مربعًا،  ـ، وىو صيريج كبير مكوف مف1979األثري سنة 
وكأنيما صيريج واحد يفصؿ بيف جزئيو حائط بو دعامات ساندة لزيادة متانة البناء. ويحمؿ سقفي أحدىما دعامات مف 
د صفيف، ويبمغ عددىا في كؿ صؼ خمسة مف الشماؿ إلى الجنوب، وىذه الدعامات تحمؿ السقؼ المكوف مف عقو 

متر تقريبًا. وقد بطنت جوانب الصيريج ودعاماتو بطبقة مف المبلط األممس  15متقاطعة. ويصؿ عمؽ ىذا الصيريج 
 الشديد الصبلبة وغير المسامي، وتتكوف مونتو مف الجير والحمرة. 

 صهاريج اإلسكندرية :
مػؤرخيف والجغرافييف، ويقوؿ عنيا ابف انتشرت الصياريج العامة والخاصة في مدينة اإلسكندرية بصورة لفتت انتػباه ال

لييا،  فضؿ اهلل العمري عمى سبيؿ المثاؿ : )واإلسكندرية ليا بحر خميج مف النيؿ تصؿ فيو المراكب مف مصر )القاىرة( وا 
ب ومنيا إلى مصر. وفي أواف زيادة النيؿ يمتمئ ىذا الخميج، ويمتد إلى صياريج داخؿ المدينة معدة الختزاف الماء بيا لشر 

أىميا نافذة مف بعض الدور إلى بعض. ويمكف النازؿ إلى الصيريج منيا الصعود مف أي دار اختار، وتحت تمؾ 
 . (53)الصياريج توجد آبار النبع بالماء المالح، فيي طبقات اآلبار عمييا طبقة الصياريج عمييا طبقة البناء(

ى المدينة عبر خميج تـ حفره مف نير النيؿ إلييا. وكاف أىؿ اإلسكندرية يعتمدوف عمى الماء العذب الذي يصؿ إل
ومف ىذا الخميج تتفرع قنوات صناعية كانت تبطف بالحمرة ومونة الجير والقصرميؿ، لتصب المياه في صياريج المدينة، 
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صيريج  711وذلؾ حتى القرف التاسع عشر. وقد كشؼ محمود باشا الفمكي خمسة مجاري مائية، كما قدـ لنا حصرًا لػ 
، يتكوف معظميا مف مستوييف أو ثبلثة أو أربعة باألجزاء العالية مف المدينة، وىي إما منحوتة في الصخر (53)اإلسكندريةب

ما غير منتظمة أو مربعة أو مستديرة أو قائمة الزوايا. ىذه األشكاؿ العديدة تجعؿ اإلنساف  أو مبنية بأشكاؿ متعددة، وا 
 . (54)جدًا والضخـ جدًا مما يرجح أنيا خزانات عامة يتصور وجودىا، إذ منيا الصغير الحجـ

أما أبرز الصياريج األثرية الباقية باإلسكندرية فيما صيريجاف؛ صيريج ابف بطوطة وصيريج ابف النبيو، وىذا 
، عامودًا، كؿ أربعة منيا تكوف صفًا واحداً  16األخير شبو مربع، وىو يتكوف مف ثبلثة طوابؽ مف األعمدة، كؿ طابؽ بو 

 وتستند إلى ىذه األعمدة عقود تعمو تيجاف األعمدة الجيرانتية. 
وتستند العقود إلى جدراف الصيريج بواسطة دعامات تحمؿ العقود، ويقع في الجدار الشمالي بركنو الشرقي مسرب 

فيو يحتوي عمى لمماء، والمستوى الثاني بالصيريج يشبو األوؿ. أما المستوى الثالث مف الصيريج، وىو الحامؿ لمسقؼ، 
عقود مف النوع المدبب المنفوخ، وبيف ىذه العقود أقبية متقاطعة ىي المكونة لمسقؼ. وكاف يوجد بالصيريج ثبلثة مآخذ 

 لممياه، ويعد ىذا الصيريج مف روائع المنشآت المائية في العمارة اإلسبلمية لضخامتو ولدقة بنائو. 
رية خاصة الحربية منيا، كصياريج قمعة قايتباي في بمدة رشيد. وكانت الصياريج تنتشر في كؿ المنشآت المعما

وبعض ىذه الصياريج أقيمت فوقيا منشآت، بيدؼ تزويد المارة بالمياه، كاألسبمة وأحواض سقي الدواب التي تحولت إلى 
 منشآت قائمة بذاتيا، بغية اكتساب الثواب مف اهلل عز وجؿ عمى توفير الماء لمناس. 

 األسبمة :
يؿ مكاف الستقاء الماء. وفي المغة أسبؿ المطر، بمعنى ىطؿ. وقد يذَّكر االسـ ويؤنث. قاؿ ابف السكيت يجمع السب

 . (55)عمى التأنيث سبوؿ وأسبمة، وعمى التذكير سبؿ
ري والمراد بالسبيؿ المواضع المعدة والمجيزة لسقي المارة في سبيؿ اهلل. ويعّد بناء األسبمة مف األعماؿ الخيرية الجا

ثوابيا عمى أربابيا بعد الموت ما دامت منفعتيا باقية. والحؽ أف شرؼ سقاية الناس وتسييؿ حصوليـ عمى مياه الشرب في 
المنطقة العربية عامة، قديـ جدًا ومعروؼ، السيما وأف البيئة بجوىا الحار وبيئتيا المتربة قد دفعت المحسنيف إلى التباري 

دمة الناس. ويذكر ابف ىشاـ أف أشراؼ قريش قبؿ اإلسبلـ تباروا عمى الفوز بالسقاية في إنشاء ىذه األسبمة مف أجؿ خ
عبلء لشأنيـ.   بجوار الكعبة ألف فييا رفعة ليـ بيف قوميـ وا 

وفػي مػصر نػجد أف الػروح الطػيبة الخػيرة قػد سعػت إلػى إيػجاد مصػدر مسػتمر لممػاء وتسيػيمو لمنػاس فػي أوقػات 
أ، حيػث ظمػت ىػذه الػروح قائمة حتى اآلف. ولذا، بنيت األسبمة كمنشآت لتخزيف الماء لتقديمو بعد ذلؾ لممارة الحػر والظػم

ـ( في مدينة دمشؽ، 1177-1178ىػ/471إلرواء عطشيـ. وأقدـ ذكر لمسبيؿ في الكتابات األثرية التأسيسية كاف سنة )
ذا السبيؿ المبارؾ السعيد العبد الفقير إلى اهلل تعالى الحاج حيث يوجد نص عمى سبيؿ بحي عمرا مكتوب عميو : )أنشأ ى

 محمد الجبوري، عفى اهلل عنو، سنة سبعيف وأربعمائة(. 
ويرجع أقدـ ذكر لؤلسبمة في القاىرة إلى عصر الظاىر بيبرس، حيث كاف ممحقًا بمدرستو سبيؿ، وأنشأ السمطاف 

، غير أف أقدـ األسبمة الموجودة (56)ـ( إال انو اندثر اآلف1757ىػ/1171المنصور قبلووف سبيبًل ذا كتاب، جدد سنة )
، ىو سبيؿ الناصر محمد بف قبلووف، حيث بني عمى واجية مدرسة السمطاف المنصور،  بالفعؿ والتي ما زالت إلى اليـو

 . (57)ـ(1336ىػ/736ويرجعو كروزويؿ إلى سنة )
 تنقسـ األسبمة إلى األنواع اآلتية :  

 يل المستقل : أواًل : السب
ىو سبيؿ قائـ بذاتو كوحدة معمارية. ومف أقدـ ىذا النوع مف األسبمة القائمة في القاىرة سبيؿ الشيخ الممكي 

ـ(. وىذا السبيؿ بدوره غريب عف أسبمة عصره، بؿ ومعظـ األبنية اإلسبلمية، إذ أنو محفور في 1354ىػ/755الناصري )
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ية بالحجر عمى ىيئة دخمة نصؼ دائرية. والمسقط األفقي ليذا السبيؿ عبارة عف الصخر وليس مبنيًا، ولو واجية فقط مبن
 قاعتيف مستطيمتيف منحوتتيف في الصخر، ويوجد بكؿ قاعة مف القاعتيف صيريج لمماء محفور أيضًا في أرض الصخر. 

 ثانيًا : السبيل ذو الُكتَّاب : 
، أما الطابؽ الثالث، فيو (58)فوقو بقميؿ حجرة السبيؿيكوف غالبًا في الطابؽ الثاني منو عمى سطح األرض أو 

الكتاب الممحؽ. وأقدـ ىذا النوع مف األسبمة ذات الكتاتيب في مصر ىو سبيؿ المنصور قبلووف وسبيؿ وكتاب الوفائية. 
مف أسبمة  ـ، وىو1535ىػ/934ويعد أحسف مثؿ لمسبيؿ ذي الكتاب المتأثر بالعمارة الممموكية الذي بني في القاىرة سنة 

 العصر العثماني. 
 ثالثًا : األسبمة والكتاتيب الممحقة : 

ىذا النوع مف األسبمة يكوف ممحقًا بكثير مف المنشآت المعمارية، مثؿ المساجد والمدارس والوكاالت والخانقاوات 
بيبًل وكتابًا جدده فيما ـ س1396ىػ/656والمنازؿ. ففي زيادة أحمد بف طولوف الجنوبية الغربية ألحؽ السمطاف الجيف سنة 

ـ وسبيؿ وكتاب 1474ىػ/879بعد السمطاف قايتباي، وسبيؿ وكتاب قايتباي بالصحراء بالقاىرة وىو ممحؽ بمدرسة قايتباي 
ـ. ومف البيوت التي ال 1513ىػ/919ـ وسبيؿ ممحؽ بقبة الغوري 1477ىػ/881ممحؽ بوكالة السمطاف قايتباي باألزىر 

ـ. كما ألحؽ عدد مف منازؿ مدينة رشيد 17و 16آلف بيت الكريدلية، والذي يرجع بناؤه إلى القرنيف يزاؿ بيا سبيؿ إلى حد ا
 .  باألسبمة، كمنزؿ البقراولي ومنزؿ عصفور ومنزؿ محاـر

 طرز السبيل :
(، وتذكر المصادر التاريخية والفنية أنو جرت 15لعمارة السبيؿ طرز خاصة تفنف فييا الميندس المسمـ )شكؿ 

، وتعد األسبمة مف المرافؽ التي (59)ادة أف يمحؽ السبيؿ بواجيات المنشآت الدينية، السيما في زاوية البناء عمى الطريؽالع
ألحقت بالمنشآت الدينية مع المحافظة عمى خط تنظيـ الشوارع التي كانت أخذت في االتساع، وقد استطاع الميندسوف أف 

ؽ عديدة ابتدعوىا، حيث ظيرت بشكؿ واضح في عصر المماليؾ الجراكسة، يبلئموا بيف البناء المضاؼ واألصمي بطر 
 . (61)وذلؾ بإقامتيا في نواصي منشآتيـ

 ويمكف تقسيـ طرز األسبمة إلى أربعة أنواع : 
 أواًل : طرز السبيل ذي الحجاب : 

ة أو مستطيمة، ويرتكز ىذا الطراز مف األسبمة يكوف دائمًا في زاوية المبنى الممحؽ بو، ويتكوف مف مساحة مربع
سقفيا عمى عامود أو أكثر، ويغطي واجية السبيؿ حجاب مف الخشب الخرط، وبو فتحات يسيؿ منيا الماء في أحواض. 

ـ(، وسبيؿ ممحؽ 1336ىػ/736وأقدـ مثؿ ليذا النوع مف األسبمة يوجد بالقاىرة، وىو سبيؿ الناصر محمد بف قبلووف )
نما كاف التسبيؿ يتـ عف طريؽ  ـ(. ىذا1455ىػ/855بمدرسة جقمؽ ) النوع مف األسبمة ال يوجد بو سمسبيؿ لتبريد الماء، وا 

 األحواض مباشرة، ويعمو بعض ىذه األسبمة ُكتَّاب لتعميـ أيتاـ المسمميف القراءة والخط والقرآف الكريـ. 
 ثانيًا : طراز السبيل ذي الشباك الواحد : 

قًا بأحد المساجد أو المدارس أو الخانقاوات أو المنازؿ. ويكوف عادة عمى ىذا النوع مف األسبمة يكوف غالبًا ممح
الطريؽ العاـ عمى يميف المدخؿ أو يساره، ويتوفر عمى شباؾ واحد لكوف المساحة التي شيد فييا المسجد أو المدرسة ال 

السبيؿ بشباؾ واحد.  تسمح بأكثر مف ذلؾ، حيث تكوف مبلصقة لبعض المباني، مما يجعؿ الميندس يقتصر عمى جعؿ
ـ(، وسبيؿ 1418ىػ/811ومف أمثمة ىذا النوع مف األسبمة، سبيؿ ممحؽ بمدرسة جماؿ الديف اإلستادار بالقاىرة )سنة 

ـ(، وسبيؿ منزؿ الميزوني، 1443ىػ/846ـ(، وسبيؿ الوفائية بالقاىرة )سنة 1445ىػ/844ممحؽ بمدرسة تغري بردي )سنة 
 . وسبيؿ منزؿ حسيبة غزاؿ برشيد
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وىذا النوع مف األسبمة مف الداخؿ ىو عبارة عف حجرة مربعة أو مستطيمة حسب المساحة المتبقية مف الواجية، 
، وفي كثير مف األحياف ال توجد ىذه الدخمة. (61)ويوجد في ىذا الطراز مف األسبمة في بعض األحياف دخمة لمشاذرواف

ء عميو خرزة مف الرخاـ. كما تشترؾ ىذه األسبمة السابقة في كونيا وتشترؾ أسبمة ىذا الطراز وغيره في وجود صيريج لمما
ذات شباؾ واحد عميو مصبعات مف النحاس أو الحديد عمى الطريؽ العاـ. ويوجد بأرضيتيا مف الداخؿ حوض مف الرخاـ 

 . يسيؿ منو الماء. ومعظـ ىذه األسبمة ليا ُكتَّاب فوقيا، يستثنى مف ذلؾ األسبمة الممحقة بالمنازؿ
 طراز السبيل ذي الشباكين : 

يكوف ىذا النوع مف األسبمة في أركاف المساجد والمدارس والمنازؿ، بؿ حتى في بعض األسبمة المستقمة بذاتيا. ومف 
ـ( وسبيؿ فرج بف برقوؽ الممحؽ 1411ىػ/813أمثمة ىذا النوع مف األسبمة، سبيؿ خانقاه الناصر فرج بف برقوؽ )سنة 

ـ( 1481-1481ىػ/586-885مػحؽ بالمدرسة األشرفية، وسبيؿ ممحؽ بمدرسة قجماس اإلسحاقي )سنة بزاويتو، وسبػيؿ م
 بالقاىرة، وسبيؿ منزؿ عصفور، ومنزؿ البقراولي برشيد. 

ويكوف تخطيط حجرة السبيؿ في معظـ ىذه األسبمة مربعًا أو مستطيبًل، ويوجد أسفؿ ىذه األسبمة صيريج لحفظ 
ؿ شباؾ. ويعمو بعض ىذه األسبمة مبنى لمكتاب، فيما يعمو بعضيا سكف "لممزمبلتي" السبيؿ أو المياه لممارة مجاور لك

 صاحب المبنى. 
 طراز السبيل ذي الثالثة شبابيك : 

ىذه األسبمة ذات الثبلثة شبابيؾ تشيد مفردة بذاتيا، كوحدة سبيؿ وكتاب قائمة بذاتيا. ومف أمثمة ىذا النوع مف 
ف قايتباي بمنطقة تحت الربع )مندثر(، وقد يكوف ىذا النوع مف األسبمة ممحقًا بمدرسة، مثؿ سبيؿ األسبمة، سبيؿ السمطا

ـ(. وتكوف واجيات تمؾ األسبمة بارزة عف مستوى واجية البناء األصمي. وىذا يبيف األىمية 1513ىػ/918خاير بؾ )سنة 
سبيؿ، إما مربعة أو مستطيمة صدرىا بداخمو شاذرواف التي بمغتيا ىذه األسبمة في أواخر عصر المماليؾ. وتكوف حجرة ال

وممحؽ بيا صيريج لمماء، وفي أسفؿ كؿ شباؾ مف الشبابيؾ الثبلثة مف الداخؿ حوض يسيؿ منو الماء، وتصؿ إليو المياه 
 عف طريؽ أقصاب مغيبة في باطف األرض. وكما ىو واضح مف بروز ىذه األسبمة األخيرة عف واجيات المباني الممحقة
بيا، فإنيا تنبئ فيما بعد باستقبلؿ وحدة السبيؿ والكتاب كمية، لتصبح قائمة بذاتيا في الغالب األعـ عف عمارة السبيؿ في 

 العصر العثماني. 
 طراز األسبمة العثمانية : 

ومنا ىذا، بدأت األسبمة العثمانية تتبمور منذ عصر السبلجقة في منطقة األناضوؿ، وما زاؿ العديد منيا باقيًا إلى ي
، وقد تبمورت عمارة ىذه األسبمة أكثر (63)ـ1373ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ، سبيؿ كوؾ مدرسة في سيواس الذي شيد عاـ 

مربعة تختمؼ في مساحتيا حسب المساحة المخصصة  فأكثر في مدينة إستنبوؿ، حيث نجد حجرة السبيؿ مستطيمة أو
وجد بيذه الواجية ثبلثة شبابيؾ لمتسبيؿ في دخبلت ذات عقود قوسية، لمبناء، وتطؿ عمى الشارع بواجية مقوسة، كما ي

تتوجيا دخبلت أكبر وبنفس الييئة ترتكز عمى أعمدة رخامية. وقد يزيد عدد شبابيؾ ىذه الواجية فنراىا في سبيؿ المعماري 
، (63)ـ1738ي شيد عاـ ـ خمسة شبابيؾ. وقد وصمت في سبيؿ السمطاف أحمد الثالث الذ16سناف الذي يعود إلى القرف 

 إلى اثني عشر شباكًا. 
 عمارة السبيل : 

اختمفت طرز األسبمة وتنوعت، إال أف عمارتيا تقـو في الغالب عمى أسس نظرية واحدة، إذ تتكوف عادة مف ثبلث 
 (. 64طبقات)

افقي في تخـو األرض وىي عبارة عف صيريج تحت األرض، وكانت الصياريج تبنى عادة باآلجر والخ ــ الطبقة األولى :
، أي ضحمة مقامة عمى دعامات وقناطر مف الحجر المنحوت، وقد غطيت (65)لحفظ المياه، وكانت ليا قباب غير عميقة
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فوىة الصيريج بخرزة مف الرخاـ الصمد ويكوف شكميا في الغالب مستديرًا. ولـ تقتصر بعض األسبمة عمى بناء صيريج 
األسبمة بني بيا أكثر مف صيريج، ونذكر مثااًل عمى ذلؾ، سبيؿ السمطاف قايتباي  واحد ودائـ. وكانت ىناؾ أنواع مف

الممحؽ بوكالتو باألزىر، حيث يوجد بو صيريجاف لحفظ المياه. وكانت ليذه الصياريج منازؿ عبارة عف سبللـ ضيقة، 
ؼ عمييا، ويتـ تنظيفيا ومسح ما ، وكانت ىذه الصياريج تمؤل سنويًا في وقت يحدده الواق(66)يطمؽ عمييا سمـ طرابمسي

المبني  (67)عمؽ بيا مف الفطريات، ثـ تمؤل بالروايا، وتشترؾ كؿ األسبمة في أشكاليا عمى صيريج الماء، وىو المصنع
 تحت األرض لخزف مياه السبيؿ يمؤل منو حتى ينفد ماؤه عمى ميعاد ممئو مف السنة التالية. 

ألرض أو فوقيا بقميؿ، حيث حجرة السبيؿ. وىذه الحجرة تكوف مربعة أو مستطيمة تكوف في مستوى ا ــ الطبقة الثانية :
، وتوجد بيذه الحجرة الشبابيؾ التي عمييا (68)حسب مساحة البناء، وأرضية ىذا الطابؽ ىي سقؼ الصيريج الذي أسفميا

لمشبابيؾ مف الداخؿ. ىذه  مصبعات البرونز أو الحديد أو النحاس. وفي أرضيتيا توجد أحواض الشرب، وتكوف مبلصقة
األحواض تكوف عادة بعدد شبابيؾ حجرة السبيؿ، وىي موصمة بأقصاب مف الرصاص، حيث الحوض الذي يوجد بأسفؿ 

 السمسبيؿ الذي تجمع فيو المياه المسبمة. 
ذا كاف الصيريج يعّد أساسًا في بناء السبيؿ، فإننا نجد أف السمسبيؿ ليس لو األىمية نفسيا التي ح ظيت بيا وا 

الصياريج، إذ وجد كثير مف األسبمة بدوف سمسبيبلت، ويتـ التسبيؿ في ىذه الحالة في األحواض مباشرة، وربما كاف مرجع 
 ذلؾ إلى صغر حجـ ىذه األسبمة. أما في األسبمة الكبيرة فيوجد في صدرىا سمسبيؿ في الغالب. 

ة. ولمكممة أكثر مف معنى لعؿ أىميا السطح البارز، وىو ولفظ سمسبيؿ العربي ىو نفسو لفظ شاذرواف بالمغة الفارسي
، ويسمى الجزء السفمي مف (71)، وتكوف ىذه النقوش بارزة ومموجة(69)لوح مف الرخاـ المموج أو المنقوش داالت أو مروؽ

، ويعمو (71)السبيؿ باسـ صدر سفمي يعموه صدر عموي أو قبة الشاذرواف. وتكوف ىذه القبة مف الخشب أو الحجر المقرنص
ىذه القبة طاقية مجوفة ومخوصة، وكاف الصدراف العموي والسفمي يوضعاف في تجويؼ مستطيؿ بصدر حجرة السبيؿ. 

 ويوجد في أسفؿ السمسبيؿ عادة صحف أو حوض مف رخاـ مموف أو فسقية مف رخاـ الخردة. 
 طريقة تشغيل السبيل : 

العموي حوض كبير ترفع إليو المياه عف طريؽ صيريج  يوجد بمعظـ األسبمة ذات السمسبيبلت في خمؼ الصدر
السبيؿ، ثـ ينزؿ الماء عف طريؽ أقصاب مغيبة في الجدراف حتى يصؿ إلى حوض آخر في واجية السبيؿ يسمى قرقر أو 
 قرقار، ويكوف موضعو بأعمى السطح المائؿ مباشرة. وىذا الحوض يكوف منقوشًا، وأحيانًا أخرى يكوف مممعًا بالتذىيب.
وتتجمع المياه في ىذا القرقر، ثـ تنساب عمى السطح البارز المائؿ ببط ء متخممة التعاريج الموجودة عمى السطح، فتتعرض 
لميواء أكبر وقت ممكف حتى تبرد، ثـ تجمع مرة أخرى في حوض أسفؿ الموح البارز مباشرة. ويصرؼ الماء المتجمع في 

رض موجية إلى الشبابيؾ المطمة عمى الطريؽ، حيث توجد أحواض ىذا الحوض عف طريؽ أقصاب مغيبة في باطف األ
الشرب داخؿ أرضية الشبابيؾ، فيأخذ الناس مف ىذه األحواض مياىًا عذبة بعد أف يضيؼ إلييا "المزمبلتي" ماء ورد 

 لتعطيرىا. ويكوف الشرب بواسطة كيذاف أو أكواب مف النحاس مربوطة في سبلسؿ بشباؾ السبيؿ. 
ف العربية طراز السبيؿ العثماني، فالواجية قد استدارت بعد أف كانت مربعة أو مستطيمة، حيث تعددت وعرفت المد

التي تغشييا شبكات مف النحاس أو الحديد عمى ىيئة قشور السمؾ. وفي أسفؿ الشباؾ، توجد فتحات لمشرب  (73)شبابيكيا
السمطاف محمود بشارع درب الجماميز عمى ىيئة عقود صغيرة. ومف أمثمة ىذا النوع مف األسبمة، سبيؿ 

 ـ( بالقاىرة. 1759ىػ/1173ـ(، وكذلؾ سبيؿ السمطاف مصطفى بميداف السيدة زينب )1751ىػ/1164)
وكانت المياه في األسبمة العثمانية تسبؿ بطريقتيف، األولى وىي الطريقة التقميدية عف طريؽ كيزاف الشرب المربوطة 

ة الثانية الجديدة، فكانت عممية الشرب فييما تتـ عف طريؽ بزبوز مف النحاس يخرج مف بسبلسؿ في الشبابيؾ. أما الطريق
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لوح رخامي، وىو موصوؿ بماسورة عمى ىيئة ممتوية تتصؿ بحوض الماء في الداخؿ. وتتـ عممية الشرب عف طريؽ 
 السحب بالفـ مف ىذا البزبوز. 

اتاف الطريقتاف. كما يمكف القوؿ إف العناية بزخرفة األسبمة وفي الواقع فإف معظـ أسبمة العصر العثماني توجد بيا ى
 زادت بببلطات القيشاني ذات النماذج المزىرة أو منظر عاـ لمدينة مكة المكرمة والكعبة المشرفة. 

 الطابق الثالث من السبيل : 
بناء المسمميف. وعمى الرغـ ويكوف في الغالب األعـ مف األسبمة ما ىو عبارة عف قاعة الُكتَّاب، وىو مكاف لتعميـ أ

مف ذلؾ، فقد وجدت بعض األسبمة التي ال تتوفر في الطابؽ الثالث عمى قاعة لمدرس، بؿ قاعات لمسكنى، ومنيا سبيؿ 
ـ(، وكاف البناء في بعض األحياف ينتيي عند سقؼ 1481ىػ/885ممحؽ بمدرسة قجماس اإلسحاقي بالدرب األحمر )

  الطابؽ الثاني حيث يوجد السطح.
وعمى أية حاؿ، فإف الكتاب يأخذ شكؿ المسقط األفقي لحجرة السبيؿ الموجودة أسفمو. فإذا كانت حجرة السبيؿ مربعة 
أو مستطيمة، فإف الكتاب يكوف عمى شاكمتيا، وكذلؾ مف حيث كونيا بشباؾ أو شباكيف أو ثبلثة شبابيؾ حسب طراز 

 السبيؿ. 
أو نصؼ دائرية، ويغطي جوانبو السفمية المطمة عمى الطريؽ حجاب  وكانت تقاـ عمى واجيات الكتاب عقود مدببة

مف الخشب الخرط. كما يعمو العقود ُظمة مائمة مف الخشب ليا شرافات )رفرؼ( تمتؼ حوؿ واجيات كتاب السبيؿ. وقد 
د إليو بدرج ـ(، أو يصع1477ىػ/881يكوف لمكتاب باب خاص بو، مثؿ سبيؿ السمطاف قايتباي الممحؽ بوكالتو باألزىر )

 ـ(. 1495ىػ/911مف داخؿ السبيؿ، مثؿ سبيؿ أزبؾ اليوسفي )
 العاممون في السبيل : 

يوجد بكؿ مبنى مف ىذه المباني الخيرية عدد مف العامميف يقوموف عمى خدمتو، والسير عمى حسف سير المنشأة، 
ظيارىا في أحسف صورىا حتى يكوف نفعو أعـ. ومف أىـ العامميف في األسبمة "المزمبلتي"، وىو الموظؼ المختص  وا 

بالعمؿ في السبيؿ، والذي عميو أف يقـو بتسبيؿ الماء لمناس، ومؿء الصيريج الخاص بالسبيؿ، ووضع ماء الورد في 
لى جانب ىذه الوظائؼ المتعددة "لممزمبلتي"، فإنو  أحواض الشرب، وتنظيؼ المبنى، كما يقـو بحراسة أواني الشرب. وا 

ـ بتنظيؼ الكتاب الممحؽ بالسبيؿ، وكاف يتولى إنارة السبيؿ مف الداخؿ والخارج. وقد اشترطت بعض كاف عميو أف يقو 
الوقفيات أف يكوف "المزمبلتي" مقيمًا ىو وأسرتو في سكف خاص ممحؽ بالسبيؿ. وفي كثير مف األحياف، كاف يقيـ خارج 

 مقات السبيؿ. السبيؿ، إال أنو كانت لو حجرة خاصة بو إلحراز أواني الشرب ومتع
وقد وضع الواقفوف عمى األسبمة اشتراطات كثيرة أخذوىا عمى "المزمبلتي" لشغؿ ىذه الوظيفة، كأف يكوف سالمًا مف 
العاىات واألمراض، خاصة الجذاـ، وأف يكوف عفيفًا ديِّنًا خيِّرًا، وأف يسيؿ الشرب عمى الناس، ويعامميـ بالحسنى والرفؽ 

 لراحة عمى الوارديف. حتى يكوف أبمغ في إدخاؿ ا
لى  وكػاف "المػزمبلتي" يأخذ جػامكية مػف النقػود شػيرية وكػمية مػف القػمح إلػى جػانب أرطػاؿ مػف الخػبز يومػيًا. وا 
جػانب "المزمبلتي" كاف يوجد بالسبيؿ عدد مف العامميف، نذكر منيـ الفراش الذي كاف عميو أف يقـو بتنظيؼ السبيؿ مف 

ف كاف ىناؾ أيضًا مف ضمف الوظائؼ الكناس الذي يتولى الكنس، والسباؾ الذي كاف عميو أف يتولى عمؿ ما  الخارج، وا 
يحتاج إليو السبيؿ مف ترميـ األقصاب والميازيب والمجاري، والمرخـ الذي كاف يتولى ما يحتاج إليو السبيؿ مف ترميـ 

الماء مف بئرىا إلى حاصؿ مائميا، ويقـو بتركيب ألحقت ببعض السبؿ ساقية يعيف عمييا سواؽ يتولى إدارتيا وسوؽ 
 القواديس لمساقية، إلى جانب تقديـ العمؼ لمماشية. 
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ولقد وضع اإلسبلـ مبدأ الرفؽ بالحيواف خبلفًا لما يظنو البعض مف أنو مبدأ أوروبي النشأة حديث الظيور، فقد بنى 
لمثاؿ مف العصريف الممموكي والعثماني نوعاف مف العمائر المسمموف لذلؾ عمائر لرعاية الحيواف، وقد وصمنا عمى سبيؿ ا

يوائيا وطعاميا، وىي أحواض سقي الدواب واإلسطببلت.   تيتـ بشؤوف الحيوانات، مف حيث سقييا وا 
 

  (27)أحواض سقي الدواب
ـ( 1351-1517ىػ/648-933انتشرت أحواض سقي الدواب في مصر وببلد الشاـ في العصر الممموكي )

ـ( انتشارًا كبيرًا، إال أف المصادر التاريخية ذكرت العديد مف أحواض سقي 1517-1798ىػ/934-1313ني )والعثما
 ـ(. 969-1171ىػ/358-567الدواب بالقاىرة منذ العصر الفاطمي )

وانتشرت ىذه األحواض في الطرؽ الرئيسة لممدف، كقصبة القاىرة وامتدادىا ما بيف ميداف الحسينية حتى ميداف 
دة نفيسة، مرورًا ببابي الفتوح وزويمة، كما انتشرت في الطريؽ المؤدية إلى القمعة عف طريؽ الدرب األحمر وباب السي

الوزير. وقد أنشئت األحواض في أسواؽ القاىرة المزدحمة كسوؽ السبلح وطرؽ الحج وطرؽ القوافؿ إلى الشاـ والمغرب، 
 إما منفردة أو ممحقة بالخانات. 

جدت األحواض، إما منفردة أو ممحقة بالعمائر الدينية والمدنية والتجارية والحربية، حيث اتخذت وداخؿ القاىرة و 
األحواض موضعًا متميزًا في العمائر بالواجيات الرئيسة ليا ليسيؿ شرب الدواب منيا. ويمكف تشبيو أحواض إرواء الدواب 

، بمحطات الوقود التي تزود السيارات بالوقود وانتشارىا  في المدف وعمى الطرؽ، مما يبيف مدى أىميتيا.  اليـو
 مادة بناء األحواض : 

تكاد تكوف أحواض سقي الدواب الممموكية والعثمانية مبنية كميا بالحجر الفص النحيت األبيض واألصفر واألحمر. 
العرض،  سـ في 35سـ إلى  15سـ في االرتفاع، ومف  33سـ إلى  31ويبمغ حجـ متوسط الحجر الفص النحيت مف 

سـ في الطوؿ، وىو منحوت نحتًا منتظمًا أممس مصقواًل، وىو حجر جيري مستخرج مف محاجر  81سـ إلى  55ومف 
 القاىرة في المقطـ والبساتيف وطرة والقرافة. 

وكاف متوسط عرض الجدار حوالي المتر، بحيث تبنى األحجار منتظمة األبعاد مف الجانبيف، مع حشو داخمو 
ار الصغيرة. وقد اتبع المعماري في بناء كثير مف األحواض النظاـ المشير، أي يبني صفًا مف المداميؾ بالدبش واألحج

بالحجر األبيض والصؼ الذي يعموه بالحجر األصفر واألحمر، وىكذا يتوالى الجدار. وكمثاؿ لمنظاـ المشير ىذا، ذاؾ 
ـ(، 1481-1481ىػ/885-886ارع الدرب األحمر )النظاـ الذي اتبع في حوض قجماس اإلسحاقي الممحؽ بمجموعتو بش

ـ(. وكانت تغطى الجدراف مف الداخؿ أحيانًا بطبقة مف 1474ىػ/879وحوض السمطاف قايتباي بقرافة صحراء المماليؾ )
 المبلط والجير وجبس وحمرة ورمؿ. 

اف بباب الوزير ويوجد حوضاف مف العصر العثماني بنيا باألحجار الرممية، ىما حوض إبراىيـ آغا مستحفظ
ـ(. وكانت مادة لحاـ األحجار )المونة( 1774ىػ/1161ـ(، وحوض عبد الرحمف كتخدا بالحطابة قبؿ )1171ىػ/1659)

 تتكوف مف مزيج الجير والحمرة والجبص والرمؿ، وأحيانًا يضاؼ إلييا القصر وميؿ والطيف. 
 تخطيط األحواض ومكوناتها : 

ف في القاىرة، ومف الوصؼ الوثائقي لؤلحواض المندرسة، أف التكويف المعماري يتضح لنا مف األحواض القائمة اآل
لؤلحواض ال يخرج عف مساحة مستطيمة أو مربعة الشكؿ، وىي عبارة عف حجرة إيواف أو دخمة ذات ثبلثة جدراف )صدر 

رب مف األحواض، وتصؿ وجانباف( والجانب الرابع مفتوح عمى الطريؽ، بأشكاؿ وطرز مختمفة لتسييؿ دخوؿ الدواب لمش
 الطرز إلى عشرة أشكاؿ. 
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كاف صدر الحوض والضمعاف الجانبياف يحتوياف في أحياف كثيرة عمى عدد مف الدخبلت، ويختمؼ عدد ىذه 
الدخبلت مف حوض إلى آخر حسب مساحتو. فيي عمى سبيؿ المثاؿ، خمس دخبلت بصدر حوض قايتباي باألزىر 

ـ(، وىي ثبلث في 1761ىػ/1174حوض عبد الرحمف كتخدا بالحطابة قبؿ )ـ(، وىي أربع دخبلت ب1477ىػ/883)
ـ(. وكانت األحواض تحتوي في الغالب عمى دخمة واحدة في الضمعيف الجانبييف. وكانت 1481ىػ/885حوض قجماس )

شكؿ في الدخبلت تتوج مف أعبلىا، إما بعقود منكسرة ذات زخارؼ مشعة، وتنتيي بصؼ مف العقود المنكسرة الصغيرة ت
ـ(، أو يتوج الدخمة شكؿ ورقة 1495ىػ/911النياية الييئة الكمية لمعقد المنكسر الكبير في حوض قجماس وأزبؾ اليوسفي )

نباتية خماسية الفصوص، مثؿ الدخمة الجانبية لحوض قجماس، أو يتوج الدخمة عقد محاري كما في حوض عبد الرحمف 
ـ(، وأحيانًا تنتيي 1474ىػ/789ات كما في حوض قايتباي في الصحراء )كتخدا بالحطابة، أو المقرنصات ذات الدالي

ـ(. وكاف يوجد عمى جانبي ىذه 1477ىػ/883الدخمة بييئة مسطحة أو بحافة مائمة كما في حوض قايتباي في األزىر )
يب )بروازات( الدخبلت أعمدة بنيت مف نوع أحجار بناء الدخبلت. وكاف يوجد في الجزء السفمي مف ىذه الدخبلت مياز 

حجرية كانت تسمى في الوثائؽ )مجاري حجرا(، وكانت تتصؿ بأقصاب )أنابيب( الرصاص أو الفخار التي تنقؿ الماء 
 لقصبة في األحواض الحجرية أو الرخامية التي تقع تحتيا، ومنيا أمثمة باقية في حوض قايتباي في األزىر. 

يف الجانبييف طراز )شريط( كتابي بخط الثمث الممموكي، تتخممو وأحيانًا كاف يعمو الحوض سواء بالصدر أو الضمع
ـ(. وقد نص كتاب وقؼ 1368ىػ/771أحيانًا رنوؾ تحوي نصوصًا إنشائية ودعائية، مثؿ حوض أـ السمطاف شعباف )

ف ، عمى أف حوضو في األزبكية كا941المحفوظ في وزارة األوقاؼ المصرية رقـ  941األمير عبد الرحمف كتخدا رقـ 
 بصدره أربعة ألواح مف الرخاـ مكتوب عمييا تاريخ محمى بالذىب. 

وأىـ ما يحتويو الحوض ويؤدي الوظيفة الرئيسة لو، ىي األحواض الحجرية في غالبيتيا والقميؿ منيا كاف رخاميًا، 
حواض بجانب الجدراف التي تستخدـ لسقي الدواب، ومعظميا مستطيمة الشكؿ والقميؿ منيا بيضاوي أو دائري. وتقاـ ىذه األ

وخصوصًا الجدار المواجو لمدخؿ الحوض. ويختمؼ عدد ىذه األحواض مف حوض آلخر، فعمى سبيؿ المثاؿ يوجد حوض 
ـ(، وحوضاف اثناف في حوض خجا بردي في ميداف الرميمة 1471ىػ/875واحد في حوض شرؼ الديف يحيي )

(، وأربعة في حوض الوزير مصطفى في سوؽ السبلح ـ1476ىػ/881ـ(، وثبلثة في حوض دوالت باي )1473ىػ/877)
 ـ(. 1661ىػ/1171ـ(، وخمسة في حوض األمير رجب ببركة الحاج )1161ىػ/969)

وكاف أحيانًا يتقدـ األحواض التي في صدر الحوض حاجز عمى ىيئة سور، مثؿ الحاجز المرمـ حديثًا في حوض 
 قايتباي باألزىر. 

 :  سبيل المصاصة )الششمة( باألحواض
كاف يمحؽ أحيانًا بواجية الحوض أو بداخمو سبيؿ مصاصة، المعروؼ باسـ ششمة، وىو عبارة عف لوح رخامي 
صدر حوض، ويعموه صنبور )حنفي( أو أكثر ليتزود الناس منو، وىذا التكويف مماثؿ لما ىو ممحؽ ببعض األسبمة 

حوض عبد الرحمف كتخدا في الحطابة، وكذلؾ بواجية  العثمانية، ومثاؿ ذلؾ الموح الرخامي ذو الثبلثة صنابير بواجية
حوض حسف أوده باشي بخط سويقة العزي. أما حوض عبد الرحمف كتخدا في األزبكية، فقد وضع الموح داخؿ الحوض، 

 وكذلؾ وضع لوح رخامي ذو أربعة صنابير في داخؿ حوض عمي كتخدا في الرميمة. 
 أرضية الحوض : 

ابية وبعضيا مبمطة، وقد نصت كثير مف وثائؽ الوقؼ الخاصة باألحواض أف بعض أرضية ىذه األحواض تر 
ـ(، أو تبميطة مف 1471ىػ/875أرضيتيا كانت تغطييا تبميطة مف الحجر الكداف، مثؿ حوض السيفي برقوؽ بالرميمة )

الفص  ـ(، أو تبميطة مفروشة أرضيتيا بالحجر1471ىػ/875الحجر، مثؿ حوض شرؼ الديف يحيى في الجودرية )
ـ(، أو تبميطة مف الحجر الكداف كما في حوض مصطفى 1688ىػ/1199النحيت، مثؿ حوض الطحاوي باإلماـ الشافعي )
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ـ( أو يتقدميا زالقة مف الحجر. وىذه الزالقة تعني التبميط بببلطات ناعمة المممس 1561ىػ/969شاىيف في سوؽ السبلح )
د عمييا ليصب في بالوعة، مثؿ حوض جماؿ الديف اإلستادار بخط فـ مصقولة بيا ميؿ بسيط، بحيث ينزلؽ الماء الزائ

ـ(، وأحيانًا تكوف الزالقة حجرًا أحمر كدانًا أوعاديًا كما في حوض خجا بردي في الرميمة 1419ىػ/813الخور )
 ـ(. 1667ىػ/1178ـ(، وحوض سميماف آغا الكوجكمي )1473ىػ/877)

 
 سقف األحواض : 

انت مغطاة بأسقؼ خشبية والقميؿ بقباب وأقبية، وال يوجػد في الػوثائؽ ما يشػير بوضػوح إلى مػعظـ أحػواض الػدواب ك
أف بعػض األحػواض كانت ببل سقػؼ، بػؿ أحيػانًا ال يػذكر فػي الوثيػقة نػوع التػغطية. وكانت ىػذه األسػقؼ الخشبية تعتمد 

الرقيقة، وفوؽ تمؾ البراطيـ ألواح خشبية مربعة ومستطيمة. عمى براطيـ )عروؽ( كبيرة مف أفبلؽ النخيؿ مغشاة باألخشاب 
وكانت بعض األسقؼ ترتكز عمى إزار. وقد زينت بعض األسقؼ بنقوش ذات ألواف زيتية مختمفة، وذىبت وحميت 
بالبلزورد، مثؿ أسقؼ اإليوانات في المدارس، وغيرىا، وبعضيا مغشاة مف باطنيا بحشوات خشبية مجمعة عمى ىيئة 

ىندسية ونباتية رائعة التكويف، مثؿ أشكاؿ األطباؽ النجمية وأجزائيا، كما في سقؼ حوض أـ سمطاف شعباف  أشكاؿ
 ـ(. وكمثاؿ لؤلحواض المذىبة والممونة، أحواض السمطاف قايتباي وأزبؾ اليوسفي. 1368ىػ/771)

سقؼ المدارس، مثؿ )مسقؼ ونجد كثيرًا مف المصطمحات الوثائقية أَلسُقؼ بعض األحواض ىي نفسيا مصطمحات َأ
ـ(. ومف األحواض 1744ىػ/1788ـ( وأبو الذىب )1764ىػ/1178نقيا(، حيث نراه في حوض عمي كتخدا في الرميمة )

 التي ليا رفرؼ مائؿ يقي مف المطر والشمس، حوض أزبؾ، وقايتباي باألزىر، وقايتباي في الصحراء. 
أمثمتيا قميمة، وتتمثؿ في حوض السمطاف حسف، حيث غطي بقبو أما تسقيؼ األحواض بالقباب الضحمة واألقبية، ف

مدبب، وحوض السمطاف الغوري بمصمى المؤمني بخط الميداف السمطاني الذي غطي بقبو كذلؾ، حيث نصت وثيقة وقفو 
 أنو )مسقؼ عقدًا(، وذلؾ ألف المصمى كاف مغطى بالقباب واألقبية كذلؾ. 

أحواض عبد الرحمف كتخدا التي غطيت بأقبية وقباب عرفت في كتاب وقفو ومف العصر العثماني ال نجد إال بعض 
ووثائقو باسـ )قبب معقودة(، وىي حوض بالحطابة، وحوض بالقرافة الصغرى، وحوض بالسيدة نفيسة، وحوض بعرب آؿ 

 يسار، وىذه القباب مقامة عمى مثمثات كروية مف اآلجر، وقد بنيت القباب واألقبية كذلؾ مف اآلجر. 
 تزويد األحواض بالماء : 

كؿ أحواض إرواء الدواب كانت تستمد ماءىا عف طريؽ السواقي الموضوعة عمى اآلبار. وكانت الساقية ترفع الماء 
، تنقؿ الماء إلى  ًً إلى حامؿ في مستوى عموي وتتفرع منو مجاري مائية، سواء أكانت حجرًا أو أقصابًا فخارية أو رصاصًا

لى  الميضأة. ومف أمثمتيا الباقية، ساقية السمطاف قايتباي بالصحراء ومجارييا المائية المتفرعة منيا، أحواض سقي الدواب وا 
 ومنيا مجرى يصؿ إلى الحوض. 

 الطرز العشرة ألحواض سقي الدواب : 
صنفت أشكاؿ أحواض سقي الدواب إلى عشرة أشكاؿ مف خبلؿ األحواض القائمة منيا، ومف خبلؿ الوصؼ 

 وس منيا. وتتمثؿ ىذه الطرز فيما يمي : الوثائقي لممدر 
ػػ الطراز األوؿ : يتميز بفتحو عمى الطريؽ بواجية مفتوحة كميا، مثاؿ ذلؾ حوض أـ السمطاف شعباف، وحوض قجماس 

 اإلسحاقي، وحوض أزبؾ اليوسفي. 
ذلؾ حوض السيفي برقوؽ، ػػ الطراز الثاني : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ بواجية مفتوحة عمى جانبييا كتفاف، مثاؿ 

 وحوض سميماف باشا. 
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ػػ الطراز الثالث : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ بعقد مدبب، مثؿ حوض جوىر البلال، وحوض شرؼ الديف يحيى، 
 وحوض إبراىيـ آغا مستحفظاف. 

حوض أينبؾ أسفؿ الربع، ػػ الطراز الرابع : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ بعقديف يرتكزاف عمى عمود أوسط، ومثاؿ ذلؾ 
 وحوض جماؿ الديف اإلستادار بفـ الخور، وحوض أبو الذىب باألزىر. 

ػػ الطراز الخامس : يتميز بفتحو عمى الطريؽ بمدخميف بينيما كتؼ يحمؿ السقؼ، وأحيانًا عمود يحمؿ السقؼ بدؿ الكتؼ، 
 سباع. ومثاؿ ذلؾ حوض قايتباي باألزىر وحوض السمطاف مصطفى في خط قناطر ال

ػػ الطراز السادس : يتميز بأنو يفتح عمى الطريؽ ببائكة مف ثبلثة عقود ترتكز عمى عموديف، ومف ذلؾ حوض دوالت باي، 
 وحوض طوغاف الدمرداش، وحوض كتخدا بالرميمة. 

وض مصطفى ػػ الطراز السابع : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ بثبلثة مداخؿ، بينيا كتفاف يحمبلف السقؼ، ومثاؿ ذلؾ ح
 باشا شاىيف بسوؽ السبلح. 

ػػ الطراز الثامف : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ ببائكة مف أربعة عقود ترتكز عمى ثبلثة أعمدة، ومثاؿ ذلؾ حوض 
 مصطفى باشا شاىيف في سوؽ السبلح. 

دعامات حجرية، وعمى ػػ الطراز التاسع : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ بأربعة مداخؿ ترتكز في الوسط عمى ثبلث 
 الكتفيف الجانبييف لحمؿ السقؼ مباشرة دوف عقود، ومثاؿ ذلؾ حوض قايتباي بالصحراء. 

ػػ الطراز العاشر : يتميز بأنو مفتوح عمى الطريؽ ببائكة مف خمسة عقود، ومثاؿ حوض األمير رجب ببركة الحاج، 
 وحوض األمير حسف بيؾ بقصر العيني. 

سقي الدواب في مصر وببلد الشاـ، فإف أحواض سقي الدواب عرفت أيضًا في مشرؽ  إذا كانت ىذه طرز أحواض
العالـ اإلسبلمي ومغربو، إال أنيا لـ تصؿ في الفخامة إلى مستوى أحواض القاىرة. وتحتفظ بعض المدف األناضولية )تركيا 

( بنماذج مف أحواض سقي الدواب السمجوقية، ومف أمثمتيا الحوض الممحؽ بمد رسة شمبي سمطاف في ميداف اليـو
 . (74)ميرزافوف

وفي المغرب كانت األحواض تمحؽ بالمساجد وتكوف منفصمة عنيا، وكاف يصؿ إلييا الماء الذي يفور مف أحواض 
األسبمة أو السقايات عف طريؽ أقصاب مف الفخار، حيث يصب في أحواض سقاية الدواب التي شكمت معماريًا مف 

ي أسفؿ صدر حائط السقاية. وفي أسفؿ تمؾ الدخبلت تقع أحواض عميقة في أرضية السقاية دخبلت عميقة صغيرة تقع ف
 . (75)ليسيؿ الشرب منيا

 الخدمة باألحواض : 
بالرغـ مف أف أحواض سقي الدواب بنيت ووقفت أساسًا لسقي الدواب، إال أنيا حبست أيضًا لينتفع الناس بمائيا في 

ضوئيـ واغتساليـ ولمتزود منيا بالماء لبلستعماالت المنزلية، وغير ذلؾ مف المنافع. وقد غسؿ أثوابيـ وأوانييـ وممئيا ولو 
عمؿ الواقفوف عمى تعييف خادـ لمحوض أو قيـ أو فراش لتمكيف الدواب مف الشرب بسيولة، ومساعدة الناس لبلستفادة مف 

الرش أمامو، والعمؿ عمى مؿء الحوض ماء الحوض، كما أوكؿ إليو تنظيؼ الحوض وكنسو وغسمو، وتجفيؼ أرضيتو، و 
 . (76)بالماء بصفة دائمة. وكاف العمؿ يبدأ مف مشرؽ الشمس إلى آخر النيار أو أذاف العشاء

 تزويد المنشآت بالمياه :
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ضخامة العمائر الدينية اإلسبلمية واستمرار الحياة في بعضيا ليبًل ونيارًا، وحاجة 

ا إلى المياه، جعمت موارد المياه في معظميا تنحصر في مصدريف : أوليما، خصصت مياىو لمشرب وإلعداد القاطنيف فيي
األطعمة في بعض تمؾ المنشآت ؛ ففي مصر كانت المياه تجمب مف نيرالنيؿ لمؿء الصياريج. وثانييما اآلبار التي كانت 

بلستعماؿ اليومي في الوضوء واالغتساؿ وقضاء ترفع منيا المياه عف طريؽ السواقي أو الدالء، وكانت تخصص ل
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(. وقد بقيت لنا كتمة مباني البئر 77الحاجات، سواء بالنسبة لمقاطنيف في المنشأة، أو المتردديف عمييا عمى حد سواء)
(. 78والساقية الخاصة بمدرسة السمطاف حسف، بما فييا مف أحواض وقنوات لنقؿ المياه إلى أجزاء المدرسة المختمفة)

وكانت المياه المستخرجة مف اآلبار عف طريؽ السواقي تجمع في أحواض وتوزع عف طريؽ مقاسـ المياه عمى أجزاء 
المنشأة المختمفة بواسطة أنابيب فخارية، مثؿ األنابيب التي كشفت عنيا حفائر ىيئة اآلثار المصرية بمجموعة المنصور 

ؿ الحجرية خارج مدرسة السمطاف حسف. ومف الوسائؿ األخرى لتوزيع قبلووف، واألنابيب الفخارية المحمولة عمى الكوابي
"، التي تمتد عمى طوؿ الحائط إليصاؿ الماء إلى المطبخ والمطيرة Vالمياه، قنوات منحوتة في الحجر بشكؿ حرؼ "

الممموكي ، وقد حرص عدد كبير مف أصحاب المنشآت الدينية في العصر (79)وبيوت الخبلء والقاعات والفسقية بالصحف
عمى وجود "مزممة" بالقرب مف الصياريج، لتوفير مياه الشرب داخؿ المنشأة، وىي عبارة عف دخمة يوجد بيا زير فخاري 

 . (81)يوجد أعبله ممقؼ ىواء لتوفير تيار ىوائي مستمر يبرد المياه
ب مف أجؿ توفير الماء وال نستطيع أف ننيي ىذا الفصؿ دوف أف نذكر ذلؾ اإلنساف الذي تحمؿ الكثير مف الصعا

 لممدف، وكانت األخبلؽ واألمانة ىما رأس مالو، أال وىو : 
 السقاء : 

والمقصود ىنا، الرجؿ الذي يتولى نقؿ الماء مف النير إلى صياريج األسبمة والمنشآت لممئيا بالروايا والِقَرب 
البًا أثناء موسـ الفيضاف، كما كاف الحاؿ في المحمولة عمى ظيور الجماؿ أو الحمير. وكاف عممو موسميًا أو سنويًا، وغ

 مدينة القاىرة. 
كانت ىذه الفئة تتبع شيخ طائفتيا، وقد أمدتنا كتب الفقو والحسبة بالشروط العديدة التي يجب أف تتوافر فييـ، حيث 

ى يبتعد عف مواضع كاف يحددىا المحتسب ويطالبيـ بيا ويحاسبيـ عمييا، ومنيا مؿء الروايا والِقَرب مف وسط النير حت
األوساخ، وأف يكوف السقاء رجبًل أمينًا ال يخمط ماء البحر بغيره مف المياه المالحة، وال يتخذ راوية أو قربة جديدة حتى ال 
يتغير طعـ الماء أو لونو أو رائحتو مف أثر الدباغة، وأف يكوف ليا غطاء ظاىر كثيؼ وساتر ليا حتى يسمـ الناس مف 

لؾ يجب أف تكوف القربة خالية مف الخرؽ، ألف الماء ينقص وىذا غش. وال يمؤل الماء بالميؿ لتعذر تمويث ثيابيـ. كذ
ف فعؿ فعميو أف يزيد في االحتياط، ىذا إضافة إلى شروط عديدة في آداب السير في الطريؽ ودخوؿ  االحتراز فيو، وا 

 البيوت وفي الممبس أيضًا. 
دلس ؛ ففي مدريد كاف السقاؤوف ينقموف الماء مف القنوات إلى المنازؿ كاف تطبيؽ شروط الحسبة صارمًا في األن

وسط دىشة زائري المدينة مف األجانب. وكاف عمؿ السقائيف يخضع لرقابة محتسب المدينة، حيث خصصت ليـ أرصفة 
زعتيـ في ىذا في المناطؽ التي يقؿ فييا اندفاع تيار الماء. وكاف يحظر عمى أصحاب المراكب أو أي إنساف آخر، منا

الحؽ. وكانت مخالفة ىذه األمور تؤدي إلى السجف أو التعرض لمعقاب الجسدي حسب ما يقرره المحتسب الذي كاف عميو 
أيضًا مراقبة السقائيف ونقاء الماء الذي يجمبونو ونظافتو. وفي رسالة "ابف عبدوف" أخبار حوؿ المعامبلت الخاصة بالماء 

منيا أنو كاف يحظر عمى النساء غسؿ مبلبسيف في مكاف استخراج السقائيف لمماء، وكاف في إشبيمية األندلسية، نذكر 
 يخصص ليف مكاف أكثر سترًا، وكاف يمنع إلقاء القاذورات والبقايا في مياه الوادي الكبير. 

ف الماء إلى وفي مدينة فاس بالمغرب انتشر سقاة يحمموف الماء إلى البيوت التي ال تصميا القني، كما كانوا يقدمو 
المارة في األماكف العامة إلرواء عطشيـ. وكانوا يكثروف التنقؿ في األسواؽ والمزارات، حيث يجمس القصاصوف وينشر 
التجار بضائعيـ. وكانوا يحمموف الماء عمى ظيورىـ في قربة مصنوعة مف جمد الماعز مخيطة خياطة جيدة، وقد احتفظ 

ف الماء لمزبائف في أكواب معدنية يحممونيا في أحزمتيـ. وكاف الجرس الذي بالشعر عمى الجمد. وكاف السقاة يصبو 
يقرعونو، لمفت النظر إلى وجودىـ، تتمة لعدتيـ. وفي حالة تزويد المساكف بالمياه، فقد كانوا يحممونيا في براميؿ عمى 

 ظيور الحمير. 
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تأكد مف أمانتيـ ونظافتيـ. وكاف ىؤالء وكانوا يحصموف عمى أجرىـ مف الزبائف، بينما كاف عمى المحتسب أف ي 
السقاة ييرعوف إلى إخماد نيراف الحرائؽ، فإذا شب حريؽ في مكاف ما، أسرع السقاة بقربيـ وبراميميـ، وأعانيـ في ذلؾ كؿ 

 . (81)مف كاف عنده وعاء يستحؽ الذكر
 

 عناية المسممين بالزراعة والغرس
ة األرض وزراعتيا واستغبلليا، وتأكيد عمى أف اهلل ىو الحارث والزارع، في القرآف الكريـ آيات كثيرة تتصؿ بفبلح

وأنو القادر عمى أف ينزؿ مف السماء الماء، فينبت بو الحب والنبات والجنات، ويخرج بو ثمرات مختمفًا ألوانيا، وتكوف ىذه 
ربو، والذي خبث ال يخرج إال نكدًا، وأطاؿ  الحاصبلت الزراعية متاعًا لئلنساف، والحيواف، وأف البمد الطيب يخرج نباتو بإذف

 القرآف وصؼ الجنات، وحببيا إلى قموب العباد. 
قاؿ تعالى: )وىو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخؿ والزرع مختمفًا أكمو، والزيتوف والرماف، 

 .(83)فوا إنو ال يحب المسرفيف(متشابيًا وغير متشابو، كموا مف ثمره إذا أثمر، وآتوا حقو يـو حصاده وال تسر 
وجاءت السنة النبوية تحض عمى الغرس والزرع، وتبشر كؿ مف يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا بالمثوبة، إذا أكؿ منو 
إنساف أو دابة أو طير، واعتبر اإلسبلـ الغرس غاية في ذاتيا، وعمبًل مف أعماؿ البر. فقاؿ رسوؿ اهلل )ص(: ما مف 

 . (83)يزرع زرعًا فيأكؿ منو طير أو بييمة إال كاف لو بو صدقة مؤمف يغرس غرسًا أو
 وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكـ فسيمة فميغرسيا. 

ومف أجؿ زيادة رقعة األراضي المزروعة، حث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ الناس عمى إحياء الموات باستصبلح 
ليـ ولورثتيـ مف بعدىـ، فقاؿ عميو السبلـ: )مف أحيا أرضًا مواتًا فيي لو، فإف مات فيي  األراضي، وجعؿ ممكيتيا حقاً 

  لورثتو، ولو أف يبيعيا إف شاء(.
قامة السدود، وبناء القناطر، لزيادة  حياء ما اندثر منيا، وشؽ الترع، وا  وجرت عادة الخمفاء عمى حفر األنيار، وا 

فيضاف األنيار، واإلشراؼ عمى توزيع المياه، والقياـ بصيانة ىذه المشاريع، ألف مساحة األراضي المروية، وحمايتيا مف 
 صبلح الزراعة خصب وثراء، وفسادىا جدب وخبلء. 

أضؼ إلى ذلؾ أف ازدىار الزراعة وتطورىا، يعني مزيدًا مف الطعاـ والفاكية لئلنساف، والعمؼ لمحيواف، ومزيدًا مف 
 اث الخشب، ودؼء المواقد، وموردًا ال ينضب مف الماؿ في خزائف ديواف الخراج. ثياب القطف والكتاف والحرير، وأث

وكاف الستخداـ طرؽ الري الصناعي باآلالت البدائية الرافعة مف دواليب ونواعير، ودوالي، وزرانيؽ، وشواديؼ، 
قامة الجسور والقناط صبلح وتنظيـ وسائؿ الري، ببناء السود، وشؽ القنوات والنواظـ، وا  ر المائية، كما كاف الستغبلؿ وا 

األراضي الزراعية أحسف استغبلؿ باتباع الدورات الزراعية، وتسميد األراضي بفضبلت الحيوانات، ومعرفة السماد الصالح 
لكؿ نوع مف المزروعات، واستعماؿ المحراث الروماني، وتسخير حيوانات المزرعة القوية كاألبقار والبغاؿ لجره، ومعرفة 

يـ األشجار المثمرة وتمقيحيا بالطمع الذكر، أثر كبير في زيادة مساحة األرض المزروعة، ووفرة اإلنتاج أساليب تطع
 الزراعي، وتعدد حاصبلتو، وتحسيف نوعيتو. 

واستطاع المسمموف في ظؿ دولة الخبلفة إدخاؿ أنواع جديدة مف الزروع والثمار مف األقطار المجاورة، وتسييؿ 
شتاؿ والغراس، واالستعانة بأفضؿ الخبرات، ونقؿ ىذه األنواع إلى أوروبا عبر بوابة األندلس وصقيمية، حركة نقؿ البذار واأل

وال تزاؿ تحتفظ بأسمائيا العربية في لغات دوؿ الشماؿ أصناؼ شتى مف الزىور كالياسميف والنيموفر والسوسف، ومف أسماء 
 وات: الخرشوؼ والسمؽ والسبانخ والزعفراف والباذنجاف. الثمار: النارنج والبرتقاؿ والزيتوف، ومف أسماء الخضر 

وتحدث المستشرؽ )موريس لومبار( عف المزروعات التقميدية في العالـ القديـ في حوض البحر األبيض المتوسط، 
فذكر أف معظميا مما يزرع في األرض الجافة، وأف المزروعات التي نقمت إلى ىذه المناطؽ فيي كميا مف المزروعات 
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تي تعتمد عمى الري، وأف إدخاؿ المزروعات االستوائية وشبو االستوائية، يرتبط بطبيعة الحاؿ ارتباطًا وثيقًا بتوسع ال
 المناطؽ التي يشمميا الري، وبالتقدـ التقني الذي تحقؽ في مجاؿ الزراعة. 

ويف العالـ اإلسبلمي الذي خمؽ وأضاؼ قائبًل: وانتقاؿ المزروعات قد تـ، أو عمى األقؿ، زاد نشاطو حّدة، نتيجة لتك
 . )84)حمقة اتصاؿ بيف منطقتيف متكاممتيف لئلنتاج، بتوحيده شواطئ المحيط اليندي وشواطئ البحر األبيض المتوسط

وزاد مف ازدىار الزراعة وتطورىا، نظاـ اجتماعي مستقر قائـ عمى العدالة، ومنع استغبلؿ الفبلحيف، وسرقة 
لغاء جيودىـ، وتخفيؼ العبء عمى  لغاء الضرائب النقدية، وأخذ نسبة قميمة مف الغمة، وا  المزارعيف بتخفيض الضرائب وا 

صبلح  خراج األرض التي لـ تزرع، وكاف اليدؼ مف إقطاع أراضى الدولة لبعض األغنياء، إعمار ىذه األراضي وا 
 المشاريع المائية الواقعة فييا. 

زارعة، والتسميؼ، والضماف، فحفظوا حقوؽ الفبلحيف، وحقوؽ وعرؼ المسمموف نظاـ المغارسة، والمساقاة، والم
 أصحاب األرض، وقضوا عمى الصراع الطبقي. 

وكاف اإلنتاج الزراعي يشكؿ أحد موارد الزكاة الرئيسية، التي ىي أحد أركاف اإلسبلـ التعبدية، حيث كاف أصحاب 
ؼ العشر إذا كانت تسقى باآلالت، ويساىموف في األرض يدفعوف العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أو بالقنوات، ونص

 تخفيؼ أعباء الفقراء والمساكيف، وتحسيف أحواليـ المعيشية. 
وقامت الدولة بمنح حؽ الممكية الزراعية، واإلعفاء الضريبي لكؿ قادر عمى إحياء األرض الموات التي ال عمارة 

امتدت يد التنمية الزراعية واإلعمار إلى المستنقعات واألىوار، فييا وال يممكيا أحد، فاستصمحت األراضي البور الشاسعة، و 
 واألرض الخراب الدارسة، وزادت رقعة المساحات الخضراء المزروعة والمروية. 

وذكر المؤرخوف مبمغ اتساع األراضي المشجرة حوؿ مدينة إشبيميو فقالوا: إف الماشي كاف يسير في ظؿ زيتونيا 
 ، واثني عشر ميبًل عرضًا. وتينيا أربعيف ميبًل طوالً 

وطوؿ وادي المرّية أربعوف ميبًل في مثميا عرضًا، كمو بساتيف بييجة، وجنات نضرة، وأنيار مطردة، وطيور مغردة، 
ولجودة أرضيا قيؿ إنيا ذىب غربمت مف تراب. واشتيرت شنترة بجودة أرضيا، وحسف غرسيا ؛ وكانت مرسية تسمى 

 . (85)البستاف لكثرة جناتيا
أدخؿ العرب أباف حكميـ لجزيرة صقمية أساليب ومحاصيؿ زراعية جديدة، وقضوا عمى نظاـ الممكيات اإلقطاعية و 

الواسعة، وعمى أوقاؼ األديرة الضخمة مف األراضي غير المستغمة، وأضافوا إلى المغة الصقمية مفردات عربية زراعية ال 
يطاليا في مجاؿ التر   بة والري والحاصبلت الزراعية. زالت مستعممة في قاموس صقمية وا 

وأدخؿ العرب نظامًا جديدًا لمزراعة يقـو عمى إنشاء المصاطب والصياريج لضخ الماء لمري، وفي صقمية غرس 
العرب أشجار النارنج والميموف، وأدخموا زراعة قصب السكر، وطريقة عصره باألرحاء الستخراج السكر، وكانوا أوؿ مف 

طف، وأشجار التوت، وتربية دود القز، وزراعة النخيؿ، وشجر السماؽ ألغراض الدباغة أدخؿ إلى صقمية بذور الق
 . (86)والصباغة، ونبات البردى، والفستؽ الحمبي مما أحدث تغييرًا جوىريًا في اقتصاد الجزيرة

ساسيًا لمعمـ وفي دار اإلسبلـ ورعاية الخمفاء، برز عمماء أفذاذ مصنفوف في ميداف الزراعة، ظمت كتبيـ مرجعًا أ
قرونًا عديدة، منيـ أبو بكر أحمد بف المختار العروؼ بأبي وحشية النبطي، صاحب كتاب )الفبلحة النبطية( الذي شرح 
الطرؽ الزراعية القديمة عند البابمييف واآلشورييف واليونانييف، وأبو عبد اهلل محمد بف بصاؿ صاحب كتاب )ديواف الفبلحة( 

 ـ اإلشبيمي، صاحب كتاب )الفبلحة في األرضيف( في خمسة وثبلثيف بابًا. وأبو زكريا يحي بف العوا
وأثنى )ساراطوف( عمى ىذا الكتاب األخير، ال ألنو جمع التراث الزراعي القديـ، ومعارؼ العرب واإلغريؽ في ىذا 

ثمانيف نبتة مختمفة، الحقؿ فحسب، ولكف ألنو أفاد اإلقناع بسبب تجارب المؤلؼ الخاصة؛ وىو يدرس خمسمائة وخمسًا و 
وزراعة ما يزيد عمى خمسيف شجرة مثمرة، ومختمؼ ضروب التربة والسماد، وطرائؽ التطعيـ، والتعاطؼ والتنافر الروحي 
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بيف النباتات ػ ويعتبر ىذا كشفًا مف الكشوؼ العصرية في رأي المستشرؽ )رـو الندو( ػ وأمراض النبات وعبلجيا، وتربية 
 . (87)طيور الداجنةالماشية، والنحؿ، وال

وتناوؿ العمماء المسمموف في مؤلفاتيـ كؿ ما يتعمؽ بالتربة باألسمدة وطرؽ تجييزىا، وسقي األشجار والخضار، 
نشاء البساتيف، والميارة في عمميات التطعيـ والتقميـ والتمقيح، ومكافحة  وعمميات الري والصرؼ، وتخير أجناس الغراس، وا 

 وطرؽ حفظ البذور والحبوب. اآلفات والصقيع والجراد، 
ووضع المسمموف في األندلس التقاويـ الزراعية المبنية عمى أحواؿ المناخ والفصوؿ، واستفادوا مف خبرات األقدميف، 
حتى بمغوا بالبستنة الغاية، وكانوا أحكـ الناس ألسباب الفبلحة، فبل عجب أف تسمى بساتينيـ بالجنات، والجناف، والمنى 

  )جمعيا منية(.
 :المسممون وعمم تصنيف النبات

ودرسوا عمـ النبات كعمـ قائـ بذاتو، وتناولوه مف نواحيو العممية البحتة إلى جانب تناوليـ إياه مف النواحي الطبية 
والزراعية والجغرافية، وكاف عمـ التصنيؼ ىو أحد إرىاصاتيـ الفكرية، فقد أسموا كؿ نبات بكممتيف تدؿ أحدىما عمى 

التسميات مف الدقة بحيث حفزت العمماء األوروبييف عمى استخداميا، وكاف العرب ينتقوف أحيانًا صيغة صفة، وكانت 
جامعة لعدة أنواع، وىـ عمى العمـو توصموا إلى صفات كثيرة استعمموىا في التسمية مثمؾ ظاىرة التعميرف وصفة المونف 

، ومظير النبات ومممسو، وطعميف ورائحتو، واستجابة واشكاؿ الثمار واألوراؽ، وطبيعة الجذور واألعضاء المتحولة
 . )88)الحيواف لو، وخصائصو العبلجية، وخصائص موطنو وبيئتو، وغير ذلؾ مف صفات

وأغنى األندلسيوف العالـ ببحوثيـ في عمـ النبات، فقاموا بترتيب النباتات عمى أساس ما ينمو منيا مف الفسائؿ، وما 
نفسو، وجمع الطبيب القرطبي الغافقي نباتات إسبانية وأفريقية، وسمى كبًل بأسمائيا العربية ينمو مف البذور، وما ينمو ب

والبلتينية، أما أشير مؤلفاتو فيو )األدوية المفردة( فقد كاف ىذا التأليؼ مف األىمية بحيث أف مواطنو وزميمو ابف البيطار 
ب )الجامع لمفردات األدوية( الذي وصؼ كتابو بأنو أعظـ ، وألؼ ابف البيطار كتا(89)اقتبس الشيء الكثير مف أبحاثو

 كتاب عربي ظير في عمـ النبات، وأبو حنيفة الدينوري، صاحب الكتاب النفيس )النبات( في الحشائش الطبية. 
 :الحاصالت الزراعية

د بمغت أقصى اتساعيا ذكر األستاذ أحمد عبد الباقي في كتابو الجامع )معالـ الحضارة العربية( أف الدولة العربية ق
في القرف الثالث، ولذا اختمفت حاصبلتيا الزراعية بيف مختمؼ أقاليميا بحسب الموقع الجغرافي لئلقميـ، ونوع تربتو، وتوفر 
، والزيتوف، والقطف، والكتاف، وقصب السكر،  المياه فيو، وأف أىـ الحاصبلت الزراعية الحبوب بأنواعيا، ثـ التمور، والكرـو

نتاج وفير  والنيمة، والزعفراف، ومختمؼ أنواع الفواكو، ونقؿ عف كتب البمداف ما اشتير بو كؿ إقميـ مف حاصبلت زراعية، وا 
 . (91)متميز، وما ذكروه مف تعداد أصنافيا وخصائصيا ومنافعيا

بوب وأدخؿ المسمموف زراعة الذرة البيضاء إلى مصر وشماؿ أفريقية مف غرب القارة، وأضافوا إلى أنواع الح
التقميدية التي يزرعونيا في منطقة حوض البحر المتوسط األرز الذي اشتيرت اليند بزراعتو قديمًا، واعتنوا بزراعة شجرة 
الزيتوف عمى ضفاؼ البحر األبيض المتوسط، واشتير الساحؿ التونسي باسـ غابة الزيتوف، وميناء تصديره سفاقس باسـ 

 مرسى الزيت. 
الزيتية في مصر، كالفجؿ، والسمسـ، والمفت، والخس، والقمقاس، والكتاف، والخروع،  وتوسعوا بزراعة النباتات

 واستخدموا زيوتيا في اإلنارة، والصناعات العطرية، واألدوية الطبية، وصناعة الصابوف. 
أعياف وكانت ليـ عناية خاصة باألعشاب الطبية، حتى أنيـ ألفوا فييا المؤلفات الكثيرة المشيورة ومنيا كتاب: )

 النبات والشجريات األندلسية( ألبي عبيد اهلل البكري. 
 وعمروا واحات الصحراء بزراعة النخيؿ، واألعبلؼ. 
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 :العناية باألشجار الحراجية
وتحدث الرحالة والجغرافيوف عما شاىدوه في ببلد الشاـ قبؿ الحروب الصميبية مف ثروة حراجية فذكروا: غابة 

ابة القنيطرة، وغابات الزور، وغابات لبناف، وغابات عكار، وغابات جباؿ النصيرية؛ وعددوا عسقبلف، وغابة أرسوف، وغ
 أنواع األشجار التي كانت تنمو فييا، كالسرو، والصنوبر، واألرز، والعرعر. 

ة وكانت األخشاب مادة استراتيجية حربية بسبب حاجة األسطوؿ اإلسبلمي إلييا، باإلضافة إلى أىميتيا كمادة أولي
 في صناعة األثاث الخشبي، وتشييد المباني حيث ازدادت الحاجة إلييا مع تطور فف البناء في المدينة اإلسبلمية. 

 :الزراعة بالتنقيط
وعرؼ األندلسيوف طريقة الري بواسطة الجرار الصغيرة المثبتة بجذوع األشجار بحيث تصؿ إلييا الماء نقطة نقطة، 

 . (91)في المناطؽ الجافة، وتسمى طريقة التنقيط، لتوفير كمية مياه الري وىذه الطريقة تستخدـ حتى اليـو
 :تمقيح الثمار

وجرت العادة عمى تمقيح الثمار لتحسيف أنواعيا؛ ذكر ابف حوقؿ أنو بمدينة زغر ػ عمى مقربة مف البحر الميت ػ 
 مقحوف تينيـ. كانوا يمقحوف كروميـ كما يمقح النخيؿ بالطمع الذكر، وكما كاف أىؿ المغرب ي

 :اكتشاف نظرية الوراثة
ت  4ػ  3بفضؿ دقة البيروني وقوة مبلحظتو اكتشؼ أثناء عممو في النباتات أف في الطبيعة ازىار بعضيا بتبلت 

ولكف ليس فييا سبع او تسع بتبلت فسجؿ ذلؾ في كتبو، وكاف ىذا الكشؼ أوؿ خيط في نظرية الوراثة في  18ػ  6ػ  5
 . )93)نيا )مندؿ( بعده بعدة قروفاألزىار، التي أعم

فييا بنا الى األخذ بأسباب القوة، وزراعة ما يفيد وينفع األمة، حتى نكوف أمة تأكؿ مما تزرع وتمبس مما تصنع، 
 وتشرب الماء مما تجمع. 
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