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ة، من سطح األرض إىل أعماقها، بفعل ، عمودّيالشكل أسطوانّيةعميقة البئر هي عادة حفرة  :البئر 
 اإلنسان أو الطبيعة.

املاء، اليت حتفر هبدف الوصول إىل خمازن املياه اجلوفية واالستفادة منها. بئر  من أنواعها الشائعة بئر
ُتحفر باالستعانة بوسائل بدائّية وبقّوة ومهارة مق، اليت املاء نوعان: البئر اليدوية، أي البئر القليلة الع

 على عمق شديد حفرإىل املاء؛ والبئر العميقة، اليت ُت صولللو اإلنسان يف طبقة قابلة لالمتصاص
قابلة لالمتصاص وطبقات غري ة طبقات عّد خمترقًة ،ة املعّقدةاآللّيالتقانة احلديثة واألجهزة باالستعانة ب
م على األبعاد (. هذه املقالة تتكّل37–37ص )جنيدي، مغلقمياه  خّزان، وصوًلا إىل القابلة لالمتص

 أيًضا، ومن مّث تتطرق إىل أحكام البئر الفقهية. سالمّية آلبار املياه يف إيران ويف العامل اإلة والثقافّيالتقنّي
 ( يف إيران:1
األّبار الذي ال يعرف عالمات "(: 37ص) يقول الكرجّية: علم املياه وحفر اآلبار اليدوّي ّياتتقن

( 13، 31-31. وقد شرح يف كتابه )ص"وجود املاء اخلفية، على سطح األرض، هو غري متقن لعمله
 ة.، لتعرف وجود املياه املخفّية، أو الكساء العشيّبعلى املعطيات اجليولوجّيّية العالمات املختلفة املبن

لتعرف وجود املياه يف جوف األرض، تستخدم أيًضا حلفر ّية األّبارين وطرقهم التقليد ّياتكانت تقن
آبار املياه. فالتحقق من وجود شوك اجلمال، وامتالء هيكل هذه األشواك باملياه، وذوبان الثلوج يف إحدى 

جلريان املياه اجلوفية؛ وجود اجلبال العالية املغطاة ّية نواحي الصحراء أسرع من غريها، بسبب احلرارة التلقائ
الثلوج املشرفة على الوديان، تشخيص طبقات األرض القابلة لالمتصاص وغري القابلة، وحىت وجود ب

والفنون التقليدية، لتشخيص وجود املاء، وتعيني  ّياتالعواصف والزوابع وغري ذلك، هي بعض هذه التقن
 (.88–89مكان البئر )بايلي يزدي ولباف خانيكي، ص

يف مجيع أحناء إيران، منذ األزمنة البعيدة، على األقل منذ عصر شائًعا ّية كان حفر البئر اليدو
، 1ملتون ←بسيطة، )ّية ني وحىت اليوم، على أساس مبدأ واحد عام، وبطريقة تقندّييالعيالمّيني وامل

هلا ّية قصرية، وجمرفة معدنّية خشب فأس معديّن بطرف واحد ذو قبضة (.373؛ فاضلي بور، ص113ص
 دادة.والب، حبل، مصباح وكورة ِحقصرية، دّية يد خشب

 11سنتم وعرضها  311منها كّل  الدوالب مرّكب من أربع دّفات من األلواح اخلشبية، طول
لوحتني موصولتني مًعا على شكل كّل  وعلى طرفيه. لوحكّل  وسط يفثقوب  ُتحفرسنتم،  1ومساكتها 
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 وميّر ا على شكل صليبلوحني مًع صل كّليو . وحَور خشيّبنيبني الصليَب الثقب املوجودر يف صليب، ومي
قاعديت الدوالب  يوحور خشيب من الثقب الواقع بني هذين الصليبني. يقع رأسا هذا احملور فوق فرَع

واحدة من القاعدتني حواىل متر كّل  . ارتفاعالبئراللتني غرزتا )ثبتتا( على األرض على جانيب دائرة 
اثنني مًعا بشنكل. تثّبت هذه األجزاء مجيًعا حببال تربط كّل  موصوالنني تقريًبا. الرأسان اآلخران للصليَب

ي الباب، ولوصل األلواح ببعضها، يف أسفل إحدى قاعديت الدوالب يربط خّطاف على شكل مصراَع
هذا  عّلقة املقالة(، لتثبيت الدوالب ومنع دورانه، يتتّم ←من نوع احلبال السميكة. مشّغل الدوالب )

 (.77–73أضالع الدوالب )آغاسي وصفي جناد، صاخلطاف بأحد 
يتصل أحد رأسي احلبل بالدوالب والرأس اآلخر باخلّطاف. واحلبل مصنوع عادة من القطن وهو 

ه يتأثر برطوبة البئر فيثقل وزنه ويتآكل. أو من ألياف شجرة ة ونعومة ومتانة ومرونة، لكّنخّفاألكثر 
 )كرجي، نيفوق أربعة شناكل يف آخر الصليَب قد هذا احلبلفيكون أشّد مقاومة للرطوبة. ُيع ،النخل

 (.71ص
أو ّية بفوهته حلقة خشب مطاطي أو ما شابه، تلصقيستخدم أيًضا دلٌو على شكل الكيس، جلدي أو 

 معدنية، لتبقى الفوهة مفتوحة دائًما. وُيربط هبذه احللقة رباط وحكم، يستخدم كمقبض أو عالقة.
 
 
 

 املتداولة يف كرمان. [التنقيب] ردگاوگ رخچأمنوذج من آالت 
 

ة، حيث يتضاءل النور بالنسبة إىل األّبار، يستخدم املصباح لإلضاءة. خبار البئر األعماق السفلّييف 
الذي يكون أكثف يف النهار يطفئ املصباح. يف املاضي كانوا يشعلون عدة مصابيح حول فوهة البئر، 

لبقر أو األغنام. وكان أفضلها املزّيت بزيت الزيتون أو الزيوت مزّيتة بالشمع أو بشحم اخلنزير أو ا
 .)م.ن، ص.ن( كثري التدخني ّنهاألخرى، ومل يكن النفط مستخدًما ألّية النبات

بالضرر وأحياًنا باالختناق. فإذا كان البخار قليًلا يزال  ّفار، تصيب احلخبرةاآلبار كثرية األ بعض
احلداد موصولًة خبرطوم طويل لتهوئة أعماق البئر  ًفا، فتستخدم كورةبأساليب بسيطة، أما إذا كان كثي

 ة املقالة(.تتّم ←)
 مكونة من ثالثة أشخاص على األقل:ّية إىل قوة بشرّية حيتاج حفر البئر اليدو
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 الفأسمستخدًما  تدرجيّيوهو ذو جتربة يف حفر اآلبار، وحيفر يف داخل البئر نزوًلا وبشكل ، ( األّبار3
 رفة.واجمل

، يديره فيخِرج ( ُمشّغل الدوالب، وهو عامل قوّي جسدًيا، يقف يف أعلى البئر وراء الدوالب1
 (.37؛ آغاسي وصفي جناد، ص783، ص3مجاملستويف،  ←الدلو املليء بالتراب من أعماق البئر )

غها اف حبل الدوالب، ويفرديل الدلو وخمِرجها، وهو عامل بسيط، يفّك قبضة الدلو من خّط( ُم7
(. يف حال 71يعيد ربط الدلو باخلطاف )آغاسي وصفي جناد، ص من التراب بعيًدا من فوهة البئر، مّث

ديل الدالء الدلَو من أعماق البئر إىل فوهتها، بعمله. حني يسحب ُم ُمشغِّل الدوالبغياب امُلديل، يقوم 
يفلت الدوالب،  انه، مّثاخلطاف يف أسفل قاعدة الدوالب بأحد حواجز الدوالب، فيمنع دور عّلقي

 وُيفرغ الدلو.
إذا كان البخار كثيًفا، يقف إىل جانب العمال شخص رابع وظيفته شفط البخار، بواسطة النفخ يف 

 الكور، إليصال اهلواء إىل أعماق البئر.
، يرسم دائرة على األرض، حبيث تعّين هناية مقبض فأسبعد أن يعّين األّبار مكان البئر بواسطة رأس ال

 وحيط دائرة البئر. فأسال
(. هنالك طريقة أخرى لرسم الدائرة 78–79قطر هذه البئر متر تقريًبا )آغاسي وصفي جناد، ص

يعمد فيها األّبار إىل اجللوس مقرفًصا على األرض يف مكان البئر، يستخدم رأس قدمه مركًزا للدائرة، 
ن وحيط الدائرة وقطر البئر الذي هو عادة ويده شعاًعا ويدور حول نفسه رامًسا الدائرة، وهو بذلك يعّي

قناة قصبة ه )قارن فأسار فيها بسهولة ويغرز أي بسعة الصدر والعُضدين. حيث يتحرك األّب ،متر واحد
عمودًيا،  البئرمن  القسم العلوّيعلى حفر (. تظهر مهارة األبار يف قدرته 331، 313، صكناباد

اف احلبل يربط مقبض الدلو خبّط فور داخل الدلو باجملرفة، مّثئ التراب احمل. يعّبوأسطوايّن ردّوبشكل م
ا إذا كانت البئر قليلة املتديل من الدوالب فوق فوهة البئر باجتاه القعر، وخيرب مشّغل الدوالب صوتيًّ

عاد إىل داخل البئر ُياحلبل إذا كانت عميقة. بعد انتقال الدوالب إىل األعلى، وإفراغه،  العمق، أو هبّز
ى الواحدة البئر، ُيحدث حفًرا صغرية يف جدار البئر تسّممن  القسم العلوّيًدا. يف أثناء حفر األّبار ّدجم

دون استخدام من ، لتسهيل صعوده ونزوله يف داخل البئر "موقع القدم"أو  "رّف القدم" ارف"پ" منها
القسم  يطرَفأحد يف قع أحدها احلبل. املسافة بني الرّف واآلخر حواىل املتر، وهي مرتبة حبيث يكون مو

، 783، ص3مجالواقعة يف وسط الرفني املقابلني يف الطرف اآلخر )املستويف،  مواز للنقطةالعلوّي 
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؛ آغاسي وصفي جناد، 319–313، ص؛ قناة قصبة كناباد119–111ص ،2وولف ؛1احلاشية 
 (.37–37ص

ر البئر، االصطدام بصخرة، أو بعض املشاكل اليت تعيق حفمشاكل حفر البئر واحملافظة عليها: 
؛ بابلي يزدي ولباف خانيكي، 77–18كرجي، ص ←رخاوة التراب، أو غزارة مياه النبع وتدفقها )

 (.371–311ص
التراب، ّية كثافة البخار يف البئر هي أيًضا عائق من عوائق احلفر. سبب ظهور البخار عمق البئر ونوع

، قناة قصبة كناباد؛ 71كرجي، ص←و قري وأمثاهلا )ة، أأو نفطّيّية كأن يكون فيه مواد كربيت
البخار ّية (. يف املاضي كانوا يضعون يف داخل البئر، وإىل جانب اآلبار، إذا كانت كم313–311ص

أو ينفخون يف كري احلداد  ،سحوًقاأو ثوًما معة يخة مقّطًتا، مقداًرا من اخلّل وبّطقليلة، للتخفيف منها مؤّق
–71كرجي، ص←البخار )ّية كم من اجللد )بطول البئر( يف البئر، فتخّف املوصول خبرطوم طويل

ون فوقه املاء. وتستخدم أيًضا طرق (. حالًيا فضًلا عن هذه األساليب يستخدمون الكلس اخلام ويصّب77
، قناة قصبة كناباد؛ 371–377بابلي يزدي ولباف خانيكي، ص ←عة لتهوئة أعماق البئر )متنّو

 ص.ن(
يف املنطقة اليت حتفر فيها البئر. ّية ق البئر هو طبيعة تركيب األرض، ومستوى املياه اجلوفما حيّدد عم

اليت تقع فيها معظم مدن إيران وقراها، يتغري مستوى ّية يف الفالة املركزّية ففي معظم األراضي الرسوب
صفهان يصل متوسط إة. ففي ا يف حاالت نادرإّل ها ال جتّفي الربيع واخلريف، لكّنيف فصَلّية املياه اجلوف

ة عشر متًرا ويف يزد وكرمان من مخسني إىل سّتإىل مخسة أمتار، ويف شرياز إىل ّية مستوى املياه اجلوف
(، يف حني أّن الوصول إىل أحواض املياه 81ص ،4وبرومربجه 3؛ بازن111ستني متًرا )وولف، ص

 (.78حبفر بئر قليلة العمق )بازن وبرومربجه، ص يف املناطق احملاذية لبحر اخلزر، ميسٌر بسهولة،ّية اجلوف
اآلبار اليت حتفر باألساليب التقليدية، تنهار عادة ألسباب عديدة. لذلك يعمدون إىل تعمري جدراهنا 

ة، ويف املناطق جذوع األشجار، وِبطانات خشبّيّية ة، وتستخدم هلذه الغاية يف املناطق احلرجالداخلّي
ال يتيسر بسهولة، ألن ّية تعمري داخل اآلبار يف املناطق الصحراو ة، علًما أّناألخرى القرميد أو احلجار
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(. اآلبار اليت ُتحفر يف 113، ص3مجوولف، م.ن، ص.ن؛ كردواين،  ←مثل هذه املواد غري متوافرة )
. هلذا األراضي الرملية، متتلئ بفعل الرياح العاصفة، بالرمال واحلصى، وإعادة حفرها من جديد ضرورّي

ا تسّمى عادة بأمساء أّنها قدمية جًدا، إال أّنهالسبب، فإن عدًدا كبرًيا من هذه اآلبار، على الرغم من 
(، كذلك فإن أحد أسباب 111، ص3مج؛ كردواين، 717–711، صالباريزّيباستاين  ←جديدة )

رها أو امتالئها باحلصى يف حال اهنيا أّنهة باحملافظة على حرمة اآلبار هو عّلقوجوب االلتزام بالقوانني املت
 (.373–371لي يزدي ولباف خانيكي، صببا ←والرمال، يبقى يف وحيطها مّتسع حلفر بئر بديلة )

والفلوات تكون ماحلة، وال ّية يف املناطق الصحراو ال سّيمامياه عدد كبري من اآلبار اليت حتفر، و
اإلبل وحدها هي اليت تستطيع أّن  إىل حّدا للمواشي واالغتسال، وأحياًنا تصل ملوحة املياه تستخدم إّل

 ←: البئر املاحلة والبئر العذبة )يان هذه املناطق يستخدمون مصطلَحسّك شرهبا. لذلك نالحظ أّن
 (.117، ص3مجكردواين، 

ة، هي ضحالة هذه املياه، فإذا ُفتحت أكثر ة بالنسبة إىل مياه اآلبار العادّيإحدى املسائل األخرى املهّم
ة، حىت يتجمع املقدار الكايف من املياه يف ، فإن مياهها تصبح موحلة، أو تنَفد، وجيب الصرب ملّدمن احلّد

يف سنوات  ال سّيمااالستفادة منها وّية ي ضحالة املياه يف اآلبار إىل وحدودقعر البئر، )م.ن، ص.ن(. تؤّد
 (.  111، ص3مجاجلفاف )م.ن، 
تها الشديدة يف تأمني املياه أمّهّي والعادية، ويف الوقت نفسهّية االستفادة من اآلبار السطحّية تدفع وحدود

مقابل استفادة اآلخرين منها. مثًلا  "االنتفاع حّق"يف املناطق املختلفة، أصحاهبا إىل األخذ يف االعتبار 
و ، وه"البئر حّق" اهچحق ُيسمى كانوا يتقاضون بدًلا  "ةحيدرّي ةترب"مراتع أصحاب اآلبار الواقعة يف 

ة، وحىت اآلبار الواقعة يف املراعي، ومقدار من الزيت. مع ذلك، مل تكن اآلبار اليدوّي أو أكثر، َحَملغالًبا 
 ملتون، م.ن، ص.ن(. ←ة )اّصمشمولة باحلقوق والرسوم اخل

يف املنازل اليت تستخدم فيها مياه اآلبار للشرب، واالستعمال ات استخراج املياه من البئر: تقنّي
عالًيا، ّية تان الستخراج املياه من البئر: يف املناطق اليت يكون فيها مستوى املياه اجلوفتقنّي هنالك ،صّحّيال

هم يستخدمون قطعة خشب طويلة يكون أحد طرفيها على شكل خطاف ا أّنكمناطق حبر اخلزر، إّم
بط بأحد طرفيها حبل، به مقبض الدلو، أو يستخدمون خشبة أو قصبة طوهلا ثالثة أو أربعة أمتار ير عّلقُي

ة. وتعلو قّوى جدران هذا النوع من اآلبار حبلقات إمسنتّيوالطرف اآلخر للحبل يربط مبقبض الدلو. ُت
إىل مائة سنتم تقريًبا عن سطح األرض، فتمنع سقوط األطفال أو احليوانات  نيمثانحلقة فوهة البئر من 

 ث.إىل داخل البئر، وحتميها من التلّو
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إىل حّد ما. يستخرج املاء  امنخفًضّية باآلبار اليت يكون فيها مستوى املياه اجلوف عّلقنية تتالثاّية التقن
هي  هذه الدواليب على شكل الصليب، أواألّبار. أضالع بواسطة بكرات أو دوالب شبيه بدوالب 

)حاجي  أحد الكسوريتصل هبا مقبض الدوالب من و، أنبوبوحورها األوسط  ميّر منالشكل، ّية أسطوان
 (.71إبراهيم زركر، ص

ستخرج فيها املياه من اآلبار بكثرة، لسقاية احليوانات ورّي املزارع )كمعظم مناطق يف احلاالت اليت ُت
ّية القوى البشر ملتون، م.ن، ص.ن(، فإّن ←ة، املزروعات الصيفّي النصف اجلنويب من إيران مثًلا، لرّي

ة احليوانات كالثريان أو األحصنة والبغال أحياًنا، ة، وقّوخاّصغري كافية، لذلك تستخدم هنالك دواليب 
الثور الذي يدور /دوالب" ]ردگاوگ"نوع ا من أّنهويف بعض املناطق اجلمال. هذه الدواليب إما 

. يف النوع األول، الثور أو البغل يدور حول البئر [البئراه" ]ثور چاو گ"، أو من نوع [بالدوالب
أحد أطرافها موصوٌل باحليوان، وطرفها اآلخر متصل مبحور ّية عه وسيلة خشبدير ممعصوب العينني، وُي

دوالب أفقي، فتصطدم أضالع الدوالب األفقي بأضالع الدوالب العمودي فيبدأ باحلركة. وعدد من 
ن طوهلما معادل لعمق البئر. هذان احلبالن حييطان حببلني متوازيَي، معّينةاجلرار مربوط على مسافات 

وبواسطة الدوالب تصل هذه اجلرار إىل أعماق البئر ومتتلئ، مث  ،مبحيط الدوالب العمودّي بشكل حّر
هذا النوع من الثريان الدّوارة كثري العدد يف كرمان، وال  ُتعاد إىل فوهة البئر، وتفّرغ يف حفرة قريبة.

الصورة(.   ← ؛ أيًضا39هامشي، ص ←) "هرندي"يزال أمنوذج منه موجوًدا يف املنزل املعروف بـ 
بىن إىل جانب البئر عمودان طويالن. يف أعلى هذين العمودين رأسان أسطوانيا احملور يف النوع الثاين ُي

موصوالن، ويف أسفلهما أيًضا رأسان أسطوانيا احملور قطرمها أقل، موصوالن أيًضا. مير يف أعلى الدوالب 
مصنوعة من جلد الثور. فوق األسطوانة  األعلى حبل ينوصل بعقدة العجلة اجملوفة حيث توجد قربة

بعمق  طوله منحدرالبئر السفلى مير حبل أيًضا ينوصل بأحد طريف فتحة القربة السفلى الضيقة. جبانب 
ك يف هذا املعرب نزوًلا وصعوًدا. بدأ من فوهة البئر باجتاه األسفل. يوصل رأسا احلبلني حبيوان، يتحّريالبئر، 

ما اجته احليوان ألعلى ووصل إىل حافة البئر تنزل القربة إىل أسفل البئر ومتتلئ. وكّلما اجته احليوان إىل اكّل
إىل األسفل يرفع القربة اململوءة من أعماق البئر إىل األعلى لتصل إىل فتحة البئر. احلبل يف أعلى فوهة 

ر فرغ من املاء. وتتكّرالقربة الواسعة يرتفع إىل األعلى لتصل الفوهة السفلى إىل حافة احلفرة فتنفتح وُت
؛ كردواين، 39؛ هامشي، ص119–113؛ ملتون، ص113وولف، ص ←هذه احلركة بانتظام )

 (.91؛ شاه حسيين، ص113–111، ص3مج
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خراج املاء من البئر وأحياًنا مللء أحواض املنازل، ُتستخدم مضخة يدوّية، ويف بعض املناطق أيًضا إل
أصفهان،  –نها يف منطقة دليجان إىل جانب جادة طهران ة الريح، نالحظ مناذج مُيستفاد من قّو

؛ 113، ص3مجكردواين،  ←اليت تكثر فيها الرياح يف إقليم مسنان )ّية وكذلك يف املناطق الصحراو
 شاه حسيين، م.ن، ص.ن(.

كانت آبار املنازل يف القرى وحىت يف القالع، يف أثناء هجوم األعداء، مكاًنا آمًنا إلخفاء املّدخرات 
 (.311زركر، ص إبراهيمالثمينة والقّيمة )حاجي 

هي بئر، حتفر بالوسائل اآللّية، والقسم املمتلئ باملاء فيها عمقه أكثر من مخسني متًرا،  .البئر العميقة
 (.111، ص3مج، )كردواين مائّيةطبقات عدة  ومن املمكن أن خيترق

الثانية، يف املدن أوًلا، وبعد ذلك لتأمني ّية هذا النوع من اآلبار يف إيران، اسُتحدث بعد احلرب العامل
م، لتعويض قلة املياه يف 3873هـ/3718 مياه الري للزراعة واحلدائق اجملاورة للمدن. مثًلا يف العام

؛ كردواين، م.ن، 31، صطهران، ُحفرت حواىل اثنيت عشرة حلقة بئر عميقة يف طهران )اجلنيدّي
 ص.ن(.

م وما 3813هـ/3791 من العام لتأمني مياه املزارع والقرى ابتداًء ّيةوقد شاع استخدام هذه التقن
)كردواين،  امليالدّي ة، ووصل إىل أوجه يف العقد السابع من القرن العشرينبعدها، بصورة تصاعدّي

(. أسباب حفر هذه اآلبار يف إيران هي عبارة عن: االستفادة القصوى من املياه 113–111، ص3مج
سرعة آالت احلفر؛ ضرورة زيادة املساحات الزراعية،  ؛ميكن تأمينها بواسطة القنواتة، اليت ال اجلوفّي

مع ذلك فإّن  (.113، ص3مج، م.ن ←وتعميم زراعات جديدة مروّية حتتاج إىل مزيد من املياه )
طة العمق، يف الوقت الذي وّفر فيه امكانات أفضل للحصول على املياه، أوجد حفر اآلبار العميقة ومتوّس

الع )ملزيد من االّط خاّصة، وللقنوات بشكل واليدوّيّية مشكالت عديدة ملستهلكي مياه اآلبار السطح
 ←؛ أيًضا 371–373، صّينيسابورال؛ 173–173، ص3مج؛ كردواين، 11هبنيا، ص ←

 قناة*(.

 قنات نامه واژهف؛ عبد الوحيد آغاسي وجواد صفي جناد، فضًلا عن مشاهدات املؤلِّ :واملراجع املصادر
 در شهرىن سواران، الباريزّيإبراهيم باستاين  وحّمد[؛ 1111ش ]3738]معجم ألفاظ القنوات[، يزد 

 دارى سازى وقنات قناتم[؛ عبد الكرمي هبنيا، 3889ش ]3733]يف مدينة ين سواران[، طهران 
لباف  وجميد يزدّيالبابلي الحسني  وحّمدم[؛ 3899ش ]3713]حفر القنوات، وامتالكها[، طهران 
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، مركز حتقيقات علم اإليرايّن [ طهران: هيئة اإلرث الثقايّفتفتقنوات ] هاى تفت قناتخانيكي، 
]علم املياه[، طهران  آب شناسى: هيدرولوژىجواد جنيدي:  وحّمدم[؛ 1117ش ]3791ناسة، اإل

 يراناشناخت معمارى روستاىي  در آمدى برزركر،  إبراهيمم[؛ أكرب حاجى 3811ش ]3771
م[؛ علي رضا شاه حسيين، 1111ش ]3797يف إيران[، طهران ّية خل إىل علم العمارة الريف]مد

: من ]عشائر قبيلة سنكسري از كرانه هاى كوير تا بلنداى الربز :)مهديشهر( عشاير ايل سنكسرى
تاريخ م[؛ طويب فاضلي بور، 1111ش ]3797مسنان [، أطراف الصحراء حّتى مرتفعات الربز

م[؛ 1113ش ]3791]تاريخ الزراعة يف العصر الساساين[، طهران  ران ساسانيانكشاورزى در دو
حسني بابلي يزدي  وحّمد، تأليف [قناة قصبة كناباد: إحدى األساطري] قنات قصبه گناباد: يك اسطوره

بن حسني  وحّمدم[؛ 1111ش ]3738وآخرين ]مشهد[: الشركة املسامهة ملياه منطقة خراسان، 
منابع م[؛ برويز كردواين، 3891ش ]3718، حيدر آباد، الدكن اط املياه اخلفيةكتاب أنبالكرجي، 

م[؛ عبد 1117ش ]3797، طهران 3مج]مصادر املياه ومشاكلها يف إيران[،  ومسائل آب در إيران
]سرية حيايت، أو، التاريخ  قاجار ۀشرح زندگاىن من، يا، تاريخ اجتماعى وادارى دوراهلل املستويف، 

يف الدفاع "، ّينيسابورالم[؛ أصغر 3889ش ]3733واالداري للعصر القاجاري[، طهران االجتماعي 
 وحّمدم[؛ 3833 فرباير-ش( ]شباط3711)اسفند  31، العدد 18، السنة جملة يغما، "عن حرمة القناة

ل )آبان ، السنة األوىل، العدد األّوناسةة علم اإلجمّل، "حفر القنوات اجلارية يف كرمان"هامشي 
 م[؛3811 أكتوبر-3ش( ]ت3771

Marcel Bazin and Christian Bromberger, Gilân et Ãzarbãyjan oriental: Cartes et documents ethnographiques, Paris 

1982; An Katharine Swynford, Lambton, Landlord and peasent in Persia: a study of land tenure and land revenue 

administration, London 1953; Hans B. Wulff, The traditional crafts of Persia, Cambridge, Mass. 1966. 

 /كرميي أصغر/

هنالك مضامني خمتلفة حول البئر بشكل عام أو حول آبار ة وثقافتها يف إيران: البئر يف أدب العاّم
)على األقل منذ عصر الرودكي وما  األدب الفارسي املدّون يفبوفرٍة املقالة( تنعكس تتمة  ←) معّينة

وأدهبم الشفوي، وقد دّون املعجميون كمًّا من هذه التركيبات ّية تاله(، وكذلك يف ثقافة اإليرانيني الشعب
 /هـ3739 دهخدا، ←ة هبذا املوضوع )على سبيل املثال عّلقوالكنايات واألمثال والتعابري املختلفة املت

ة عّلقاملتّية (. املعاين الرئيس113–111، ص1مجم، 3837 /هـ3781 ؛ م.ن،اللفظة ماّدةم، 3889
، هي اليت أشري إليها حيث أتيح اجملال يف معّينةبالبئر يف األدب الفارسي، تدور يف معظمها حول آبار 
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ة ببعض األحداث التارخيية، عّلقة، أو املتسالمّياإلّية الروايات املدرجة يف التفاسري والقصص الدين
 األساطري اليت تدور حوهلا. أشهر مناذج هذه اآلبار هي عبارة عن بئر بابل، اليت قيل إّنواملعتقدات و

، م3897/هـ3717، القزوييّن ← )سي الرأسنيسجنا فيها بأمر من اخلالق منكَّهاروت وماروت قد 
هاروت وماروت*(؛ بئر بيجن*  ←؛ أيًضا 73–71، ص7، الدفتر1مج، ؛ املولوّي711–717ص

؛ منوتشهري، 77–71، ص1جم، الفردوسّي ←) بيجن* بسجِنافراسياب قام  حيثران يف بالد الطو
صفهان، اليت إ(؛ بئر الدّجال أو بئر 338؛ سعدي، ص111م، ص1113/هـ3713 ؛ سنائي،11ص

الدّجال*(؛ بئر رستم اليت وقع فيها مبكيدة من أخيه  ←ال خيرج منها يف آخر الزمان )الدّج قيل إّن
(؛ بئر زمزم*؛ بئر املقنع أو بئر َنْخَشب يف تركستان، اليت 773–718، ص1مج ،َشغاد )الفردوسّي

فّرخي السيستاين،  ←* قمره املشهور من داخلها، وأرسله إىل السماء )أخرج املقّنع اخلراسايّن
(؛ بئر الَويل* يف جهنم؛ بئر يوسف أو بئر كنعان، اليت رمى أبناء يعقوب أخاهم يوسف* فيها 113ص

؛ 381، 39؛ حافظ، ص91، ص3مج؛ أنوري، 71م، ص1113هـ/3713 ،ّيالسنائ ←)
 هذه األلفاظ(. مواّدياحقي،  ←بالنسبة إىل مجيع املواضيع املذكورة سالًفا 

عنصٌر مكايٌن، كالسراديب،  –األخرى  لغاتكما هو احلال يف قصص ال –ّية البئر يف القصص الفارس
الظلمة فيها ترمز إىل حّد ما، إىل مكان العبور  ة أّناّصجن، وخبواملغاور وأمثاهلا، املقفلة واحملصورة كالس

؛ 311، ص5دالشوا–لوفلر ←والصفاء والعزلة، والتجدد والكمال، أو االختفاء والظهور جمدًدا )
، 71ص ،احرفراحة األرواح يف سرور امل ←ّية وكنماذج على وجود عنصر البئر يف القصص الفارس

، طوطي نامة؛ 11، صكليلة ودمنة؛ 193، 197، صندّيالسمرق؛ ظهريي 133–118، 318
 ،1مج، 131–137، ص7جم ]الدراويش والضّحاك[، درويشيان وخندان ←؛ أيًضا 337ص
حول  ال سّيما، وإفشاء السر للبئر(. وقد اشتهرت يف األدب الفارسي حكاية 397–331ص

 عّلقذي أقّض مضَجعه، كتُمه للسّر املت، الاّصل ندمي االسكندر ذي القرنني، أو مزّينه اخلشخصيتني: األّو
، أن يفشيه بأعلى صوته اّصص من عبء السّر، نصحه طبيبه اخل، وليتخّلسكندر املقدويّنبطول أذيّن اإل

؛ 791-797م، ص3811 هـ/3718 ؛ سنائي،3719–3711النظامي، ص ←يف داخل البئر )
 ؛178م ص3811/هـ3718)سنائي  اآلخر أخفى أمله ببوحه بسّر اإلمام علّي عليه السالم للبئر

؛ قارن 119–171سيد يونسي، ص ←، م.ن، ص.ن، وملزيد من التفصيل املولوّي ؛71ار، صالعّط
                                                 

5
 -Margerite loeffler-Delachaus 
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(. يرتبط مضمون هذه احلكايات ارتباًطا وثيًقا باملعتقدات 313ص ،3، الدفتر الطباطبائّي مدّرسي
ة، سالمّييف املرحلة اإلّية اذج لقصص إيرانالشعبية. هنالك أيًضا منّية وأحياًنا باملعتقدات الدينّية الشعب

البطل الذي يسقط يف قعر البئر، وانتظار رجعته من جديد. فبعض عوام ضامني القدمية نفسها؛ تستعيد امل
مسرقند يعتقدون أّن قثم بن العّباس، ابن عّم النيب ال يزال حيًّا، وسيخرج من جديد من البئر املوجودة يف 

 /هـ3739 ،باريزّيال؛ باستاين 11، صالسمرقندّي ←) -[ ]امللك احلّي مزار شاه زنده-مقربته
ة املصادر التارخيّي علًما أّن ،(3احلاشية، 731م، ص1111 /هـ3711 ،نفسه؛ 31م، ص3889
 ←على عهد معاوية )ة سالمّيي يف هذه املنطقة يف أثناء الفتوحات اإلقثم بن العباس توّف تقول إّن
(. بعض الكّتاب نسبوا إىل الشيعة 311، ص1مجخواندمري،  ←أيًضا ؛ 173، ص1مج، اليعقويّب

؛ 11، صالسمرقندّيدولتشاه  ←االعتقاد أنَّ إمام العصر سيخرج من بئر أو سرداب يف سامراء )
(. هنالك 13–39خرسان، ص ←؛ حول منشأ هذه النسبة إىل الشيعة 313، ص1مجخواندمري، 

 نقاط عديدة من إيران، ومن بينها باحة مسجد مجكران*، أيًضا آبار باسم صاحب العصر والزمان يف
ومسجد بازارشاه يف كرمان واملسجد اجلامع يف أردكان، حيث يعمد الناس لتلبية حاجاهتم إىل كتابة 

 الطباطبائّي؛ 97–97م، ص3889 /هـ3739 ،باريزّيالعرائض ورميها يف هذه اآلبار )باستاين 
 بئر مرتاض/خرى املنسوبة إىل األولياء يف إيران بئر مرتضى علي(. من اآلبار األ779، صردكايّناأل

، إىل الشمال الشرقي من مدينة شرياز، يزورها العوام أربعني مرة، ليلة اجلمعة أو السبت، فتستجاب علي
هباري،  ←)ّية االيرانّية دعواهتم. وقد ُصّنف البناء الذي اسُتحدث فوق هذه البئر من ضمن اآلثار الوطن

(. هنالك آبار أخرى عديدة ُتعّد مقّدسة دون أن يكون هلا صفة 311؛ قارن هدايت، ص17–11ص
أو  ة، فيلجأون إليها طلًبا للشفاء أو التربكالعامة بأن هلا ميزات عجائبّيأو مذهبية، ويؤمن ّية دين

م، 3891 هـ/3711 القزوييّن ←اإلجناب أو غريها من احلاجات )كأمنوذج  ، أواءسقاالست
؛ 331، ص3مج، ة؛ ماس311–313، صبيشاورّيال؛ 311ص ،؛ اجلعفرّي399–391ص

 (.79–71، ص6؛ رابينو91؛ شكورزادة، ص331، 331هدايت، ص
حوهلا. ّية ي إىل ظهور بعض املعتقدات الشعبكان عمق بعض اآلبار األخرى الشديد، وغرابتها، يؤّد

، د البلخّي؛ أبو املؤّي399–393م، ص3891 /هـ3711 ،القزوييّن ←)ّية فضًلا عن املراجع الفارس
(، 318، ص3مج؛ شهري باف، 313–338، صبيشاورّيال؛ 13–19، صالطوسّي؛ 773ص

                                                 

6
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حتدث السياح األوروبيون أيًضا بكثري من املبالغة، عن اآلبار يف إيران وعن عمقها الالمتناهي )كأمنوذج 
كانوا ّية لسلطانأهل ا (، فإّن371(. وحبسب رواية دالفاله )ص173–171، ص3مجماسة،  ←

ة بواسطة طريق ة من مّكمباشرتتصل هبذه املدينة يف مسجد هذه املدينة،  احملفور البئر مياه أّنيعتقدون 
هدايت،  ←مسجد اجلمعة يف كاشان ّية على معتقد مشابه حول بئر حتت أرض لالّطالع) حتت األرض

حتت ّية جاري مياه طبيع(. الظاهر أّن هذه اآلبار كانت متصلة مب171، ص3مج؛ ماسة، 331ص
األرض، ومل يكن ممكًنا بالطبع الوصول إىل هناية عدد كبري منها. كانت هذه اآلبار تثري اهتمام الناس، 

رمي عن  تقاريرعلى  لالّطالعا كانت ُتستخدم يف تعذيب اجملرمني وختويفهم وحىت إعدامهم )ّنهأل
، 3مج؛ ماسة، 711، ص7سايكس ←يت ال قعر هلا البغايا، يف اآلبار ال ال سّيمااحملكومني باملوت، و

 ←؛ كذلك 311، ص3مجشهري باف،  ←؛ لنماذج يف طهران يف أوائل القرن العشرين 171ص
 (.773، ص3مج، 9ملاينأ ←؛ 713–711، ص8ويلز

)على سبيل ّية كما أّن استخدام بعض اآلبار سجًنا، جعل أمساءها تترّسخ يف ذاكرة االيرانيني األدب
، باريزّيال؛ باستاين 318، صراحة األرواح يف سرور املفراح؛ 319، صاجلعفرّي ←املثال 

   (.7احلاشية، 39–33م، ص3889/هـ3739

ه ني[، ترمج]من خراسان إىل ديار البختيارّي از خراسان تا خبتيارى، هنري رينه د األملاين املصادر:
، ط. ل. عجائب الدنيا، ّيد البلخّيم[؛ أبو املؤ3888ش ]3739غالم رضا مسيعي، طهران  بالفارسّية

تقي  وحّمد، ط. الديوان، األنورّي (علي) وحّمدبن  وحّمد؛ م3887 هـ/3737ب. مسينووا، موسكو
 در شهر ىن سواران، براهيم باستاين الباريزّيإ وحّمدم[؛ 3891ش ]3717، طهران ّيس الرضومدّر

طهران  ،روان ُمغنوشني  ٔ  هگوشه كال، نفسهم[؛ 3888ش ]3733]يف مدينة ين سواران[، طهران 
هنر ة ، جمّل"اآلثار اجملهولة يف إيران: بئر مرتضى علي يف شرياز"هباري،  يم[؛ فخر1111ش ]3793
، بيشاورّيالم[(؛ 3837 أغسطس-ش ]آب3717)شهريور  377عدد ال، ]الفن والناس[ ومردم

م[؛ جعفر 3811ش[ ]3773]ُمحَترف العجائب والغرائب[، طهران ]؟ نگارستان عجائب وغرائب
 وحّمدم[؛ مشس الدين 3817ش ]3777فشار، طهران أيرج إ، ط. اريخ يزداجلعفري، ت وحّمدبن 

                                                 

7
-Sykes 

8
 -Chales James Wills 

9
-Henry Rene d’allemagne 
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مهدي خرسان،  وحّمدم[؛ 3881ش ]3718، طهران قزويين وقاسم غين وحّمد، ط. الديوانحافظ، 
 ي؛ علمري(؛ خواند1111هـ3711، )مجادى األوىل 3، العدد 3، السنة االنتظار، "فرية السرداب"
[ الشعب اإليرايّن أساطري]معجم  هاى مردم ايران فرهنگ افسانهشرف درويشيان ورضا خندان، أ

ه ترمج ،[رحلة بترو دالفاله] بيترو دالواله ءسفرنامهم[؛ بترو دالفاله، 3888ش ]3739طهران 
، ط. اءتذكرة الشعر، السمرقندّيم[؛ دولتشاه 1113ش ]3791وحمود هبفروزي، طهران  بالفارسّية

ش 3711، طهران مثال واحلكماألم[؛ علي أكرب دهخدا، 1117ش ]3791دوارد براون، طهران إ
م[؛ 3889ش ]3733معني وجعفر شهيدي، طهران  وحّمد، بإشراف لغت نامه [؛ م.ن،م3837]

 دقايقى املروزى، ط. ذبيح اهلل وحّمد)خبتيار نامه(، حترير مشس الدين  راحة األرواح يف سرور املفراح
بوستان سعدى: ، مصلح بن عبد اهلل سعديم[؛ 3811ش ]3771صفا، طهران: جامعة طهران 

م[؛ 3897ش ]3717، ط. غالم حسني يوسفي، طهران [بستان سعدي: كتاب سعدي] سعدى نامه
 ش3713فشار، طهران أ يرجإ، ط. يف قندية ومسرّية، قندية، السمرقندّيبن عبد اجلليل  وحّمد

م[؛ 1113ش ]3791، ط. مدرس الرضوي، طهران الديوان م السنايي،م[؛ جمدود بن آد3899]
ش 3718تقي مدرس الرضوي، طهران ؟ وحّمد، ط. كتاب حديقة احلقيقة وشريعة الطريقة، نفسه

، العدد 37، السنة نشرة كلية اآلداب يف جامعة تربيز، "إفشاء السّر للبئر"م[؛ سيد يونسي، 3811]
]معتقدات  عقايد ورسوم مردم خراسانبراهيم شكورزاده، إ؛ [م3811ء شتاش ]3773زمستان ، 37

، طهران طهران القدميةم[؛ جعفر شهري باف، 3879ش ]3717أهل خراسان وتقاليدهم[، طهران 
ة يف ]معجم العاّم اردكان ٔ  هفرهنگ عام، ألردكايّنا الطباطبائّيم[؛ وحمود 1111ش ]3793

عجايب نامه، عجائب املخلوقات ، الطوسّيود بن وحم وحّمدم[؛ 1111ش ]3793ردكان[، طهران أ
]حترير[، عماد بن  رطوطى نامه: جواهر األمسام[؛ 3881ش ]3731، طهران وغرائب املوجودات

بن علي الظهريي  وحّمدم[؛ 3837ش ]3711، طهران أمحد، ط. مشس الدين آل ّيثغرال وحّمد
براهيم العطار، إبن  وحّمد؛ م[3897ش ]3711آتش، طهران  أمحدط.  ،سندباذنامه، السمرقندّي
؛ علي بن جولوغ فرخي م[(3819ش]3773واد مشكور، تربيز )ج وحّمد، ط. منطق الطري

، م[؛ أبو القاسم الفردوسّي3811ش ]3771دبري سياقي، طهران  وحّمد، ط. الديوان، السيستايّن
آثار البالد  ،القزوييّن وحّمد؛ زكريا بن م3833–3817، ط. برتلس وأخرين، موسكو الشاهنامة

حترير ) عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات، نفسهم؛ 3897هـ/3717، بريوت وأخبار العباد
إنشاء  ،كليلة ودمنه، ترمجة كليلة ودمنةم[؛ 3891ش ]3713(، ط. نصر اهلل سبوحي، طهران فارسّي
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وفلردي الشو، م[؛ مارغريت ل3817ش ]3777املعايل نصر اهلل املنشي، ط. جمتىب مينوي، طهران  أيب
جالل ستاري، طهران  ه بالفارسّيةترمج ة يف قصص اجلّن[،]اللغة الرمزّي هاى پريوار زبان رمزى قصه

 مرياث مكتوب شيعه از سه قرن خنستني هجرى ،الطباطبائّي مدّرسيم[؛ حسني 3883ش ]3731
علي قرائي ورسول  لفارسّيةه با، ترمج3، دفتر[الثالثة األوىلّية مرياث الشيعة املكتوب يف القرون اهلجر]

دبري سياقي،  وحّمد، ط. الديوانهري، تشبن قوص منو أمحدم[؛ 1117ش ]3797قّم  جعفريان،
، ط. رينولد املثنوي املعنوياملولوي، كتاب  وحّمدبن  وحّمدم[؛ جالل الدين 3819ش ]3773طهران 

حكيم  ٔ  هكليات مخس ،ّيلياس بن يوسف النظامإتا.[؛  آلن نيكلسون، طهران: منشورات موىل ]ال
، مقدمة وسرية لشبلي النعماين، ط. م. [ات اخلمس للحكيم نظامي الكنجوّيّيالكّل] نظامى گنجوى

دكتر  ٔ  هيش: سفرنامپايران در يك قرن  م[؛ تشارلز جيمز ويلز،3893ش ]3711درويش، طهران 
ش 3719ة غالم حسني قراكوزلو، طهران ، ترمجه بالفارسّي[إيران منذ قرن: رحلة الدكتور ويلز] ويلز

جعفر  وحّمدم[؛ 3817ش ]3771]بلد العجائب[، طهران  نرينكستانم[؛ صادق هدايت، 3898]
ة يف ]معجم األساطري واإلشارات القصصّي فرهنگ أساطري وإشارات داستاىن در ادبيات فارسىياحقي، 

 م[؛3881ش ]3718[، طهران األدب الفارسّي
Henri Massé, Croyances et coutumes persanes, suivies de contes et chansons populaires, Paris 1938; Hyacinth Louis 

Rabino, Les provinces caspiennes de la Perse: Le Guilân, Paris 1917; Percy Molesworth Sykes, Ten thousand miles in 

Persia or eight years in Iran, New York 1902. 

 /بور موسى براهيمإ/

ة، واملناطق ة يف شبه اجلزيرة العربّياّص، وخبسالمّييف مناطق عديدة من العامل اإل: سمامّي( يف العامل اإل2
يف الصحراء اإلفريقية، حيث ترتبط احلياة مبصادر املياه اجلوفية، يعّد حفر اآلبار بسبب ندرة املياه ة سالمّياإل

وسائل احلصول على املاء لالستهالك اليومي. وُيستنتج ذلك  أهّم اقطات،السطحية، واخنفاض نسبة املتس
أساليب ووسائل احلفر، من كثرة األلفاظ واملصطلحات املوضوعة يف اللغة العربية، لتسمية أنواع اآلبار، و

الزبيدي  ←كشط جدراهنا، وتنظيفها، واستخراج املاء منها )كأمنوذج واحلماية، والتعمري والتجريف و
وفضًلا  (."Bi’r.I-III" ماّدة، 1، طّيةسالمإلد. ا؛ "نقر"، "كظم"، "قلب"، "طوى"، "ببج"، "بود" واّدامل

مصدر من مصادر  أهّم تعّدّية العربّية قة حول اآلبار للكتاب العرب، فإّن املعاجم اللغوعن الكتابات املتفّر
عرب وثقافتهم )كأمنوذج، جواد علي دّون املواضيع تها يف حياة الّية بالبئر، وبأمّهعّلقالتحقيقات واألحباث املت

تاج وعصر صدر اإلسالم، على أساس  يف العصر اجلاهلّيّية ة بالبئر يف شبه اجلزيرة العربعّلقاملتّية الرئيس
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(؛ كذلك ميكن أن نشري من بني آثار الكّتاب املسلمني حول 383–397، ص3مج ← للزبيدّي العروس
ة هبا، إىل عّلقه اجلوفية، وحفر اآلبار، واستخراج املاء منها، واملواضيع األخرى املتاآلبار، وحتديد مكان امليا

أليب عبد اهلل  الصخرة والبئرهـ(، وكتاب 173ى يف العام بن زياد ابن األعرايب )املتوّف ّمدحمل البئركتاب 
 ّمدحمل بار اآلباربار بأخحأخبار األ(، وكتاب 713، الفقرة 1مجالبغدادي،  ←العلوي ) وحّمدجعفر بن 

يورة الدمياين، وإىل آثار أخرى من هذا القبيل لألصمعي وأيب زيد األنصاري، وسعدان بن املبارك،  أمحدبن 
–338، ص7مج؛ بنعبد اهلل، 13–11صابن الندمي،  ←وأيب عبيدة معمر بن املثىن، والزخمشري )

لة على أساس كتاب قة ومفّص، قائمة مصطلحات دقي371–318؛ وقد أعد بغداد عبد املنعم، ص393
 البن األعرايب(. البئر

ة باآلبار وأمهيتها يف أذهان العرب ويف لغتهم، تربز يف الكّم الالفت من عّلقإّن وجود املعاين املت
اإلشارات والتلميحات والتشابيه واالستعارات والكنايات لدى الشعراء العرب )كأمنوذج: تشبيه أوس بن 

؛ تشبيه زهري للسهم يف 311، ص7مجبنعبد اهلل،  ←بقطع هؤالء حلبال اآلبار حارثة لنقض عهود القوم،
 318–317، ص7مجم.ن،  ←؛ ملزيد من النماذج 319، ص7مجم.ن،  ←ارتفاعها حببل دلو البئر 

 واالحاالت(.
اليت تندرج يف هذا الباب، واليت كانت متدوالة يف شعر الرجز، واملفاخرات ّية من املعاين الشعر

ئض: الفخر حبفر اآلبار لسقاية احلجيج، وملء اآلبار، وكذلك حالوة طعم مياهها، وذم آبار والنقا
، 7مج، بنعبد اهلل ←؛ أيًضا 317–311، ص3مجابن هشام،  ←اجلماعات املعادية )كأمنوذج 

 (.73–71، ص7مج، 331–318، 311، 317ص
ة اّصة تفّضل أن تكون هلا آبارها اخلكانت القبائل والعشائر، وكذلك العائالت املختلفة يف شبه اجلزير

هبا؛ فحياة العرب وزراعتهم البسيطة، يف معظم املناطق، كانت مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باستخراج املياه 
(، وكان االحتفاظ هبذه اآلبار اخلاّصة يؤدي يف كثري من احلاالت إىل احلروب واملعارك 313)العمري، ص

ة، أو خيفوهنا اّص(، وكان البعض، يضعون قفًلا لباب بئرهم اخل773–771علي، ص أمحدالدموّية )صاحل 
(. يف مثل 381، 387، ص3مجعن األنظار بوضع صخرة على باهبا، وتغطيتها بالتراب )جواد علي، 

الّتمر يف البئر  ملالكها، واملثل العريب املشهور هذه األوضاع، كان حفر البئر وبيع مياهها، يؤّمن دخًلا مناسًبا
كان صاحب  يف صدر اإلسالم وعلى سبيل املثال، ؛318، ص7مجبنعبد اهلل،  ←)ن ذلك العصر إرث م

علي،  أمحد؛ صاحل "بئر رومة" ماّدةياقوت احلموي،  ؛من الطعام قربة ماء مُبدٍّكّل  يف املدينة يبيع "رومة"بئر 
العموم. وقد كانت بعض (. كان ميكن ملن حيفر البئر أن يبيع ماءها، أو أن يضعها جماًنا بتصرف 311ص
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 ّية الدين ّياتاآلبار ملًكا ألشخاص مشهورين، وبعضها اآلخر مشاًعا ملختلف العائالت، أو القبائل أو األقل
ويف حال كان مالكو بعض اآلبار، أو الذين حفروها قد طواهم النسيان،  –ومن بينهم اليهود  –أو القومّية

؛ جواد علي، 317–311علي، ص أمحدملكيته هلا )صاحل  ميكن أن يّدعي عادة من ينظفها أو حيييها،
(، لكن هذه القواعد، مل تكن بشكل عام كافية، ملنع احلروب 89، ص7مج؛ بنعبد اهلل، 31ص، 1جم

ا بعد أن سيطرت الدولة والنزاعات بني عرب اجلاهلية، حول آبار املياه، ومل ختّف حدة هذه النزاعات، إّل
(. يف 773علي، ص أمحداجلزيرة، وحّددت لكل قبيلة مراعيها ومياهها )صاحل على مجيع أحناء ة سالمّياإل

ة، وبغض النظر عن اختالف الفتاوى باختالف املذاهب، وتنّوع الثقافات بتنوع سالمّياملرحلة اإل
أيًّا ( اآلبار ذات املنفعة العامة، 3اآلبار بشكل عام تقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية: ّية ، كانت ملكّياتاجلغراف

 ة، أو يف األرض املوات، وكانت مياهها مباحة للعموم؛اّصكان موقعها يف األراضي اخل
ملالكها أو للذي حفرها، أن مينع اآلخرين من االستفادة  ( اآلبار احملفورة يف األرض املوات، واليت ال حيّق1

للمالك  خاّصة، وهي ملك اّصك اخل( اآلبار احملفورة يف األمال7يف ذلك؛ ّية له األولوأّن  من مياهها، علًما
(. وهكذا يكون اإلسالم، على الرغم من اعترافه 333، ص7مج؛ بنعبد اهلل، 391املاوردي، ص ←)

هذا بشكل ّية سوء استغالل حق امللكّية ة ملياه اآلبار، قد خفف إىل حّد كبري من إمكاناّصاخلّية رمسًيا بامللك
املختلفة إىل ّية واإلقليمّية االجتماع -ّية آلبار حبسب األوضاع الثقافاّية كبري. يف بعض املناطق، ُقسّمت ملك

كبرية جًدا بئر ّية ملك ، فإن"Bi’r.II" ماّدة، ةسالمّيإلد. ا ←مثًلا ) 10عدد من األسهم، فبحسب رواية فيليب
  مثل احلّداج يف تيماء* يف اجلزيرة العربية، قّسمت إىل ما يقارب الثالثني سهًما تقريًبا.

ازدياد عدد السكان يف بداية عصر ازدهار مع  ال سّيماوصعوبة حفر اآلبار، و بسبب ندرة املياه،و
ة، ارتفعت أسعار مياه اآلبار احللوة يف هذه املناطق ارتفاًعا كبرًيا، يف شبه اجلزيرة العربّية سالمّيالدولة اإل

ًكا ألحد الغساسنة، مببلغ ثالثني فقد بيعت بئر جشم يف رانونا يف عهد عمر بن اخلطاب، اليت كانت مل
(. من هنا فإّن بعض الّصحابة األغنياء عمدوا إىل حفر اآلبار، أو 797، ص1مج، ألف درهم )البكرّي

ألف درهم  71إىل  11شرائها، وجعلها صدقة للعموم، فقد اشترى عثمان بئر رومة مببلغ يتراوح من 
الذي  ن(، وكذلك فعل أبو طلحة األنصارّي، م.ن، ص.وّيَم؛ ياقوت احَل393، ص3مج)ابن كثري، 
سقاية احلجيج اليت  (.317علي، ص أمحد؛ صاحل 737ص، 1مج، ووقفها )البكرّي "حاء"اشترى بئر 

 اتاعنز حّولتحبيث ق مبياهها، ة قبل اإلسالم، دّعمت سّنة وقف آبار املياه والتصّدكانت سائدة يف مّك
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ة. سالمّيعلى التعاليم اإلّية مبن طار من القيم األخالقّية واإلنسانّيةإىل إ، العائالت العربّية يف صدر اإلسالم
 األزرقي، ←)ليس يف األخبار الواردة حول جمموعة اآلبار اليت ُحفرت يف مكة واملدينة بعد اإلسالم 

تها معلومات عن بيعها أو ملكّي (337–318، ص3مج، ابن شّبه النمريي، 113–117، ص1مج
؛ 317–311علي، ص أمحدا كانت مشاًعا، واالستفادة من مائها جماين )صاحل أّنهاخلاّصة. ويبدو 

اهلل،  بنعبد ← ة سالمّيبالنسبة إىل البعض اآلخر من اآلبار القدمية اليت جعلت وقًفا عاًما يف املرحلة اإل
اآلبار اليت ُحفرت باسم اخللفاء، ومن بينها بئر فضًلا عن العدد الكبري من  (.331–318، ص7مج
ثمان،  وبئر علّي، وبئر مروان، وبئر املهدي، وبئر املخلوع )أي األمني(، وبئر الواثق وغريها )ابن ع

 اتساعوّية استمرار ، جتّلت(171علي، ص أمحد؛ صاحل 313، ص؛ العبدرّي377ص، 3مجبطوطة، 
رق، وخباصة بفضل جهود احلكام أو األشراف املسلمني، يف حفر آبار املياه على مفارق الطهذه السُّّنة 

ة واملدينة ة، كالبئر اليت حفرها عمر بن عبد العزيز بني مّكاج إىل مّكاليت يسلكها احلّج الطرق املختلفة
الرشيد حبفرها يف الطريق من بغداد إىل  (، واآلبار اليت أمرت زبيدة زوجة371علي، ص أمحد)صاحل 

لى ما فعله بعض اخللفاء اآلخرين من ع لالّطالع؛ 373، ص7مج؛ بنعبد اهلل، 311ري، صَبُجة )ابن مّك
يف العصور التالية أبدى األمراء املماليك رغبة  (.313–311، ص7مجم.ن،  ←حفر لآلبار ووقفها 

ة، كما ة يف الطريق املتجه من القاهرة إىل مّكاّصحبفر اآلبار وإصالحها وترميمها واحملافظة عليها، وخب
موعة من املهندسني والعمال واألدوات واآلالت، يف العام ى مع جمفعل األمري شاهني الطويل الذي توّل

(. كذلك 391–393، ص7مجوتنظيفها )بنعبد اهلل، هـ، مهمة حفر آبار املياه يف هذا االجتاه 997
فإّن سالطني املغرب قاموا مببادرات مشاهبة، ومن بينهم املوىل رشيد بن السلطان املوىل شريف العلوي 

على حفر اآلبار  لالّطالع؛ 381–398، ص7مج؛ بنعبد اهلل، 381، ص1مجالقادري،  ←احلسين )
؛ يف مراكش 711، ص1مج، 11متز ← األخرىأو البلدان ة يف طرق املواصالت، ذات املنفعة العاّم

د.  ← وحمود ساالروغازي ميان/؛ يف اهلند بدعم من فريوز شاه تغلق، 113، ص7مجاهلل،  بنعبد ←
كان حفر اآلبار على مشارف طرق املواصالت خاضًعا ملتغريات  (."āzīGh yānMi" ماّدة، ةسالمّيإلا

، تعادل طول رحلة واحدة، تكون هي املعيار املّتبع معّينةمكان مسافة راعى قدر اإلعديدة، لكن، كانت ُت
 عشرين أو أربعني كلمكّل  يف حفر هذه اآلبار. مثًلا يف الطريق بني املغرب وموريتانيا كانت حتفر بئر

خون اآلخرون بالنسبة ( واملؤّر717–181، ص3مج) ، مطابقة للمسافات اليت ذكرها اإلدريسّييًباتقر
                                                 

11
 -Adam Mez 



17 

 

القرى أو  اجلدير باالهتمام هنا، أّن (.337، ص1مج املغرب )بنعبد اهلل، إىل املدن اجلديدة يف مشايّل
بار الستخدام حول إحدى اآلّية املدن كانت تتشكل أحياًنا لسبب وحيد، هو حتّلق اجلماعات البشر

 (.391، ص3مججواد علي،  ←ثت )ت مياه هذه اآلبار أو تلّوم إذا جّفهّدترك أو ُتمياهها، وُت
ة، سالمّييف أجزاء من املناطق اإلّية العذبة املياه أحد العناصر املكّونة للمساكن املثالّية كانت اآلبار البيت

العمق. وكان لكل عائلة من الطبقات املتوسطة  حبفر آبار قليلةّية حيث يتيسر احلصول على املياه اجلوف
؛ طعمة، 393ص ،12أحسن؛ 113ابن جبري، ص ←ة يف منزهلا )خاّصوالغنية، يف هذه املناطق، بئر 

مل تكن متاحة جلميع املنازل، يف املناطق، اليت ّية (. لكن هذه اإلمكان"البئر" ماّدةأمني،  أمحد؛ 718ص
، املياه، واليت تفتقد إىل املياه العذبة )أحسن، م.نّية أو املنطقة امللحينخفض فيها منسوب املياه اجلوفية، 

ة يف منازهلم، مثل البئر يف منزل خاّص(، وكان بإمكان األعيان واألشراف فقط، أن ميلكوا بئًرا ص.ن
ة مّكبن املغرية، والبئر يف منزل األوقص يف أجياد الصغري بالقرب من جبل أيب قبيس يف ّية زهري بن أيب أم

(. كانت مياه اآلبار املنزلية، تستخدم 171علي، ص أمحد؛ صاحل 117، ص1مجاألزرقي،  ←)
للشرب والنظافة، ولتربيد الفاكهة واخلضار اليت  كانوا يضعوهنا يف دلو يف داخل املاء )طعمة، 

الصمود  يف منازل الناس، يتيح للمحاَصرينال سّيما (. كذلك كان وجود آبار املياه يف القالع و731ص
(. ويف مراكز التجمع 718م.ن، ص ←)القلعة ُتعّد ميزة دفاعّية  تكانيف احلروب ملدة أطول، و

 ←)كأمنوذج ّية كالرباطات واخلانات واملساجد واملزارات، كانت مياه اآلبار عنصًرا من العناصر البنيو
قصى: بئر األسود، بئر وللتعرف إىل آبار املياه املعروفة يف املسجد األ ؛381، 93أديب امللك، ص

؛ وكأمنوذج 313–311، ص7مجبنعبد اهلل،  ←قايتباي وغريها اخلضر، بئر أيوب، بئر الزيتونة، بئر 
األزرقي،  ←لآلبار اليت ُحفرت جبانب املساجد، أو على العكس املساجد اليت بنيت إىل جانب اآلبار 

؛ بنعبد 177، 171علي، ص أمحد؛ صاحل 311؛ ناصر خسرو، ص111، 133–131، ص1مج
 (.337، ص7مجاهلل، 

املناطق، كما يف سائر الثقافات موضوًعا للكثري  املختلفة باختالفة سالمّيكانت اآلبار يف الثقافات اإل
، 13وسترمارك ←املتنوعة )وكأمثلة على القَسم بالبئر، وتقدمي األضاحي هلا ّية من املعتقدات الشعب

 ةمبارك توحوادث وخصائص عجيبة وغريبة، وُعّد واريخد ُنسب إىل عدد كبري منها ت(؛ وق81، 8ص
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، 77–77، 73– 71، ص؛ الزهرّي13–19، صالطوسّي ←ألسباب خمتلفة )ملزيد من النماذج  
، 3مج؛ جواد علي، 313؛ أديب امللك، ص399–391، ص؛ القزوييّن317، 31–33، 13
وسف يف قلعة اجلبل يف مصر، (. أحد النماذج املعروفة من هذا النوع من اآلبار، بئر ي387–387ص

 أمحدا مفيدة يف معاجلة العقم )أّنها هي نفسها البئر اليت ألقَي فيها يوسف، ويعتقدون أّنهاليت يزعم العوام 
ص.ن(، أن يكون يوسف الذي ُتنسب إليه هذه البئر م.ن، أمني ) أمحدأمني، م.ن، ص.ن(. وقد رّجح 

استنكر املعتقد ( 111-788)صكذلك فإّن رشيد رضا ؛ صالح الدين األيويّبوالد هو يوسف أيوب: 
يشفي من  أّنهلعوام )وكأمنوذج آخر بئر الكلب اليت يعتقد اّية لدى املصريني مبيزة هذه البئر الشفائ الشعيّب

، زمزم*، القزوييّن ←ّية إلميان خبصائص ماء زمزم الشفائ؛ ا399، صالقزوييّن ← مرض الَكَلب
 (.393ص

 ،"Bi’r" ماّدة، ةسالمّيإلد. ا) ثعنصٌر مؤّن – ومن بينهم العرب –لساميني ويف لغتهم البئر يف اعتقاد ا
، إىل جانب التعابري املتنوعة اليت ذكرت حيال رؤية البئر يف احللم سالمّيويف تفسري األحالم يف العصر اإل

 ←الهتمام )بشكل مثري ل واحلمل نساءة بالعّلقاملت(؛ وتتكرر املعاين 779–773ابن سريين، ص ←)
 (.91–91، صالنابلسّي

عبد املنعم العريان، بريوت  وحّمد، ط. ابن بطوطه رحلةمدّونة ابن بطوطه،  :واملراجع املصادر
تفسري ؛ ابن سريين، م3891 /هـ3711 ، بريوتبريرحلة ابن ُجبري، م؛ ابن ُج3893/ـه3713

خ املدينة املنورة: أخبار املدينة تاري، م؛ ابن شّبه النمريّي3899هـ/3718، بريوت األحالم الكبري
، بريوت البداية والنهايةم؛ ابن كثري، 3881هـ/3731شلتوت، بريوت  وحّمد، ط. فهيم ةالنبوّي

ار، بريوت ، ط. سهيل زّكةالسرية النبوّيم؛ ابن الندمي )طهران(؛ ابن هشام، 3881هـ/3733
 هـ/3731، القاهرةةري املصرّيقاموس العادات والتقاليد والتعابأمني،  أمحدم؛ 3881هـ/3731
 /هـ3718، بريوت كتاب نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق، اإلدريسّي وحّمدبن  وحّمدم؛ 3817
 [رحلة أديب امللك إىل العتبات] اديب امللك به عتبات ٔ  هسفرنام م؛ عبد العلي أديب امللك،3898

أخبار ، بن عبد اهلل األزرقّي دوحّمم[؛ 3891ش ]3717ط. مسعود كلزاري، طهرن )دليل الزائرين(، 
قّم  م؛ ط. أوفست3897/هـ3717س، بريوت ، ط. رشدي صاحل ملَحمكة وما جاء فيها من اآلثار

جملة معهد ، "كتاب البئر البن اإلعرايب واملصطلح اهلندسّي"م[؛ بغداد عبد املنعم، 3881ش ]3718
إيضاح ، ّياعيل البغداد(؛ إمسم3883/هـ3739)صفر  1 عددال، 73مج، املخطوطات العربية
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معجم ما استعجم يف أمساء ، ؛ عبد اهلل بن عبد العزيز البكرّي7مج، حاجي خليفة، يف 1مج، املكنون
املاء يف الفكر اهلل،  بنعبد وحّمدم؛ 3897هـ/3717ا، بريوت ، ط. مصطفى السّقالبالد واملواضع

املفّصل يف تاريخ العرب قبل  م؛ جواد علي،3881هـ/3733، املغرب واألدب العريّب سالمّياإل
البدع واخلرافات "رشيد رضا،  وحّمدم؛ 3839–3831 /هـ3789-3781 ، بريوتاإلسالم

 وحّمد(؛ م3811أكتوبر -3/تهـ3739)مجادى اآلخرة  13عدد ال، املنارجمّلة ، "والتقاليد والعادات
م؛ 3887هـ/3737 ، ط. علي شريي، بريوتتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدّي وحّمدبن 

تا.[؛ صاحل أمحد علي،  حاج صادق، القاهرة ]ال وحّمد، ط. كتاب اجلغرافية، بن أيب بكر الزهرّي وحّمد
م؛ 3881/هـ 3731، بريوت ةواإلدارّيّية احلجاز يف صدر اإلسالم: دراسات يف أحواله العمران

، الطوسّين وحمود ب وحّمدم؛ 3899 /هـ3719، بغدادكربالء يف الذاكرة، ةسلمان هادي طعم
 وحّمدبن  وحّمدم[؛ 3881] ش3731، طهران عجائب نامه: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات

م؛ عبد 3819 /هـ3793 سي، الرباطالفا وحّمد، ط. رحلة العبدري املسماة الرحلة املغربيةالعبدري، 
 ، ]قطر[مليه وسّلى اهلل عاحِلرف والصناعات يف احلجاز يف عصر الرسول صّلالعزيز العمري، 

 وحّمد .ط، نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين، بن طيب القادرّي وحّمدم؛ 3891 هـ/3711
القزويين،  وحّمدم؛ زكريا بن 3891–3833هـ/3713–3783حجي وأمحد توفيق، الرباط 

ش 3713)حترير فارسي(، ط. نصر اهلل سبوحي، ]طهران[  عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات
، القاهرة يف الواليات الدينيةّية األحكام السلطاناملاوردي،  وحّمدم[؛ علي بن 3891]

]احلضارة  هارم هجرى يا رنسانس اسالمىچمتدن اسالمى در قرن م؛ آدام متز، 3837هـ/3787
قراكزلو،  علي رضا ذكاويت ه بالفارسّيةترمج ة[،سالمّي، أو، النهضة اإليف القرن الرابع اهلجرّية سالمّياإل

، ط. معروف تعطري األنام يف تعبري املنام، م[؛ عبد الغين بن إمساعيل النابلسّي3891ش ]3717طهران 
رحلة ناصر ] ناصر خسرو قبادياىن ٔ  هسفرنام م؛ ناصر خسرو،3883هـ/3733زريق، بريوت 
 ؛ّيوَمتا.[؛ ياقوت احَل ط. أمحد إبراهيمي، طهران ]ال ،خسرو القباديايّن

Muhammad Manazir Ahsan, Social life under the Abbasids, London 1979; EI2, s.v.v. "Bi˒r. I: ancient Arabia" (by J. 

āzī Miyān" (by K. A. Ghrib" (by J. Despois), "ghKraemer), "ibid. II: Modern Arabia" (by G. Rentz), "ibid. III: the Ma

Nizami); Edward Westermarck, Pagan Survivals in Mohammedan civillisation, Amsterdam 1973. 

 /بور موسى إبراهيم/
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البئر من اجلذر ب أ ر  أفضل معادل باللغة العربّية للفظة "چاه" الفارسّية هيالبئر الفقهية: أحكام 
، ةملياه األساسّيالبئر أحد مصادر ا (، وألّن"بأَر" ماّدة، ابن منظور، مبعىن َحَفر وخّبأ واّدَخَر )اجلوهرّي

بطهارهتا أو  عّلقأحكام بئر املاء ذلك املت أهّم كانت موضع اهتمام يف الفقه ويف احلقوق أيًضا. وأحد
ة هذا البحث، خصص له بعض الفقهاء، ومن بينهم الشهيد الثاين رسالة مستقّلّية جناستها. وألمه

سام املاء املطلق (. ماء البئر من أق337–31، ص3مجم، 1113–1111 /هـ3711-3713←)
)مقابل املاء املضاف، كعصري الفاكهة(، وهو كغريه من أنواع املياه طاهٌر بنفسه ومطّهر، لكن إذا تعّرض 

 ←للنجاسة، وتغريت إحدى صفاته الثالث، وأصبح )ذا لون أو ذا رائحة أو ذا طعم( فيصبح جنًسا )
، 11، ص3مج، اليزدّي الطباطبائّي؛ 8، ص3مج، ّيّلحلق ا؛ احملّق1–1، ص3مج، املبسوط، الطوسّي

 (.111–117، ص3مج، ؛ الزحيلّي73–71
هـ(، يرون استناًدا إىل بعض 311)املتوىف يف العام  احلّلّي العّلامةقبل ّية كان معظم فقهاء اإلمام

أّن ماء البئر كاملاء القليل يصبح جنًسا إذا تعرض ( 383-338، ص3احلّر العاملّي، مجاألحاديث )
دلًوا يف حال وقع إنسان ميت  31ولتطهريه أفتوا بسحب مقدار معني من مياهه، كسحب للنجاسة، 

علم اهلدى،  ←ه إذا مات فيه مجل )كأمنوذج فيه، ودلو واحد إذا كان امليت عصفوًرا، وإفراغه كّل
؛ ابن إدريس 17–13، ص3مج؛ ابن الرّباج، 37–33، ص3مج، املبسوط، الطوسّي؛ 81–98ص

، النجفّي ←ل هلذا الرأي وانتقاده ؛ ولشرح مفّص79، ص3مج؛ آيب، 97–18، 13، ص3مج، احلّلّي
(. لكّن 177–389، ص3مج؛ األنصاري، 191–131، 131–118، 111–388، ص3مج

، البصروّي وحّمدبن  وحّمد، و، وابن الغضائرّيايّنالرأي، ومنهم ابن أيب عقيل العم البعض رفضوا هذا
ل، ؛ الشهيد األّو393، ص3مج، 3711–3731، ّياحلّل لعّلامةا ←بن جهيم ) وحّمدومفيد الدين 

 (.17، ص3مج، العاملّي ؛ املوسوّي377، ص/هـ3717 ؛ الشهيد الثاين،93، ص3مج
استناًدا إىل  ملتصلة مياهها بنبع يف جوف األرضوالفقهاء الذين أتوا بعده، عدوا البئر ا امة احلّلّيالعّل

ا إذا حبكم املاء الكثري ، وال ُيعّد ماؤها جنًسا إّل (333–331ص ،3مج، احلّر العاملّي ←)األحاديث 
-3883هـ/3711–3731، ّيامة احلّلالعّل ←تغريت أوصافه الثالثة بعد تعّرضه للنجاسة )

، 3مجم، 1113–1111هـ/3713-3711، ؛ الشهيد الثاين399–393، ص3مج، م3888
(. وقد استندوا فضًلا عن 388–387، ص3مج، ؛ النجفّي19، ص3مج، ؛ النراقّي99–39ص

، م.ن، ص.ن؛ 3711–3731، ّيامة احلّلالعّل ←األحاديث إىل أصل الطهارة، واالستصحاب )
د تعّرضه القول بنجاسة املاء مبجّرأّن  هؤالء الفقهاء، رأوا (. كذلك فإّن111، ص3مج، األنصارّي
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البئر مصدًرا وحيًدا لتأمني ما ة بالنسبة إىل األفراد، الذين يعتمدون على للنجاسة، فيه تعب ومشّق
على أسباب ذكر مقادير املياه  لالّطالع؛ و718، ص1مجكاشف الغطاء،  ←حيتاجونه من ماء )

، 3مج، ؛ األنصارّي117–117، ص3مج، النجفّي ←املسحوبة من البئر يف بعض األحاديث 
 (.189–183، ص3مج، التربيزّي ؛ الغروّي113–111

ماء البئر القليل  زوا بني املاء القليل واملاء الكثري، وقالوا إّن، مّيحنافواأل واحلنابلة ّيةفقهاء الشافع
رت إحدى صفاته ا إذا تغّيضه للنجاسة، بينما ماء البئر الكثري، ال يصبح جنًسا إّليصبح جنًسا مبجرد تعّر

، 3مج، حيلّيز؛ ال77–77، ص3مج، ؛ اجلزيرّي17–18، ص3مج، السمرقندّي ←الثالث )
شرحوا أساليب متنوعة لتطهري ماء البئر بعد تعّرضه للنجاسة، وتغّير ّية (. فقهاء اإلمام181–199ص

وسيلة من الوسائل املمكنة  إزالة التغيري احلاصل بأّي معظمهم اتفقوا على أّن إحدى صفاته الثالث، لكّن
–131، ص3مج، النجفّي ←كافية، كإخراج مقدار من ماء البئر، أو اختالطه مباء النبع اجلويف )

 (.111–119، ص3مج، ؛ األنصارّي77–71، ص3مج، اليزدّي الطباطبائّي؛ 133
ّية ن من مياه البئر لتطهريها، مع األخذ يف االعتبار نوعون يقولون بضرورة إخراج مقدار معّياحلنفّي

؛ ابن عابدين، 39–37، ص3مج؛ كاساين، 11، ص3مج، مشس األئمة السرخسّي ←النجاسة )
ون يؤيدون أيًضا إخراج املاء، (. املالكّي181–183، ص3مج، ؛ الزحيلّي179–119، ص3مج

كطريقتني من طرق التطهري؛  واحلنابلة قالوا فضًلا عن ذلك بإضافة املاء إىل البئر، أو اتصاهلا بنبع جويّف
، 3مج ابن قدامة، ←دوا مقداًرا معيًنا للماء الواجب إخراجه من البئر )لكّن فقهاء املذهبني، مل حيّد

ون إخراج املاء كافًيا وحده فال يعّدّية ا فقهاء الشافع(. أّم77، ص3مج، ؛ اجلزيرّي71–77ص
؛ 379، ص3مج، النووّي ←للتطهري، واختاروا لتطهري مياه البئر، طريقة إضافة مقدار من املاء إليها )

 (.17، ص3مج، اخلطيب الشربييّن
فادة من بعض اآلبار، ومن بينها بئر زمزم*، وآبار ة لالستخاّصأحكاٌم ّية ُشرحت يف النصوص الفقه
؛ 11–17، ص3مجاب، ؛ احلّط81–83، ص3مج، النووّي ←) اإلٰلهّيالديار اليت تعرضت للعذاب 

؛ 77، ص3مج، ؛ الدسوقّي71–73، ص3مج، ؛ البهويت احلنبلّي11، ص3مج، اخلطيب الشربييّن
 (.771، 777، ص1مجكاشف الغطاء، 

أّن  املشهور، هو الفقهّي مائها. فالرأيّية البئر وملكّية ملكّية كذلك قضّية فقهرحت يف املراجع الُط
، 79مج، ؛ النجفّي191، ص7مج، املبسوط، الطوسّي ←من حيفر بئًرا يف أرضه يصبح مالًكا هلا )كّل 
ون وفقهاء أهل السنة، من حييي بئًرا يف األرض املوات، اليت يكّية (. كذلك، برأي فقهاء اإلمام331ص
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دون أن يكون املقصود من تها تعود حملييها؛ أما إذا حفرت البئر كها، فإّن ملكّياملقصود من حفِرها متّل
يف االستفادة ّية ال حتصل، وإمنا يكون للذي حفرها األولوّية كها بل االستفادة منها ملدة وحدودة، فامللكمتّل

، 31مج، ؛ النووّي333–331، ص79مج، النجفّي؛ 193، م.ن، صاملبسوط، الطوسّي ←منها )
 (.39، ص3مج، ةاملوسوعة الفقهّي؛ 171، ص7مج، ؛ البهويت احلنبلّي173ص

شخص  كّليف االستفادة منها، و، وجلميع الناس حقوق متساوية "املشتركات"من ّية اآلبار العموم
؛ 391–397، ص3مج، م3891هـ/3717الشهيد الثاين،  ←)يتصّرف به  امقداًرميلك من مائها 

أّن  (. معظم الفقهاء متفقون على38، ص3مج، املوسوعة الفقهية؛ 338–339، ص79مجلنجفي، ا
؛ الشهيد 171–171، ص31مج، النووّي ←لنماذج لغّطالع على امالك البئر مالٌك ملائها أيًضا، )ل

–717، ص11مج، النجفّي؛ 17، ص1جم، ؛ ابن حجر العسقاليّن393، ص3مج، 3717الثاين، 
 /هـ3711 يران، القوانني واألحكام،إ ←أيًضا  ؛388، 333–331، ص79مج، 711

 ة، مبعىنملالك البئر حق األولوّيأّن  (، لكّن آخرين يَرون311ة املاّد "القانون املدين اإليرايّن" ،ألفم1111
، املبسوط، الطوسّي ←اآلخرين بإمكاهنم أن يستفيدوا من املاء الذي يفيض عن حاجة املالك )أّن 
؛ 739، ص7مج، السمرقندّي؛ 177–173، ص7مجكتاب اخلالف،  ،نفسه ؛193، ص7مج

، 3711–3731، امة احلّلّيالعّل ←على نقد هذا الرأي  لالّطالع؛ 171، ص7مج، البهويت احلنبلّي
(. ولقد حبثت كتب قواعد 317–311، 338–333، ص79مج، ؛ النجفّي117–117، ص1مج

جواز استفادة اآلخرين من املاء على قاعدة هذه البيق ة تط، حول صّح ضررالفقه، يف حاشية قاعدة ال
–113، ص3مج، البجنوردّي املوسوّي ←تها )كأمنوذج الفائض عن حاجة املالك، أو عدم صّح

 (.13–18، ص؛ السيستايّن119
من األمور اليت طرحت أيًضا يف الكتب الفقهية، أحكام شراء البئر وشراء مياهها وبيعها وبيع مياهها، 

اليت ّية والبشرّية ا وتأجري مياهها، وأحكام حفرها يف األرض املغتصبة، واألضرار واخلسائر املالوتأجريه
، امة احلّلّيالعّل ←تنجم عن وجود البئر أو عن حفرها، يف الطرق اليت يعربها الناس )

، اخلطيب الشربييّن ؛197، 313–311، ص33مج، ؛ النووّي11، ص31مج، م3887هـ/3737
؛ اخلطيب، 111–117، 111، 118، 111، ص1مج، ؛ اخلوئّي731، 771، ص1مج
قانون التوزيع العادل "ة، أحكام االستفادة من البئر يف (. وذكرت يف القوانني اإليرانّي737 -177ص

؛ 131–791، صبم1111/هـ3711م إيران، القوانني واألحكا ←)على سبيل املثال  "للمياه
 حات*؛ البيئة احمليطة*(.حيازة املبااملاء*؛ احلرمي*؛  ←أيًضا 
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، ط. علي بناه كشف الرموز يف شرح املختصر النافعحسن بن أيب طالب آيب،  :واملراجع املصادر
كتاب ، دريس احلّلّيإ؛ ابن م3898/-3893هـ3731–3719قّم  ،يزدّيالاشتهاردي وحسني 

قّم  ،املهذب ؛ ابن الرّباج،م3881-3898/هـ3733–3731قّم  ،السرائر احلاوي لتحرير الفتاوى
، بريوت: دار املعرفة، فتح الباري: شرح صحيح البخارّي، ؛ ابن حجر العسقاليّنم3891/هـ3711

، ط. أوفست بريوت حاشية رّد احملتار على الّدر املختار: شرح تنوير األبصارتا.[؛ ابن عابدين،  ]ال
 وحّمدمنظور؛ مرتضى بن  تا.[؛ ابن ، بريوت: عامل الكتب، ]الاملغينم؛ ابن قدامة، 3838هـ/3788

يران. القوانني إ؛ م3883-3887/هـ3739–3731قّم  ،كتاب الطهارةأمني األنصاري، 
 –ّية جمموعة القوانني األساس] مدىن: با آخرين اصالحات و احلاقات-جمموعه قوانني اساسىواألحكام، 

 ألفش3738هران شريف، طأيت غالم رضا حّج رير، حت[ضافاتة: مع آخر التعديالت واإلاملدنّي
جمموعة كامل ] جمموعه كامل قوانني و مقررات حقوقى، با آخرين اصالحيه ها ،نفسهم[؛ 1111]

شريف، طهران أيت غالم رضا حّج رير، حت[ضافاتة، مع آخر التعديالت واإلالقوانني واملقررات احلقوقّي
 وحّمد، ط. قناعاإل كشاف القناع عن منت، م[؛ منصور بن يوسف البهويت احلنبلّي1111] بش3738

، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، اجلزيرّي الرمٰحنم؛ عبد 3883هـ/3739حسن الشافعي، بريوت 
، ط. ةالصحاح: تاج اللغة وصحاح العربّي، بن محاد اجلوهرّي إمساعيلم؛ 3897هـ/3717سطنبول إ

؛ م3891/هـ3713، ط. أوفست بريوت م3811/هـ3731ار، القاهرة أمحد عبد الغفور العّط
ا عمريات، بريوت ، ط. زكرّيمواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليلاب، احلّط وحّمدبن  وحّمد؛ العاملّي احلّر

 11، العدد ةسالمّية البحوث اإلجمّل، "البئر وضماهنا"ياسني اخلطيب،  ؛م[3881هـ/3731
، ة معاين الفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل معرف، بن أمحد اخلطيب الشربييّن وحّمد(؛ م3888/هـ3711)

مباين تكملة ، بو القاسم اخلوئّيأتا.[؛  ، بريوت: دار الفكر، ]البراهيم الشافعّيإمع تعليقات جوبلي بن 
، على الشرح الكبري حاشية الدسوقّي، الدسوقّي أمحدبن  وحّمد؛ م[1133] ش3781قّم  ،املنهاج

، دمشق تهوأدّل سالمّياإلالفقه ، صطفى الزحيلّيتا.[؛ وهبه م ]الّية حياء الكتب العربإدار  :[]بريوت
 يم؛ عل3887هـ/3737، بريوت حتفة الفقهاء، السمرقندّي أمحدبن  وحّمدم؛ 3883هـ/3739

مشس األئمة  أمحدبن  وحّمدم؛ 3887هـ/3737، بريوت قاعدة ال ضرر وال ضرار، السيستايّن
سطنبول إ، ط. أوفست م3831-3811هـ/3773–3717، القاهرة كتاب املبسوط، السرخسّي

قّم  ،ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعةل، ي الشهيد األّوبن مّك وحّمدم؛ 3897هـ/3717
–3738قّم  : ماء البئر،7، رسالة رسائل الشهيد الثاينهـ؛ زين الدين بن علي الشهيد الثاين، 3738
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طهران ّية ، ط. حجرروض اجلنان يف شرح إرشاد األذهان، نفسهم[؛ 1113–1111ش ]3791
، ط. ّيةالروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشق، نفسه؛ م3897/هـ3717قّم  ،م3991/هـ3717

العروة ، اليزدّي الطباطبائّيكاظم بن عبد العظيم  وحّمدم؛ 3897هـ/3717ر، بريوت كالنت وحّمد
–3713قّم  ،كتاب اخلالف، الطوسّيبن احلسن  وحّمدم؛ 3897/هـ3717، بريوت الوثقى

تقي كشفي، طهران  وحّمد، ط. 3مج، ّيةاملبسوط يف فقه اإلمام، نفسه؛ م3881/هـ3733
[؛ حسن بن م3819/هـ3799، طهران ]ّيباقر البهبود وحّمد، ط. 7مج، م3813/هـ3793

، خمتلف الشيعة يف أحكام نفسه؛ م3887/هـ3737قّم  ،تذكرة الفقهاء، امة احلّلّييوسف العّل
قّم  ،االنتصار؛ علي بن حسني علم اهلدى، م3888-3883/هـ3711–3731قّم  الشريعة،
آية اهلل  دروس وحاضرات، الوثقىالتنقيح يف شرح العروة ، التربيزّي ؛ علي الغروّيم3887/هـ3731
كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب ، بو بكر بن مسعود الكاسايّنأم؛ 3889هـ/3739قّم  ،3مج، اخلوئّي
كشف الغطاء عن مبهمات خضر كاشف الغطاء، م؛ جعفر بن 3891هـ/3711، بريوت الشرائع

شرائع االسالم يف مسائل ، ق احلّلّيم[؛ جعفر بن حسن احملّق1113ش ]3791قّم  ،اءالشريعة الغّر
، ّيةاملوسوعة الفقهم؛ 3818هـ/3798نجف العلي البقال،  وحّمد، ط. عبد احلسني احلالل واحلرام

 م؛ حسن املوسوّي3897هـ/3711، ةسالمّي، الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإل3مج
قّم  م، ط. أوفست3891–3818/هـ3711-3799 ، النجفّيةالقواعد الفقه، البجنوردّي

قّم  ،مدارك األحكام يف شرح شرائع االسالم، العاملّي بن علي املوسوّي وحّمد؛ م3893/هـ3711
 ، بريوتسالماإل جواهر الكالم يف شرح شرائع، حسن بن باقر النجفّي وحّمد؛ م3898/هـ3731
قّم  ،3مج، مستند الشيعة يف أحكام الشريعةمهدي النراقي،  وحّمدبن  أمحدم؛ 3893هـ/3713
 تا.[. ، بريوت، دار الفكر، ]الاجملموع: شرح املهذب، ؛ حيىي بن شرف النووّيم3887/هـ3731

 /يسعيد ةفريد/

 


