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 100 .............................................................تحليالت مقارنة مع أمثلة مشابهة  -0

 152 .....................................................................المثاالن المحليان   1  -0

 152 .........................دمشق  –الشيخ محيي الدين ( ساقية)ناعورة   1  -1  -0

 151 .................................................نهر يزيد   1  -1  -1  -0

 150 ...........................................تاريخ المنشأة   0  -1  -1  -0

 150 ..........................................وصف المنشأة   3  -1  -1  -0

 150 ........................................آلية عمل الساقية   0  -1  -1  -0

 021 ...................................................أهميتها   2  -1  -1  -0

          ورة الشـــيخ محيــي الـــدينتحليــــل مقــارن بـــين نــاع  6  -1  -1  -0

 020 ...................................في دمشق ونواعير العاصي في حماة 

 020 .................سورية والعراق  –نواعير نهري الخابور والفرات   0  -1  -0

 020 ..............................................نهر الفرات   1  -0  -1  -0

 020 .............................................نهر الخابور   0  -0  -1  -0

 025 ..............نواعير الخابور األدنى وأعالي الفرات  3  -0  -1  -0

 010 أقسام بناء نواعير الخابور األدنى وأعالي الفرات   0  -0  -1  -0

 والفــرات تحليـل مقـارن بـين إنشــاء نـواعير الخـابور  2  -0  -1  -0

 012 ...........................................................ونواعير العاصي 

تحليـل مقـارن بــين اإلدارة المائيـة لنـواعير الخــابور   6  -0  -1  -0

 000 ...............................................والفرات ونواعير العاصي 

 002 .....................................................................المثاالن العالميان   0  -0
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 002 ...............................................قرطبة  –ناعورة البوالفيا   1  -0  -0

 002 ..........( ...Guadalquivir)نهر الوادي الكبير   1  -1  -0  -0

ـــــــــــا   0  -1  -0  -0 قــــــــــــرطبة   – (كليـــــــــــب)نــــــــــاعورة البوالفي

(Albolafia) .............................................................. 000 

 001 .................العناصر اإلنشائية لناعورة البوالفيا   3  -1  -0  -0

 002 .....................................آلية عمل الناعورة   0  -1  -0  -0

األصــــول العربيـــة لتسميـــات مكــونات نـاعورة   2  -1  -0  -0

 002 ......................................................................البوالفيا 

 000 ................................................... أهميتها  6  -1  -0  -0

ــــل مقـــــارن بـــين   0  -1  -0  -0 ــــورة البوالفيـــا إنشـــاء تحليـ        ناعــ

 005 .................................. في قرطبة ونواعير العاصي في حماة

ارن بـــــين اإلدارة المائيــــة لنـــــواعير تحليــــــل مقــــــ  6  -1  -0  -0

 005 .................................................... حماةاألندلس ونواعير 

الصــين  –( Guangxi)نــواعير الخيــزران فــي منطقــة غوان شــي   0  -0  -0

 .....................................................................................وفيتنام 

 

021 

 021 ................................أنهار منطقة غوان شي   1  -0  -0  -0

 020 ................نواعير الخيزران في الصين وفيتنام   0  -0  -0  -0

 020 .........................................عناصر المنشأة   3  -0  -0  -0

 002 .......................................آلية عمل المنشأة   0  -0  -0  -0

 002 ..............االختالفات بين نواعير الصين وفيتنام   2  -0  -0  -0

الخيــزران فــي الصــين ر تحليــل مقــارن بــين نــواعي  6  -0  -0  -0

 002 .....................................النواعير الخشبية في حماة و وفيتنام

 000 ....................................................................بيانات أصالة نواعير حماة  -3

 005 ........................................................األصالة في المكان والمحيط   1  -3

 002 .......................................................األصالة في الشكل والتصميم   0  -3

 002 .................................سمات األصالة في شكل نواعير حماة   1  -0  -3

 002 ..............................صالة في تصميم نواعير حماة سمات األ  0  -0  -3

 002 .....سمات األصالة في تصميم المنشآت الحجرية   1  -0  -0  -3

 002 .......سمات األصالة في تصميم الدوالب الخشبي   0  -0  -0  -3

 000 ........................................................األصالة في المادة والجوهر   3  -3

 000 ...........حجريات نواعير حماة سمات األصالة في مادة وجوهر   1  -3  -3

 000 ..سمات األصالة في مادة وجوهر دواليب نواعيـر حماة الخشبية   0  -3  -3

 002 ...................................................األصالة في االستعمال والوظيفة   0  -3

 000 ......................................األصالة في التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة   2  -3

 000 ...........................سمات األصالة في نظم إدارة نواعير حماة   1  -2  -3

 005 .........................في تقاليد إدارة نواعير حماة  سمات األصالة  0  -2  -3

 002 .............................األصالة في الل ة وكافة أشكال التراث غير المادي   6  -3

 002 ..............................سمات األصالة في الل ة لنواعير حماة   1  -6  -3

 002 ............في التراث غير المادي لنواعير حماة سمات األصالة   0  -6  -3

 000 .....................................................األصالة في الروح واإلحساس   0  -3

 000 ....................................................................................تقييم األصالة  -0

 005 ........................................................................................الفصل الثالث نتائج 
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 الفصل الرابع

 دراسة تحليلية لوضع نواعير حماة ومحيطها العمراني الراهن وسالمتها وإدارتها

 050 ......................................................................................أهداف الفصل الرابع 

 050 ..................................................................................حماية النواعير  -1

 050 .............................التشريعات المتخذة لصون النواعير والمناطق المحيطة بها  -0

 050 ........................................................................البشريتين توأم   1  -0

 052 .......................................................................توأم العثمانيتان   0  -0

 052 ......................................................................الجسرية ناعورة   3  -0

 050 ....................................................................ناعورة المأمورية   0  -0

 050 ......................................................................ناعورة المؤيدية   2  -0

 050 .......................................................................ناعورة العثمانية  6  -0

 050 .........................................................................توأم الجعبرية   0  -0

 050 ...................................................................ناعورة الصهيونية   6  -0

 050 ......................................................................ناعورة الكيالنية   0  -0

 050 ..................................................................ناعورة الخضورة   14  -0

 050 .....................................................................ناعورة الدوالك   11  -0

 050 ......................................................................ناعورة الدهشة   10  -0

 055 ...................................................................ناعورة المحمدية   13  -0

 022 ........................................................................ناعورة القاق   10  -0

 021 ....................... تقييم تشريعات حماية النواعير والمناطق المحيطة بها  12  -0

 020 ........................................................................صيانة وترميم النواعير  -3

 020 ...................................أعمال صيانة منشآت النواعير في مدينة حماة   1  -3

 025 .........................................الوضع الراهن ألقسام النواعير الحجرية   0  -3

 012 .........................................صيانة وحماية المنشآت والمعالم األثرية   3  -3

 012 ..........................................حماة  مدينة تقييم صيانة وحماية نواعير  0  -3

 011 ...................................................................................إدارة النواعير  -0

 011 ......................................................تاريخ إدارة النواعير في حماة   1  -0

 010 ....................................................وصيانة نواعير حماة آلية إدارة   0  -0

 010 .....................................وصيانة نواعير حماة  الوضع الراهن إلدارة  3  -0

 012 .........................................مسؤوليات ومهام إدارة النواعير التراثية   0  -0

 010 .............................................................نواعير حماة  تقييم إدارة  2  -0

 000 .....................................................................................تقييم السالمة  -2

 000 ........................................................................................نتائج الفصل الرابع 
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 النتائج والتوصيات

 002 ............................................................................................ الخاتمة -1

 .............................................................................................النتائج  -0
001 

 001 ................................نتائج الدراسة التاريخية لنواعير حماة ومحيطها   1  -0

 000 ..........................نتائج الدراسة التحليلية الفنية والتوثيقية لنواعير حماة   0  -0

لة لنواعير حماة   3  -0  000 ...............نتائج الدراسة التحليلية المقارنة وتحليل األصا

نتائج الدراسة التحليلية لسـالمة نواعير حمـاة ومحيطهـا العمرانـي والوضــع   0  -0

 002 ......................................................................وإدارتهاالراهن لحمايتها 

 000 .............بيان القيمة االستثنائية العالمية لنواعير حماة ومحيطها العمراني   2  -0

 000 ............................جدول المصطلحات العلمية المستخدمة في الدراسة   6  -0

 000 .......................................................................................المقترحات  -3

 000 ...................................الحفاظ على نواعير حماة ومحيطها العمراني   1  -3

 000 .................................... (Core Zones)حدود النواعير   1  -1  -3

 339 ( ........................Buffer Zones)مناطق حماية النواعير   0  -1  -3

 002 ......................................................................مقترحات أخرى   0  -3

 346 ........................................................................................التوصيات  -0

 

 المراجع

 B ....................................................................................الكتب العربية  -1

 G ...................................................................................الكتب األجنبية  -0

 I ..............................................................................األبحاث األكاديمية  -3

 I ...........................................................................المؤتمرات والندوات  -0

 I .....................................................................................المخطوطات  -2

 I ...........................................................................................التقارير  -6

 J ............................................................................المقابالت الشخصية  -0

 L ...............................................................................الدوريات العربية  -6

 N ..............................................................................الدوريات األجنبية  -0

 P .............................................................................األنظمة والقرارات  -14
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 :فهرس الصور

رقم 

 ةورالص
 المصدر عنوان الصورة

رقم 

 الصفحة

 (األولصور الفصل )

21 
م، وتظهـر 1004صـورة جويـة لمدينـة حمـاة تعـود إلـى عـام 

 .تل القلعة الذي يتوسط المدينة
IFPO 43 

20 

ـــر األعلــى الجــامع فــي وجــدت التــي البازلتيــة األلــواح  الكبي

د  محفوظـة وهـي ، قبـل من بحماة  إسـطنبول متحـف فـي حاليـا
 تعـود. وابنه أرخوليني الملك نشاطات عن وتتحدث األثري،

 ..(م.ق 0 القرن) الحديث الحثي العهد إلى

 إسطنبول متحف إدارة
 İyi çalışmalarاألثري

0411 
42 

20 

 موسوعة .(أورنتس)مجموعة صور لسكك معدنية تظهر إله النهر 
(Wild Winds  )

اإللكترونية للعمالت 

 .التاريخية

34 – 31 

 30 (Schiøler: 1973) .في إيطاليا( فورميا)ساقية  20

 30 = .دمشقب( الشيخ محيي الدين)ساقية  22

 36 = .النواعير الهيدروليكية في هيب 20

20 
 Rodrigo Magrini .الهيدروليكية في حماة( المحمدية)ناعورة 

Rossi Cunha 2010 
36 

20 
فـي ( األبنـاء)وروافـده ( األب)فسيفسـاء تمثـل نهـر العاصـي 

 .محيط نباتي غني، متحف دمشق
 03 0410الباحثة 

25 
فسيفســـاء أفاميـــا وتظهـــر نـــاعورة ترفـــع المـــاء مـــن نهـــر 

 .العاصي، متحف حماة الجديد
 00 0440الباحثة 

12 

تعــود إلــى ( المحمديــة)صــورة فوتوغرافيــة قديمــة لنــاعورة 

عشرينات القرن العشرين المـيالدي، وتظهـر فيهـا النـاعورة 
 .بكافة أقسامها مطابقة للوضع الراهن

(De Miranda: 2007) 00 

11 
ـــاعورة  ـــة لن ـــة معروف ـــة)أقـــدم صـــورة فوتوغرافي ، (المحمدي

 .م1042تعود إلى عام 

أرشيف جامعة 

Newcastle 
00 

10 
تظهر ناعورة الكيالنيـة محملـة . م1000لوحة تعود إلى عام 

 .بمقصورات إضافية
 24 دائرة آثار حماة

 24 (Ihsanoglu: 2005) .في قرطبة( البوالفيا)ناعورة كليب  10

 (الفصل الثانيصور )

 64 0440الباحثة  .سّد ناعورتي الجعبرية والصهيونية 10

 60 = .بوابة فتحات الِعَصار 12

 60 = .بيب ناعورة الخضورة، وتظهر معه بوابة غلقه 10

10 
 .العثمانيةبيب ناعورة 

 
= 60 

10 
 Glen M. MacDonald .العناصر اإلنشائية لناعورتي البشريات

2008 
63 

 Sascha Gering 2008 63 .ناعورة الجسرية مثلث 15

02 
 Maurice Papadakis .برج وقناطر ناعورة الخضورة

2010 
60 

 62 0440الباحثة  .قناطر ناعورة المأمورية خالل عملية صيانة الدوالب 01

00 
 Rodrigo Magrini .صناديق رفع الماء في أحد دوالبي توأم الجعبرية

Rossi Cunha 2010 
62 

00 
السواقي األرضية الص يرة تروي األراضـي الزراعيـة مـن 

 .مياه النواعير
 60 1002أرشيف الباحثة 

 60 (1006: قنباز) .المؤيديةنقير ناعورة  00
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02 
إعــادة تشــكيل فــي التصــوينة للنابيــب الخزفيــة التــي كانــب 

 توصل مياه الناعورة إلى قصر العظم في حماة
 60 0440الباحثة 

00 
المخــــتلط الحــــّر للحجــــارة الصــــ يرة الكلســــية االســــتخدام 

 .والبازلتية في حجرية ناعورة المأمورية في حماة
= 04 

 01 = طيفور –حارة قديمة في حماة، حي آل  00

00 
 Carlos Sieiro del Ni الواجهة الحجرية خلف توأم الجعبرية والصهيونية

2008 
01 

05 
، نـاعورة الجسـرية (دوالب النـاعورة)أقسام الجزء الخشبي 

مركب عليها صناديق إضافية بنسبة 
   

 
 

Ana Maria Oss 2010 00 

 00 0440الباحثة  .كفب وقلب ناعورة العثمانية الص رى 02

01 
نـاعورة ( صورة جانبية)أسافين الصّر بين األعتاب والقلب 

 .المؤيدية
= 00 

00 
ــــواعير،  ــــى األربـــع ن ــــب األذرع عل صــــورة توضـــح تركي

 األعتاب والقيود على األذرع
Sandro & Cristina 

2010 
00 

 144 (1006: قنباز) القنوات األرضية لمياه الناعورة 00

00 

ــــدائرة  ــــة مــــن دوالب الخّضــــورة، توضــــح ال صـــورة قريب
الداخلية، الدائرة الخارجية، ألواح الـرادين وأسـافينه، ودائـرة 

ــاه.. اإلكليـل تطفـو مــن فـوق ســد النـاعورة، وتبــدو مــن  والمي

 .الخلف ناعورة الدهشة

Maurice Papadakis 
2010 

114 

 113 – .أسبانيا –ناعورة البوالفيا هندسية التصميم في قرطبة  02

00 
ــــامبو )دوالب مـــائي شـــعاعي التصـــميم  –مـــن أخشـــاب الب

 .فيتنام–( القصب
Charles Fred 2011 110 

00 
والدائرية في جامع حمـاة األعلـى الكبيـر فـي األقواس المدببة 

 .حّي المدينة
 116 0440الباحثة 

 110 = في حماة(  جامع الحيايا)جامع أبي الفداء  00

05 
قصـر –الجدران الخارجية لقاعـة القبـة الذهبيـة فـي الحرملـك 

 العظم في حماة
= 110 

 102 0414عبارة عال  .يمين البرج( الخرستان)ناعورة الجسرية، تظهر فتحة  02

 102 0440الباحثة  ..الحجرات البازلتية البارزة في الحجرية 01

00 
 Mehmet .إسمنتية قديمة لنقير ناعورة الجسرية( ستار)تعلية 

Kirmizikaya 2007 
106 

 134 (0446: البارودي) (.الكيالنية)سراديب النواعير في حي الزنبقي  00

 133 0440سهام زكار . م .حارة آل الشيشكليفتحة بئر في باحة عقار في  00

02 
صورة جوية تظهر ناعورة الكيالنية والنسيج القـديم خلفهـا، 

 (.قبل ترميمه)وعلى الطرف اآلخر دوالب الجعبرية 
IFPO 1933 133 

 132 0414الباحثة  .بيب آل الشيشكلي في حارة الجسر 00

 136 = .قصر آل الشيشكلي في حارة الجسر 00

00 
الباحة السماوية للحرملك في قصر العظم بحمـاة فـي الطـابق 

 .العلوي
= 136 

 136 = .البحرات المائية في الطابق العلوي بقصر االعظم بحماة 05

22 
دورة المياه فـي الطـابق العلـوي بالسـالملك فـي قصـر العظـم 

 .بحماة
= 136 

 100 = .األربع نواعير؛ البشريتان، والعثمانيتان 21

20 

قنـاطر وبــرج نـاعورة الجســرية مـن الخلــف، يظهــر دوالب 
ويظهــر مــن خلــف قناطرهــا دوالب . النــاعورة بعــد ترميمــه

 .الناعورة المأمورية، وقبة قصر العظم

 

= 100 
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20 
 Michael Braagaard .ناعورة الجسرية وقناطرها، وجسر المراكب

2010 
100 

20 
  Bernard Gagnon .الناعورة المأمورية

2011 
100 

22 
ـــة البيـــب  ـــدو بواب ـــاعورة المأموريـــة، وتب ـــة لن واجهـــة جانبي

 .واضحة( العصار)
 100 0414الباحثة 

 100 = .الكتابة على برج ناعورة المأمورية 20

20 

بــرج النــاعورة المأموريــة مــن الخلــف، ويظهــر جــزء مــن 

ـــة الصـــ رى، مـــع حجـــرات رفـــع  ـــاعورة العثماني دوالب الن

 (الميازيب)الماء والمعدات 

= 103 

 S.Laci  2007 103 .دوالب ناعورة المأمورية 20

 103 0440الباحثة  .قناطر ناعورة المأمورية 25

 103 = .نهاية قناطر ناعورة المأمورية 02

 103 = .سبيل الماء في قناطر ناعورة المأمورية 01

00 
ـــة وهـــي تصـــب الميـــاه فـــي قناتهـــا  ـــاعورة المؤيدي دوالب ن

 (.النقير)
 103 0414الجيجكلي سندس . م

 100 0440الباحثة  .دوالب ناعورة المؤيدية 00

 100 0414عال عبارة  .دوالب الناعورة العثمانية 00

 100 0440الباحثة  .مخرج الماء من بيب ناعورة العثمانية 02

 100 0414الباحثة  .الجهة الخلفية للناعورة العثمانية 00

 100 = .الناعورة الصهيونية توأم الجعبرية، وتظهر من خلفها 00

00 

تجمع النواعير؛ توأم الجعبرية والصـهيونية، وخلفهـا الجـامع 

ــــي والقلعــــة يمــــين  النـــوري، كمــــا يظهــــر جســــر آل الكيالن
 .الصورة

Scod Rington  2010 102 

05 

صـورة جويــة تظهــر نــواعير تــوأم الجعبريــة والصــهيونية، 

يســار )الكيالنيــة، وحــي (يمــين الصــورة)والجــامع النــوري 
 (.الصورة

IFPO 1931 102 

02 
أثــر احتــراق الــدوالب الخشــبي فــي نــاعورة الجعبريــة إثــر 

 م46/46/0410الحريق المفتعل في 
المديرية العامة لآلثار 

 0410والمتاحف 
102 

01 
ثــر احتـراق الـدوالب الخشــبي فـي نــاعورة صـورة مقربـة أل

 م46/46/0410الجعبرية إثر الحريق المفتعل في 
المديرية العامة لآلثار 

 0410والمتاحف 
102 

00 
  Bernard Gagnon .دوالب ناعورة الكيالنية، وخلفها المقصف

2010 
106 

00 
   Brody McMurdo .ناعورة الكيالنية والسّد الخاص بها

0414 
106 

00 
صورة جوية تظهر ناعورة الكيالنية والنسيج القـديم خلفهـا، 

 .الجعبريةوعلى الطرف اآلخر دوالب 
IFPO 1033 106 

 106 (Riis: 1987) .ناعورة الكيالنية وقصر الطيارة الكيالني البائد من خلفها 02

00 
صــورة بانوراميــة لتجمــع نــواعير الجعبريــة والصــهيونية، 

 وناعورة الكيالنية
Maurice Papadakis 100 

 100 0414الباحثة  .ناعورتا الخّضورة والدوالك 00

00 
  Maurice Papadakis .الحجري لدوالبي الخّضورة والدوالكالبناء 

2010 
100 

 100 0414الباحثة  .دوالب ناعورة الدوالك 05

 100 = .دوالب ناعورة الدهشة 02

 106 = .ناعورة المحمدية في منطقة باب النهر 01

00 
 .صورة جانبية لناعورة المحمدية

 
= 106 
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00 
  Maurice Papadakis (.القاق)ناعورة المقصف 

2010 
106 

 106 0414الباحثة  (.القاق)دوالب ناعورة المقصف  00

 (صور الفصل الثالث)

 104 (De Miranda: 2007) .دمشق –زقاق النواعير في الصالحية  02

 104 = .بدمشق الدين محيي الشيخ( ناعورة) ساقية 00

00 
ويظهــر  البيــب العربــي القــديم الــذي يحــوي منشــأة الســاقية،

 .خلفه جامع الشيخ محيي الدين
= 103 

00 
الجـزء العلــوي مـن منشــأة سـاقية محيــي الـدين، وتظهــر فيــه 

 .األساور المعدنية المثبتة على الصاري
= 103 

05 
الجـامع بــين العلـم والعمــل )آلـة الجـزري مــن مخطـوط كتابــه 

 (.النافع في صناعة الحيل
 100 (1046: الجزري)

52 
القناة في أرضية سقف البرج وبين القناة  نقطة االتصال بين

 .الحجرية في منشأة ساقية الشيخ محيي الدين بدمشق
(De Miranda: 2007) 102 

51 
الســاقية والقنــاطر الحجريــة المتصــلة بمنشــأة ســاقية الشــيخ 

 .محيي الدين بدمشق
= 102 

50 
الـدرج الحلزونــي الموصــل ألعلــى البــرج فــي ســاقية الشــيخ 

 .بدمشقمحيي الدين 
= 102 

50 

فـي منشـأة الشـيخ محيـي الـدين ( الناعورة)الدوالب الرئيسي 
ــة للمــاء مركبــة  بدمشــق، وتظهــر الصــناديق الخشــبية الحامل

 .عليها

= 102 

 044 = .الصاري في منشأة الشيخ محيي الدين بدمشق 50

52 
ـــوي  بالصـــاري  فـــي ( الطبـــق)اتصـــال المســـنن األفقـــي العل

 .بدمشق منشأة الشيخ محيي الدين
= 044 

50 
فــي ( الســندي –الماويــة )الــدوالب الرأســي المســنن العلــوي 

 .منشأة الشيخ محيي الدين بدمشق
= 044 

50 

ــــوي  ــــدوالب العل ــــى ال ــــرين عل ــــة )تركيـــب الزنجبي  –الماوي

َو تركيب الدالء على الزنجبيرين فـي منشـأة الشـيخ ( السندي

 .محيي الدين بدمشق

= 044 

50 

إيطاليـا، ويتشـابه التقـاء  –سـاقية فورميـا الجزء العلـوي فـي 

فـي سـاقية ( اللقاطـة)وَ ( الطبـق)المسننين العلويين فيها التقـاء 

 .دمشق –الشيخ محيي الدين 

= 040 

55 
 –نموذج لساقية الجزري مبني بقـرب معهـد التـراث العربـي 

 .حلب
 043 0414أحمد البيطار 

 014 (Roosevelt: 1919) .م04ناعورة على نهر الفرات في مطلع القرن  122

121 
مجموعـة نـواعير الرويشـد علـى نهـر الخـابور فـي ثالثينــات 

 .م04القرن 
(De Miranda: 2007) 010 

 010–  .محور دوران الناعور 120

120 
ــــي القنــــاة العليــــا  انصــــباب المــــاء مــــن أوانــــي النــــاعور ف

 (.الحوض)
(Schiøler: 1973) 010 

 010 = .نواعير في حديثة الفرات 120

122 
ثمان نواعير على نفس السد وترفـع المـاء إلـى نفـس المحطـة 

 .في العراق
= 010 

120 
ـــى نهـــر الفـــرات فـــي العـــراق، عـــام  م، 1004ناعورتــان عل

 (.المحّولة)وتظهر في األسفل الساقية األرضية الرئيسة 
(Delpech, et al: 

2005) 
010 

 010 0440ياسر الب دادي  .ناعور ص ير قرب راوة 120

Carlos Pérez .ناعورة البوالفيا في قرطبة 120   0446  000 
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125 

الوضـع الـراهن لمنشــأة البوالفيـا فـي قرطبــة وتظهـر إهمــال 
الجـزء المبنـي منهــا، وت طيتـه باألعشـاب، وزوال الت طيــة، 

 .وانكشاف الجدران
José Mariscal 2013 000 

112 
باألشـجار ناعورة البوالفيا في قرطبة محجوبـة عـن الرةيـة 

 .من جهة الرصيف
Zaighum Abbas 

Ranjha 
000 

111 
ناعورة البوالفيا في قرطبة محجوبـة عـن الرةيـة باألشـجار 

 .من جهة النهر
Pepper M. P.  2008 000 

110 
ـــا فـــي قرطبـــة وعالقتهـــا  واجهـــة جانبيـــة لنـــاعورة البوالفي

 .برصيف المشاة
Arévalo A.  0413 000 

110 
البوالفيا من جهة النهر عنـد إزالـة األشـجار، واجهة ناعورة 

 .وتبدو بقايا المثلث واضحة
Mitchell C. 2014 030 

110 
 Anna Schnitfink في دوالب ناعورة البوالفيا في قرطبة( المنطقة المركزية)

0446 
030 

112 
ــــاض"مخطـــوط  األندلســـي، ويظهــــر " حــــديث بيـــاض وري

 .الماءناعورة هيدروليكية ذات مقصورات لرفع 

(Bazzana  &De 

Meulemeester: 2009) 
030 

110 
م، تظهـر نـاعورة 13ختم قرطبة ويقدر أنه يعـود إلـى القـرن 
 .البوالفيا في الجزء األسفل من اليسار

(Powers: 2011) 036 

110 
نـاعورة الكيالنيــة علــى الجهــة الخلفيـة لورقــة نقديــة ســورية 

د تعود لعام  02من فئة   .م1002قرشا
 –003 

110 
ناعورتا البشريات علـى الجهـة الخلفيـة لورقـة نقديـة سـورية 

 .م1060من فئة ليرة واحدة تعود لعام 
– 003 

115 
ناعورتا البشريات على الجهة األمامية لورقة نقديـة سـورية 

 .م1006ليرة تعود لعام  24من فئة 
– 003 

102 

ـــا الجعبريـــة والصـــهيونية باإلضـــافة إلـــى تفصـــيلة  ناعورت
رفــع المــاء علــى الجهــة األماميــة لورقــة نقديــة  لمقصــورات

 .م0440سورية تعود لعام 
 –003 

101 
مــن  2،  0ناعورتـا الجعبريـة والصــهيونية علـى الصـفحتين 

 .جواز السفر السوري
 –000 

 023 (Prieto II: 2011) .نواعير الخيزران تسقي حقول األرز في فيتنام 100

100 
ـــة فــي الصـــين ـــاعورة خيزراني ـــال  تصــنيع ن باســـتخدام الحب
 .والخيزران فقط، وبجهود شخصين فقط

(Prieto I: 2011) 020 

100 
اصطفاف النواعير الخيزرانيـة فـي فيتنـام علـى صـفد واحـد 

 .على ضفة النهر
(Prieto II: 2011) 020 

 020 = .ناعورة خيزرانية ص يرة في فيتنام 102

100 

فــي  (النهــر األصـفر)ناعورتـان علـى علــى نهـر هوانــ  هـي 
 .م1602الصين  –مقاطعة غانسو 

 –مكتبة البرازيل الوطنية 
مجموعة تريزا كريستينا 

 ماريا

026 

100 
ناعورة خيزرانية ص يرة في فيتنـام، م ـروزة حواملهـا فـي 

 .سالل مملوءة بالرمل
(Prieto II: 2011) 026 

100 
ـــــاة  ـــــي الصــــين وتظهـــــر فيهــــا  القن نــــاعورة خيزرانيــــة ف

 .الخيزرانية
(Prieto I: 2011) 020 

 020 (Prieto II: 2011) .واجهة ناعورة خيزرانية وقناتها في فيتنام 105

102 
الجزء الخارجي من الدوالب وانصـباب المـاء مـن القصـبات 

 .إلى القناة
(Prieto I: 2011) 020 

101 
ـــاعورة كعنصـــر تزيينــي فـــي بيـــوت  نمــاذج عـــن تواجــد الن

 .وممتلكات أهالي مدينة حماة
 060 الباحثة

 (صور الفصل الرابع)

100 
مبنـى مطـل علـى نـاعورة المأموريـة، يظهـر يمـين الصــورة 

 .طرف قناطر ناعورة المأمورية
 340 0440الباحثة 
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100 
حي آل طيفور في حماة ويظهر بناةه بتنـاوب عشـوائي بـين 

 .الحجر الكلسي األبيض والبازلتي األسود
 340 0440الباحثة 

100 

آل طيفــور بحمــاة، ويظهــر فيهــا  غرفــة فــي بيــب فــي حــارة

التناوب غير المنتظم بين الحجر الكلسـي األبـيض والبـازلتي 
 .األسود

 340 0414الباحثة 

102 

ــات)جــامع أبــي الفــداء  فــي مدينــة حمــاة ويظهــر ( جــامع الحيّ
ـــازلتي األســـود والكلســـي  ـــين الحجـــر الب ـــتظم ب ـــاوب المن التن

 .األبيض

 343 0440الباحثة 

100 

األعلـى الكبيـر بحمـاة أنشـئب فـي عهـد صـالح مئذنة الجـامع 
ــدين األيــوبي ويظهــر فــي إنشــائها التنــاوب المنــتظم  بــين  ال

 .الحجر البازلتي األسود والكلسي األبيض

= 343 

100 
دوالب نــاعورة البشــريات األكبــر بعــد ترميمــه كــامالد عــام 

 .م0440
 346 0411عمار جواش 

 346 0440رجاء حيدر  .م0440العثمانيتين عام أعمال ترميم دوالبي ناعورتي  100

105 
ـــر عـــام  ـــاعورة العثمانيـــة األكب ـــي لـــدوالب ن ـــرميم الجزئ الت

 .م0440
= 346 

 346 0410محمد أيمن الفاعل  .م0410ترميم دوالب العثمتنية الكبرى عام  102

 346 0440الباحثة  .صورة لدوالب ناعورة الجسرية بعد انتهاء ترميمه 101

100 
أخشـاب األذرع الجديــدة المســتخدمة لتــرميم دوالب نــاعورة 

 .المأمورية
 346 0414الباحثة 

100 
ــــاعورة المأموريــــة، ويظهــــر  األذرع القديمــــة والجديــــدة لن

د أثناء عملية الترميم  .دوالبها خلف الصورة مفككا
 340 0440الباحثة 

100 
دوالب ناعورة المؤيدية، ويظهـر فـي الخلـف ألـواح نـاعورة 

 .المأمورية القديمة والجديدة
= 346 

 346 0414الباحثة  .دوالب ناعورة المؤيدية أثناء عملية الترميم 102

 346 0440رجاء حيدر  .دوالب ناعورة القاق بعد ترميمه 100

 310 (0414:سمعان ) .ة قبيل االست ناء عنهايناعورة حمص الحديد 100

100 

النـاعورة اإلخباريـة، وتظهـر غالف العدد الثالث مـن نشـرة 

فيهـا النــاعورة التــي صــنعب فــي مجينـة حمــاة ثــم نقلــب إلــى 
 .حرم الجامعة األلمانية في لواء ناعور باألردن

 –300 

105 
 María Fernando .ناعورة السالم في سرقسطة بأسبانيا

0446 
302 

122 
الفريـق الحمـوي يقـوم بتركيــب النـاعورة الخشـبية فـي مدينــة 

 .اإلسبانيةسرقسطة 
موقع حماة اإللكتروني 

0440 
302 
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 :المخططات فهرس

رقم 

 المخطط
 المصدر عنوان المخطط

رقم 

 الصفحة

 (مخططات الفصل األول)

21 
مـن حفريــات ( E) الخامسـة السـوية فـي اآلراميـة المكتشـفات

 .البعثة الدنماركية األثرية في قلعة حماة
 10 (1060: المفتي)

 .م1044عام مدينة حماة  20
الباحثة استناداد إلى تقرير 

 دوكسيادس
12 

 12 = .م1024مدينة حماة عام  20

 16 الباحثة .م1044تصور لمدينة حماة قبل  20

 04 = .م1300تصور مدينة حماة قبل  22

20 

 األثريـة البعثة تصور بحسب واأليوبية العثمانية حماة مدينة
 .الميالدي العشرين القرن ثالثينات في لها الدنماركية

 

(Riis: 1987) 04 

 .م1624مدينة حماة عام  20
الباحثة استناداد إلى تقرير 

 دوكسيادس
01 

 01 = .م1604مدينة حماة عام  20

 00 = .م1662مدينة حماة عام  25

 00 = .م1004مدينة حماة عام  12

 00 = .م1000مدينة حماة عام  11

10 
( مخطــط إيكوشــار)حمــاة  المخطــط التنظيمــي األول لمدينــة

 .م1000عام 
 –03 

 .م1020مدينة حماة عام  10
الباحثة استناداد إلى تقرير 

 دوكسيادس
03 

10 
( دوكسـيادس مخطـط) حمـاة لمدينـة الثـاني التنظيمي المخطط

 .م1026 عام
 00 تقرير دوكسيادس

12 

مخطــط )لمدينــة حمــاة ( الحــديث)المخطــط التنظيمــي الثالــث 
 .م1006عام ( العامةشركة الدراسات 

 

ة  02 بلدية حما

 06 .(ت.د: وآخرون زيادة،) السورية العربية للجمهورية النباتية األقاليم 10

 00 = السورية العربية للجمهورية المائية األقاليم 10

 00 = السورية العربية الجمهورية جيولوجية 10

15 
 توضـح حمـاة مدينـة في العاصي لنهر عرضية مقاطع ثالثة
 النهر عن المرتفعة المدرجات على البناء

 06 (0446: البارودي)

02 
ــالقرب العاصــي لحـوض عرضــي مقطـع  حمــاة مركــز مـن ب

 (الشريعة)
(Riis: 1987) 00 

01 
 مــــروراد  مصــــبه حتـــى منبعــــه مــــن العاصـــي نهــــر مســـار

 حماة ومنطقة السورية باألراضي
 31 .(ت.د: وآخرون زيادة،)

00 
 يظهــر مصــبه وحتــى منبعــه مــن العاصــي نهــر فــي مقطــع

 النواعير ومنطقة انحداره،
 31 الباحثة

00 

 العاصي لنهر اإلغريقية التاريخية األسماء مخطط
 
 

(Jaghnoon: 2009) ،
 تعديل الباحثة

33 

00 
 ارتفاعات يبين( الربوة منسوب) بردى وادي في مقطع
 .السبعة النهر أفرع

: بانشويا وَ  إيكوشار)
1000) 

00 

02 

  الجـامع نحو مباشرة المحمدية ناعورة في الماء قناطر توجه
 .، وموقع حمام الذهب األثريالكبير األعلى

 

 00 الباحثة
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 (مخططات الفصل الثاني)

00 
ـــاه توصــيل   الكيالنـــي آل حـــيّ  - الزنبقـــي: حيـــي ضـــمن المي

 (اليسرى الضفة) طيفور وآل ،(اليمنى الضفة)

(Delpech, et al: 

2005) 
04 

 131 (0446: البارودي) .األميات في مدينة حماةتوزع  00

00 

مقطع مبسط في الحرملك بقصر آل العظم في حماة، يمر 
بمتبن األعالف في الدور األرضي وبقاعة الذهب في 

الدور العلوي، ويوضح تواجد بحرة ضمن قاعة الذهب في 
 .الدور العلوي

مخططات المديرية العامة 

 .لآلثار والمتاحف
136 

05 

مسقط الطابق األرضي والطابق العلوي من قسم الحرملك 

يتواجد قسم تخديم اإلسطبالت . في قصر آل العظم بحماة
في القسم األيمن من الدور األرضي، والباحة السماوية 

واإليوان للحرملك في القسم األيسر من الدور األرضي، 

كما يقع الحمام في الجزء العلوي فاصالد بين قسمي 
في الدور العلوي من الحرملك تظهر . الحرملكالسالملك و

 .ثالث بحرات مائية ومطبخ ومرحاضان

= 130 

 .الشرقي حماة مدخل في نواعير األربع لتجمع العام الموقع 02
 الكادسترائي المخطط عن

 .م1034 لحماة الفرنسي
101 

 .بشر الشيخ ومقام نواعير األربع لتجمع جوية صورة 01
 Google قمر عن صورة

Earth  0411الصناعي 
101 

 . والمأمورية الجسرية لناعورة العام الموقع 00
 الكادسترائي المخطط عن

 1034 لحماة الفرنسي
100 

00 
ـــة صـــورة ـــاعورة لموقـــع جوي ـــواعير وتجمـــع الجســـرية ن  ن

 .والعثمانية والمؤيدية المأمورية
 Google قمر عن صورة

Earth  0411الصناعي 
100 

00 
ــــالم لنـــاعورة العــــام الموقـــع ــــة والمؤيديـــة ةأموري  والعثماني

 .المراكب وجسر

 الكادسترائي المخطط عن

 1034 لحماة الفرنسي
103 

02 

صــورة جويــة قريبــة  تظهــر نــاعورة الجســرية وحجريتهــا 
ــــة  ــــواعير المؤيدي وجســـر المراكــــب، كمــــا تظهـــر تجمــــع ن

 .والعثمانية الص رى والمأمورية وحجريتها

 Google قمر عن صورة

Earth  0411الصناعي 
103 

00 
ــــع العــــام لتــــوأم الجعبريــــة والصــــهيونية، ونــــاعورة  الموق

 .الكيالنية
 الكادسترائي المخطط عن

 1034 لحماة الفرنسي
100 

00 

ـــــة تــــوأم نــــواعير تجمـــــع لموقــــع جويــــة صــــورة  الجعبري

ـــــة والنــــاعورة ،(األيســــر الطــــرف) والصــــهيونية  الكيالني
 الجـامع السـلطان، حمـام الصـورة وتظهـر(. األيمن الطرف)

 القلعــة وتظهــر(. ألسـفل أعلــى مــن) العظـم وقصــر النـوري،

 .الصورة يسار

 Google قمر عن صورة
Earth  0411الصناعي 

100 

00 
الموقع العام لتجمع ناعورتي الخّضورة والدوالك، ونـاعورة 

 .الدهشة
 الكادسترائي المخطط عن

 .م1034 لحماة الفرنسي
102 

05 

ــدوالك، الخّضـورة نـاعورتي تجمـع لموقـع جويـة صـورة  وال

ــا جـامع/ الفــداء أبـي جــامع ويظهـر الدهشــة، ونـاعورة  الحياي
 .الصورة أسفل والقلعة ،(الصورة أعلى)

 Google قمر عن صورة
Earth  0411الصناعي 

102 

02 

 المحمديـــة نـــاعورة النهـــر؛ بـــاب لنـــاعورتي العـــام الموقـــع

 .القاق وناعورة
 

 الكادسترائي المخطط عن

 1034 لحماة الفرنسي
106 

01 

ـــاعورتي تجمـــع لموقـــع جويـــة صـــورة  أســـفل) المحمديـــة ن

 إضـافة النهـر، بـاب عنـد( الصـورة أعلـى) والقـاق( الصـورة
 غــرب) والعونيــة ،(المحمديــة شـرق) القاســمي طاحونــة إلـى

 جزيــرة تظهــر كمــا(. القــاق جــوار) والحجــرين ،(المحمديــة

 .والسدود النهر باب
 

 Google قمر عن صورة
Earth  0410الصناعي 

106 
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 (مخططات الفصل الثالث)

 103 (Hafteh: 2012) .قاسيون وجبل دمشق غوطة في بردى نهر أفرع 00

00 
 القديمـة بدمشـق وعالقتهـا منشـئيها، بحسب بردى نهر أفرع

 .قاسيون وجبل
= 103 

 .بردى نهر بأفرع المروية األراضي 00
: بانشويا وَ  إيكوشار)

1000) 
103 

 .والخابور الفرات نهري مجرى 02
: حجازي وَ  مخيمر)

1006) 
011 

00 
ـــى نهـــري الفـــرات والخـــابور  تـــوزع منشـــآت النـــواعير عل

 .م1030بحسب دراسة األثري اإلنجليزي تشارلز عام 
(De Miranda: 2007) 013 

00 
أنهــار شــبه الجزيــرة اإللبيريــة، ويظهــر فيهــا نهــر الــوادي 

 .الكبير

(Jayyusi  &Marín :

1000) 
006 

00 

 وتظهــر قرطبـة، فـي البوالفيـا نـاعورة لموقـع جويـة صـورة
ــــوادي نهــــر الصــــورة  يمــــين) القــــديم والجســــر الكبيــــر، ال

 .الصورة أعلى الكبير والمسجد ،(الصورة

 Google قمر صورة عن
Earth  0410الصناعي 

034 

 022–  .فيتنام لدولة المجاورة الصينية غوان شي منطقة خريطة 05

 (مخططات الفصل الرابع)

22 
ــــب مخطــــط ــــاء، عــــدم وجائ ــــب البن  االرتفــــاع عــــدم ووجائ

 .إضافية بناء عدم لوجائب ومقترح البشريات، لناعورتي
 000 الباحثة

 002 = .الجسرية لناعورة البناء عدم وجائب مخطط 21

20 
 لنـاعورة االرتفـاع عـدم ووجائب البناء، عدم وجائب مخطط

 .المأمورية
= 006 

20 
 إلـى باإلضـافة الجعبرية، لناعورة البناء عدم وجائب مخطط

 .الكيالنية ناعورة
= 006 

20 
 باإلضــافة الخضــورة، لنـاعورة البنــاء عـدم وجائــب مخطـط

 .الدهشة لناعورة البناء عدم وجائب إلى
= 000 

22 
ـــاء عــدم وجائـــب مخطــط ـــاعورة المجـــاورة والمبــاني البن  لن

 .القاق لناعورة البناء عدم وجائب إلى باإلضافة المحمدية،
= 344 

 (مخططات الجزء الختامي)

 300 الباحثة .1 –مخطط الحماية المقترح  20

 303 = .0 –مخطط الحمية المقترح  20

 300 = .3 –مخطط الحماية المقترح  20
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 :هرس األشكالف

رقم 

 الشكل
 المصدر عنوان الشكل

رقم 

 الصفحة

 (أشكال الفصل األول)

21 
آالت رفــع المــاء األساســية القديمــة المســتخدمة فــي أوروبــا 

 وغرب آسيا
(Hill: 2002) ,   
(Usher: 1988) 

32 

 36 (Schiøler: 1973) دواليب رفع الماء ذات المسننات، حسب تصنيف شولر 20

 24 الباحثة تبسيط لفسيفساء أفاميا 20

 (أشكال الفصل الثاني)

 20 الباحثة .أقسام الناعورة 20

 20 = .الناعورة مكتملة العناصر 22

20 
مقطع طولي فـي دوالب وبيـب نـاعورة )الميل في قناة البيب 

 (.المحمدية
= 61 

 62 = دوالب الناعورة الحموية الخشبي 20

 .إنشاء األقسام الثابتة في النواعير 20
(Delpech, et al: 

2005) 
60 

25 
 الـــدوالب قطـــع جمـــع فـــي المســـتخدمة المعدنيـــة المســـامير

 .الناعورة في الخشبي
= 00 

12 
 الـــدوالب قطـــع جمـــع فـــي المســـتخدمة المعدنيـــة المســـامير

 .الناعورة في الخشبي
= 02 

 06 الباحثة .حماة نواعير في الدوالب مكونات 11

 62 = .الَوبَد أخشاب وتحته الكفب، 10

 62 = القلب 10

 62 = .الَوبد وأخشاب الكفب على القلب تركيب 10

 66 = .الدوالب من المركزي القسم 12

10 

ـــدوالب، مـــن المركـــزي القســـم منظـــور  تركيـــب يوضـــح ال
 علــى الوشــاحات وتثبيــب بينهــا، الصــرّ  وأســافين األعتــاب
 .الدوالب قلب مع وعالقتها األعتاب،

= 66 

 66 = .الوشاحات 10

 60 = (.األذرع) الوشاحات على القيود تركيب 10

 60 = قطع الدائرة الوسطى 15

 60 = .بالقيود وحصرها األذرع، أزواج بين الدائرة قطع تركيب 02

01 
ـــدائرة قطـــع تمريــر ـــين ال ـــالقيود، وحصـــرها الوشـــاحات ب  ب
 .بالدائرتين الوشاحات التقاء نقاط في األطابيع وتوضع

= 66 

 66 = .الواحد الوشاح على إطبيعان 00

 66 = .الوشاح على الباب لوح تثبيب 00

 60 = .الوشاح على المساعدة األلواح لتركيب منظور 00

 60 = .الوشاح على المساعدة األلواح لتركيب منظور 02

 60 = .الدوالب في منظوري مقطع 00

 04 = .الدوالب في منظوري مقطع 00

 04 = .العناصر جميع عليها مركب   الخارجية الدائرة 00

 04 = .الرادينة لوح منظور 05

 01 = .الرادينة مجريي ضمن القبونة لوحي تركيب 02

01 
 ألـواح وتركيـب الخارجيـة، الـدائرة على الرادين لوح تركيب
 .الرادين ألواح على والسفلية العلوية القبون

= 01 

00 

 إحكـام يوضـح الخارجيـة، الـدائرة مـن السـفلي الجزء منظور

 باســـتخدام الخارجيـــة الـــدائرة علـــى الـــرادين ألـــواح تثبيـــب
 .المائلة العضايض يوضح كما األسافين،

= 01 
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00 
ــــدوالب علـــوي مســـقط ــــون جـــدران واجهــــة ويظهـــر لل  القب
 .العلوية

 00 الباحثة

 00 = .السفلية القبّون جدران 00

 00 = .العلوية القبّون جدران 02

 03 = .المتقطعة الداخلية الطبق ألواح 00

 03 = .المستمرة الخارجية الطبق ألواح 00

 03 = .المعدّ  منظور 00

 00 = .فتحته أسفل المعّدات وتركيب المياه، رفع صندوق 05

 00 = .الريشة واجهة 02

01 
 عليهـا الجـاومع األلواح وتثبيب الرادين، على الريش تركيب
 .ألسنة بواسطة

= 00 

00 

 التــي( التجليــد) الصــ يرة األفقيــة العارضــة يوضــح منظــور
 تثبيـــب يوضـــح كمـــا الوســـط، فـــي الجامعـــة أجـــزاء تجمـــع

 .بالعضاضة الجامعة

= 02 

00 
 الصــندوق، الجامعــة، الريشــة، بــين العالقــة يوضــح منظـور
 .واإلكليل

= 02 

 06 = .العضيضة واجهة 00

 06 = .الدوالب من المحيطي للقسم سفلي منظور 02

 06 = .الدوالب من المحيطي للقسم منظورعلوي 00

 00 = .الدوالب من المحيط القسم واجهة 00

00 
ـــرة تثبيــب ـــى اإلكليــل دائ  الصـــ يرة الوســـطى العارضــة عل

 .للجامعات
= 00 

 06 = .دوالب الناعورة الخشبي مكتمل العناصر 05

 06 = .عالقة دوالب الناعورة بالمثلث والبرج والقناطر الحجرية 22

 141 = .امتالء النقير والقنوات الحجرية بالماء 21

 .النهر على النواعير منشآت ترتيب 20

 إلى استناداد  – الباحثة

(Delpech, et al: 
2005.) 

111 

20 
الخطوة، وحدة ثابتـة فـي جميـع الـدواليب الخشـبية للنـواعير، 

 .وهي المسافة بين لوحي الرادين
 110 الباحثة

20 
اختالف طول الجزء الم موس من الـدوالب بـاختالف شـكل 

 .البرج وزاويته
= 113 

 110 = .مخطط ناعورة أفاميا 22

 .العاصي نواعير دوالب تصميم في فرضية 20

(Delpech, et l: 2005) 

 :De Miranda)َو 
2007.) 

112 

 الباحثة .العاصي نواعير دوالب تصميم في فرضية الباحثة 20
116 – 
110  

 104 (De Miranda: 2007) .العاصي نواعير أبراج تصنيف 20

 101 = مجموعات حجريات نواعير العاصي 25

 100 = .العاصي نواعير حجريات قناطر تصنيف 02

 100 الباحثة .الحجري الناعورة برج تشييد في االقتصاد 01

 .حماة ريف في أرزة ناعورة من الحجري القسم تفصيلة 00
(Delpech, et al: 

2005) 
100 

 102 = .الستار 00

00 

 حمـاة فـي المحمدية ناعورة حجرية قناطر مخططات دراسة

 .لها الحاملة الحجرية األعمدة عرض تخفيض وإمكانية
 
 

 مخطط إلى استناداد  الباحثة

 إلينار المحمدية ناعورة
 1032 فوغمان

100 
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 .رسم توضيحي ألنظمة الري التقليدية في مدينة حماة 02
الباحثة استناداد إلى 

 (0446: البارودي)
131 

 100 الباحثة .مقطع في دوالب ناعورة المحمدية والبرج والنقير 00

00 
 يوضـح المحمدية، ناعورة دوالب من مقرب منظوري رسم

 .المائلة العضاضات توضع
= 164 

00 
ـــاعورة واجهـــة ـــة الن ـــرميم مقتـــرح وخلفهـــا الكيالني  قصـــر ت
 الكيالنية وحي الطيارة

 164 (0440: الطحالوي)

 (أشكال الفصل الثالث)

05 
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 :ملخص البحث

، المكونة من منشآت ذات أقسام يتناول هذا البحث بالدراسة التاريخية والتحليلية نواعير مدينة حماة      

المجاور من الحيز المبني  كونتالم، محيطها العمرانيإضافةً إلى دراسة  إنشائية مبنية ودواليب خشبية،

من البساتين  ة إلى المحيط الطبيعي المكونإضاف ،بكافة مكوناته من أنسجة تاريخية ومباٍن تراثيةلها 

              لنواعيرالتاريخي ل دورالمبرزاً  .ونهر العاصي وتل القلعة الطبيعي والمناطق الخضراء والمروية

فةً إلى تأثيرية المختلفةالتاريخالعصور رها عبر وتطو   حماة مدينةن في تكو                  هذه المنشآت ، إضا

يقوم البحث بعمل توثيقي للنواعير المتواجدة . المدينةفي مباني  العناصر المعمارية والعمرانيةعلى 

فة إلى توثيق  ضمن الحدود اإلدارية لمدينة حماة من خالل دراسة النصوص التاريخية المتعلقة بها باإلضا

ريت عليها، كما يتناول نظريات كٍل منها تاريخياً وتوصيفياً وتصنيفياً إضافًة إلى توثيق التعديالت التي أج

كذلك فإن البحث  .اإلنشاء والتصميم واآلليات والمواد والتقنيات المستخدمة في تنفيذ وإنشاء هذه المنشآت

بكافة أشكالها، إضافة النواعير منشآت م العالية التي تمثل أصالة جوانب القي يتناول بالدراسة والتحليل

  .التها من ناحية السالمة والحماية القانونية واإلدارة والصيانةإلى دراسة وتوثيق وضعها الراهن وح

تظهر أهمية هذا البحث في نواحٍ شتى؛ األولى تسليط الضوء معمارياً وتاريخياً على منشآت النواعير      

ً المنشآت هذه دون عزلها عن محيطها الطبيعي والعمراني، حيث تم تناول  بدراساتٍ تاريخية سابقا

ً إذ يقوم بهذا ، مما يجعل هندسيةانيكية وأخرى ميك الجمع بين الدراسة البحث جديداً من نوعه ومهما

تأثيرها ولكون النواعير منشآت ذات قيم معمارية هامة بذاتها  ؛التاريخية والهندسية من منظور معماري

الناحية الثانية التي تظهر أهمية البحث تكمن في أصالة . على طبيعة وشكل العمران المجاور لها المهم

حيث  ؛النواعير من قبلالتي شملت  اتدراسالالعديد من المراجع التاريخية التي لم يتم االعتماد عليها في 

ين ولغويين ممن وصفوها بالنواعير قديماً من شعراء ورحالة وجغرافي على شهادات من مر   اعتمد البحث

تظهر أهمية . على جمع الشواهد من مصادرها األصلية التي لم تجمع من قبلفي ذلك معتمداً ، في آثارهم

وحمايته والحفاظ عليه                في ربطه بين االتفاقيات العالمية الحديثة المختصة بالتراث البحث كذلك

االتجاهات الحديثة للحفاظ المعماري  اً بذلك االهتمام إلىوبين الدراسة المطبقة على النواعير، معير

 ً إضافةً إلى الالستراتيجيات الحديثة المتعلقة  والعمراني وإلى الشروط المتبعة لتسجيل التراث عالميا

          عيد تسليط الضوء؛ حيث يصحفيةالهمية يتمتع البحث باألكما . بإدارة التراث المعماري والعمراني

طرح العديد من النقاط أمام المختصين ممن هم قادرون على إتمام البحث يو ت نواعير حماة،على منشآ

 .نتائج جديدة ومهمة بخصوصها فيها ومحاولة الوصول إلى

يهدف البحث إلى توثيق المعلومات التاريخية والفنية ومعلومات الوضع الراهن المتعلقة بالنواعير       

ا ضمن إطار واضح بمنهجية علمية، وإلى تحليل الصفات األصيلة المميزة والمحيط المرتبط بها وترتيبه

لهذه المنشآت على الصعيدين المحلي والعالمي، وإلى دراسة وتقييم وضع صيانتها وحمايتها وإدارتها 

إلحياء هذه المنشآت  إدارية وعمرانية وتشريعية الراهنة، كما يهدف إلى التوصل إلى صيغة مستدامة

والحفاظ عليها خارج إطار الجذب السياحي فحسب كيال تنعزل هذه المنشآت عن محيطاتها الطبيعية 

 ً  .والتراثية والمجتمعية التي تشكل الضمان الحقيقي الستمراريتها مادياً وثقافيا

اف المرجوة منه؛ بدايًة تم اتباع مناهجٍ عدة خالل مراحل البحث المختلفة بهدف التوصل إلى األهد      

دراسة تاريخ محيط  بهدف البحث من (الفصل األول)في  (المنهج النظري التأريخي التحليلي)تم اتباع 

فةً إلى دراسة النواعير الطبيعي والعمراني، ودراسة النصوص القديمة التاريخية المتعلقة بها، إ ضا

أعقبه              .شآت وتطورها عبر السنينوتحليل النظريات والفرضيات الموضوعة حول أصل هذه المن

 (المنهج الوصفي التحليلي) تجل ت فيعلى مرحلتين؛ المرحلة األولى  الذي تم اتباعه (المنهج العملي)

عمل دراسة وصفية دقيقة لمنشآت النواعير ومكوناتها وآلية عملها وآليات ل( الفصل الثاني)في المستخدم 
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المرحلة أما لمتعلقة بتصميمها وإنشائها، إضافًة إلى توثيق وضعها الراهن، االستفادة منها والنظريات ا

الفصلين الثالث )في  (المنهج المقارن االستنتاجي)تمت عبر اتباع فقد ( المنهج العملي)من الثانية 

من البحث عبر إجراء دراسة مقارنة بين مثالين محليين وآخرين عالميين من المنشآت المشابهة  (والرابع

لنواعير حماة ومحاولة الوصول إلى نقاط التشابه واالختالف وأسبابها في مواد البناء وآليات العمل 

مما يعطي فكرة واضحة عن أسباب تميز  وتاريخ اإلنشاء ونوعية وظروف المستفيدين من المنشآت،

واجدة في نواعير نواعير حماة محلياً وعالمياً ويوضح بدايًة خصائص القيمة االسثنائية العالمية  المت

حماة، ثم يسهم في دراسة خصائص األصالة في هذه المنشآت، إضافةً إلى معايير السالمة ودرجة 

 (المنهج االستقرائي)ختاماً تم اعتماد . الحماية ونوعية وكفاءة اإلدارة والصيانة الممنوحة لهذه المنشآت

لتوصل إلى حٍل مستدام عمراني يسهم إلى ا للتوصل إلى العديد من التوصيات والمقترحات التي تهدف

المهمة المتعلقة بتاريخ على العديد من النقاط  في الحفاظ على النواعير، إضافة إلى تسليط الضوء

 .النواعير وآليات الحفاظ عليها

               ؛ فمن خالل الدراسة التاريخية للنواعير ومحيطهاتوصل البحث إلى العديد من النتائج الهامة      

تم التوصل إلى تنبه القائمين على ترميم النواعير وإنشائها لخطر الزالزل واتخاذهم االحتياطات تجاهه، 

ً ومائياً عن األنهار المجاورة له وتميز ضفافه بمنطقة حماة  إضافةً إلى تميز نهر العاصي إقليميا

وضحت مثالية إلنشاء النواعير، كما بخصائص جيولوجية ومورفولوجية جعلت النهر والمدينة بيئةً 

تسمية نهر العاصي بعصيه على السقاية دون استخدام آلة معنى الفهم الحموي لارتباط الدراسة التاريخية 

فقد تم التوصل من خاللها إلى فهم اق .الناعورة صادية تأما الدراسة التحليلية الفنية والتوثيقية للنواعير 

الل عمليات إنشائها وصيانتها أو توفيرها كميات كبيرة وثابتة من الماء واستدامة منشآت النواعير من خ

           دون جهد يبذل، كما تم التوصل إلى الثبات النسبي في تصميم نواعير حماة منذ خمسة عشر قرناً 

فة إلى توصيف باإلضافرضية لتصميم ورسم الدوالب الخشبي للناعورة، وقد اقترح البحث وحتى اليوم، 

أدت الدراسة المقارنة إلى فهم أهمية ودور المجتمع  .سجيل منشآت النواعير الحالية في المدينةوت

تصنيعها وصيانتها، وإلى التعرف نضوج تصميمها والوصول إلى الحرفية في في  من النواعير المستفيد

. ير في العالمعلى تطور نواعير حماة في بالد األندلس، كما وضحت أن نواعير حماة ليست أكبر النواع

          أما الدراسة التحليلية ألصالة النواعير فقد تم التوصل من خاللها إلى تحقيق نواعير حماة لألصالة 

في المكان والمحيط عبر إقامتها في أماكنها األصلية، وفي الشكل والتصميم عبر محافظتها على عناصر 

والجوهر عبر الحفاظ على تصنيعها من المواد أساسية في تصميمها وتطوير عناصر أخرى، وفي المادة 

األصلية التي تواجدت في المحيط الطبيعي، وفي االستعمال والوظيفة عبر احتفاظ نواعير حماة 

تقاليد ونظم اإلدارة عبر إدارتها بأحكام عرفية باستعماالتها الثالثة الخدمية والزراعية والترفيهية، وفي 

التراث غير المادي عبر تواجدها في الوجدان سلسل، وفي اللغة ومحلية تخضع لنظام إداري هرمي مت

 .التراثي للحمويين، وفي الروح واإلحساس المتمثل في أهميتها وارتباطها الروحي لدى أهالي حماة

ليلية لسالمة وقد تم التوصل من خالل الدراسة التح .متوصالً إلى بيان األصالة المتعلق بالنواعير

والوضوح تجاه شفافية الإلى أن إدارة النواعير تتم بسياسة شراكة المجتمع التي تتميز بالنواعير وإدارتها 

إال أن التوثيق الدقيق والتشريع المفصل والتأهب للمخاطر بحاجة إلى التطوير، كما تم التوصل المجتمع، 

لى كتابة وقد توصل البحث بمجمله إ. إلى غياب تسجيل ناعورتين عن سجل المباني السورية األثرية

فقراته الخمس بحسب ( بيان القيمة االستثنائية العالمية) لنواعير حماة ومحيطها العمراني المكون من 

إضافةً إلى وضع مخطط مقترح يسهم في الحفاظ العمراني                 .(WHC)منظمة التراث العالمي 

 .على منشآت النواعير ضمن مدينة حماة

التمهيدي إضافًة إلى فصوٍل أربعة والجزء الختامي، كما يتبعه جزء  يتكون البحث من الجزء      

يدرس البحث في القسم التاريخي النظري . مخصص بالمالحق المتعلقة بالدراسات المتضمنة في البحث
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تاريخ نهر العاصي وتسمياته وتاريخ مدينة حماة وتاريخ تطورها العمراني، ( الفصل األول)منه 

المورفولوجية واإلقليمية والجيولوجية والمائية، إضافةً إلى عالقته مع مدينة وخصائصه الجغرافية و

ويبحث في أنواع آالت رفع الماء ووضع النواعير بين هذه . حماة ودور هذه العالقة في إنشاء النواعير

وتطور  نهر العاصي نواعيرمقارنة، ثم يتعرض إلى قضية أصل اآلالت المختلفة في دراسة أنثولوجية 

فةً إلى تطور رفع لماء باستخدامهاش  .كلها وتصميمها إضا

إنشاء األقسام  شارحاً  مكونات الناعورة( الفصل الثاني) في القسم العملي التوصيفيالبحث يدرس       

ها، ثم يفصل بدقة أقسام كٍل من الثابتة والمتحركة فيها والمواد المستخدمة في تصنيعها وبنائها وخصائص

         .، وآلية عمل المنشأةفي الدوالب ووظيفة وأبعاد وأعداد كٍل منها موضحاً موقعها الدوالب الخشبية

 وإنشاءنظريات تصميم  ، وفيمنشأة الناعورة وأجزائهاما يخوض في المسميات التاريخية لك

 في الجزئية قبل ةً ستعرضم ،سبة لمدينة حماةنبعد ذلك أهمية النواعير بالتتناول الدراسة .الناعورة

ً في مدينة  ختتم هذه الجزئية ببيان ت. دراسةً توثيقية حماة فياألخيرة تجمعات النواعير المتواجدة حاليا

 .أهمية مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني على الصعيد العالمي وفق معايير التراث العالمي

تحليالت مقارنة بين نواعير سة فيبدأ بدرا( الفصالن الثالث والرابع)القسم العملي االستنتاجي أما       

حماة وبين مثالين محليين؛ األول ناعورة الشيخ محيي الدين في دمشق، والثاني نواعير الفرات األعلى، 

في منطقة  إضافةً إلى مثالين عالميين؛ األول ناعورة البوالفيا في قرطبة والثاني نواعير الخيزران

 متوصاًل  سمات األصالة السبع لمجموعة نواعير حماة ويحلل بعد المقارنة يدرس. غوانغشي الصينية

تشريعياً ملف حماية النواعير فيتناول بالدراسة  الفصل الرابعأما  .في النهاية إلى بيان أصالة المجموعة

واالستراتيجية المتبعة لحمايتها ومدى  وتطبيقياً ومدى سالمة وضعها الراهن، إضافة إلى خطة إدارتها

 .في ختام هذا الفصل تقرير السالمة، مقدماً مالءمتها وفعاليتها

استخدم البحث عدداً من المراجع التاريخية والجغرافية واللغوية والشعرية والهندسية إضافًة               

. زية والفرنسية واإلسبانية والدنماركيةإلى شهادات حية، وقد تنوعت لغات المراجع بين العربية واإلنجلي

كما تنوعت المراجع بين الكتب والمقاالت المنشورة في المجالت العلمية إضافة إلى الدراسات 

األكاديمية، والمؤتمرات والندوات العلمية، والوثائق واالتفاقيات العالمية، إضافة إلى السجالت األثرية 

والمتاحف بدمشق وحماة، كما قامت الباحثة بتوثيق بعض  لمحاكم حماة والسجالت الحالية لآلثار

 .المعلومات عن طريق إجراء مراسالت مع شخصيات ذات صلة
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Abstract: 

      This research presents a historical and analytical study of Norias 

(waterwheels) of Hama City; which are consisted of constructive 

installations and wooden wheels, and their surrounding of historical tissues; 

which is consisted of urban districts, buildings and natural environment               

of orchards, green areas, the Orontes River and the Castle Hill. This 

research, also, is highlighting Norias' continuous historical role in the 

formation and evolution of Hama City over the ages. In addition to their 

impact on architectural elements and urban areas in the city of Hama. It also 

examines and analyzes high-value aspects that represent the authenticity              

of Norias in all its forms. In addition to studying and documenting their 

status and condition of integrity, safety, legal protection, management               

and maintenance. 

      The importance of this research is shown in various aspects; firstly,                

it highlights the installations of Norias architecturally and historically 

without isolating them from their natural and urban surroundings. 

Previously, only historical and mechanical engineering studies discussed     

the Norias of Hama City; making this research new of its kind                         

and important as it is a combination of historical and engineering study from                             

an architectural perspective. As fact, that Norias have their own important 

architectural values as individual installations and also have their important 

impact on the urban areas surrounding them. The second aspect lies in the 

originality of many historical references that have not been reliable in the 

previously studies of Norias, as this research relies on testimonies of Arab 

poets, travelers, geographers and linguists who described Norias of Hama                

in their writings, books and works. This research relies on collecting each 

one of these quotations from its original source, which was never done 

before. The link made between modern global conventions concerned                  

of maintaining and protecting heritage and this study of Norias shows a new 
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aspect of its importance; which is highlighting the modern architectural             

and urban maintaining trends, the conditions required for the global 

registration of a local heritage and modern strategies for the architectural 

and urban heritage management. Finally, this study has a journalistic 

importance aspect; as it is re-highlighting the Norias of Hama facilities, 

presenting many points and questions in front of the professionals who               

are able to answer and achieve new results and important solutions 

regarding them. 

      The research aims toward documenting historical, artistic and technical 

information. In addition to the status concerning Norias of Hama and their 

surroundings, it analyzes the characteristic attributes of Norias’ authenticity 

on the local and global level, studying and assessing these installations' 

status of maintenance, protection and management. Finally, it aims to reach 

a sustainable formula to revive and maintain these facilities away from 

tourist attractions alone, which may isolate them from their natural 

surroundings and heritage community that constitutes the real guarantee             

for their continuity; physically and culturally. 

      Several approaches are followed during the different stages of this 

research in order to reach the desired objectives. First, the (Theoretical 

Historical Analytical Approach) is used in (Chapter One) in order to study 

the history of the natural and urban surroundings of Hama’s Norias                  

and ancient historical texts related to them; and to study and analyze 

theories and assumptions laid down about the origin of these installations 

and their evolution over the years. It is Followed by the (Practical 

Approach) that has been followed into two phases; the first phase shown               

in the (Descriptive Analytical Approach) used in (Chapter Two) to conduct 

a descriptive and accurate study  of  Norias’ installations, their components, 

mechanism of action, usage and theories relating to their design                         

and construction, as well as documenting their current status. The second 
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phase of the (Practical Approach) is shown in the (Comparative Deductive 

Approach); used in (Chapters Three and Four) by a comparative study 

between two local examples and another two global examples similar                  

to installations of Hama Norias; trying to gain knowledge to the causes                 

of similarities and differences points in building materials, mechanisms             

of action, date of construction and the types and conditions of the 

beneficiaries of each installation. This gives a clear idea about the reasons 

for the locally and globally excellence of Norias of Hama City. It also 

identifies their characteristic global values. Secondly, by contributing to the 

study of authentic characteristics in the installations of Hama Norias,                  

in addition to their safety standards, degree of protection and the quality  

and efficiency of the management, maintenance programs and the 

administrative methods granted to these installations. Finally, the (Inductive 

Approach) is used to reach many recommendations and proposals that aim 

to reach a sustainable urban solution, which may contributes in maintaining 

the Norias; in addition to highlighting many important points regarding the 

history, natural environment, mechanisms, current status, authenticity               

and integrity of the Norias of Hama. 

      The research has reached many important results regarding Norias                 

of Hama. Through the historical study of the Norias and their surroundings 

it has been cleared that the people who took the charge of restoring Norias 

installations over the time were aware at the risk of earthquakes. In addition 

to confirming the regionally and hydraulically characteristic values of the 

Orontes River upon all neighboring rivers, and also confirming the geology 

and morphology characteristic values of its banks in the region of Hama.  

All these values made the river and the city an ideal environment for the 

establishment of the Norias. Historical study also illustrated Hamwi people 

interpretation of the meaning of the Arabic name of Orontes River                   

(Al- Assi), which means the Rebill or the Disobeyer, by the difficulty                    
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of watering from it without the usage of the Noria machine. The analytical 

technical documentary study of the Norias of Hama has reached many 

results; such as economic understanding and sustainability of Noria facilities 

through their establishment and maintenance, and through providing large 

and stable amounts of water without using any human or animal effort. This 

study has concluded the relative stability in Norias’ design since fifteen 

centuries until today, it has also proposed a hypothesis to explain the design 

of the wooden wheel of the Noria, in addition to characterizing                           

and documenting the currently existing Noria installations in Hama City. 

The comparative study has reached an understanding for the importance  

and the role played by the beneficiary community of the Norias regarding 

their mature design and handcraft in their manufacture and maintenance;               

it also has identified the evolution of Norias of Hama in Andalusia,                  

and explained that Norias of Hama are not the largest Waterwheels in the 

world. The analytical study of the authenticity of Hama's Norias has 

ascertained that they are owning authenticity from seven aspects. Firstly, 

from their place and the surroundings, by their stability in their original 

places. Secondly, from their shape and design, by maintaining the key 

elements in the design and development of other elements. Thirdly, from 

their material and essence by the preservation of manufacturing them                   

by original materials that existed in the natural environment. Fourthly, from 

their usage and function, by maintaining their three traditional usages; 

service, agriculture and recreation. Fifthly, from their traditions                         

and management systems through being managed by locally customary 

provisions which have been subjected to a pyramidal-sequence local 

administrative system. Sixthly, from their language and intangible heritage, 

by their powerful presence in the conscience of Hamwi peoples' heritage          

and finally from their sense and spirit by their importance and spiritual 

relation to people of Hama. This part reached towards (Statement of Norias’ 

Authenticity). The analytical study of the integrity and management                       
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of the Norias has concluded that the Norias of Hama are managed by policy 

of Community Partnership, which is characterized by transparency                   

and clarity towards the community, but it is weak on the side of accurate 

documentation, detailed legislation and facing the risks, which are important 

sides that need to be developed. It has also highlighted the absence                      

of registration of two historical Norias from (The Syrian Buildings 

Archaeological Record). This part reached towards (Statement of Norias’ 

Integrity). As a result of the research as a whole, (Global Exceptional Value 

Statement) of the Norias of Hama and their urban context consisting of five 

paragraphs has been written down according to the terms of the World 

Heritage Community (WHC). In addition, the research has proposed scheme 

that contributes to achieve urban maintaining of the Norias installations 

within the city of Hama. 

      This research is consisting of an introductory section, four chapters                    

and the closing section; followed by the appendixes that are related to the 

studies included in the research. The historical theoretical part in this study 

is (Chapter One) entitled: (Historical Study of Norias of Hama and their 

Surroundings) studies the history of the city of Hama and its urban 

development; the history and names of the Orontes River; in addition to its 

geographical, morphological, regional, geological and aquatic 

characteristics; as well as its relationship with the city of Hama and the role 

of this relationship in the establishment of Norias. This chapter also studies 

the types of lifting water machines and the status of Norias among these 

different machines in an ontology comparative study. Finally, this chapter                 

is concluded by subjecting to the issue of the origin of Norias of the Orontes 

River and the evolution of their shape and design as well as the evolution             

of their water-lifting methods. 
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      The practical descriptive part of this study is (Chapter Two) entitled: 

(Documentary and Techno Analytical Study of Noria's Components and its 

Mechanism of Action) studies the Noria's components by explaining the 

construction of its fixed section, the dam and aqueduct … Etc., and its 

mobile section, the wooden wheel, and the materials used in their 

manufacture and / or construction of each one of them. After that,                         

it accurately explains the sections of the wooden wheel by pointing out the 

location in the wheel, function, dimensions and numbers of each part. After 

reaching an understanding of the Noria's components it explains their 

mechanism of action. This chapter engages historical nomenclature of the 

installation of Noria and its components, in addition to their construction 

and design theories. After that it addresses the importance of Norias for the 

city of Hama; reviewing and documenting, within its penultimate part, the 

currently existing Norias within the city of Hama in addition of listing the 

perished ones. This chapter is concluded by mentioning the global 

importance of the Norias of Hama and their urban surrounding according                  

to the World Heritage's standards. 

      The practical deductive parts of this study are (Chapters Three & Four). 

Chapter three entitled: (Comparative and Analytical Study of the Norias              

of Hama and their Authenticity) studies a comparative analysis between 

Norias of Hama and four similar examples; two local and two global.                

The first chosen domestic example is (Saqiya of Sheikh Muhiyddin)                    

in Damascus, which is being a Saqiya supplied with a small wheel more 

than being a hydraulic Noria. The second local example are the Norias                

of Euphrates River in Iraq, which are indeed hydraulic Norias but are rustic 

and rudimentary. The first chosen global example is (Albolafia Noria)                

on Guadalquivir River in Cordoba, which is an Islamic-Christian 

development of Hama's hydraulic Noria that has been firstly brought                      

to Spain in the 8th century by the originally Syrian Umayyad Caliph                 
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Abdul-Rahman I. The second foreign chosen example are (Bamboo              

Water-Wheel) in Guangxi region located in China and Vietnam, which               

are mobile hydraulic Norias that have no installed sections. After the 

comparative study, this chapter starts to analyze the seven attributes                     

of authenticity in order to write (The Statement of Authenticity) for the 

Norias of Hama and their urban context. This analysis is started by first 

attribute; the authenticity in the place and the surroundings of the Norias              

of Hama, which is shown by being standing-still in their original places             

on the banks of Orontes River in the region of Hama. Secondly, the 

authenticity in the shape and design of the Norias of Hama, which is shown 

by maintaining the basic component of the Noria's installation and at the 

same time having positive developments on other elements. Thirdly, the 

authenticity in the material and substance of Norias of Hama, which                     

is shown by using the same original materials that existed in the natural 

environment for building and crafting the different parts of Noria's 

installation. Fourthly, the authenticity in the usage and function of the 

Norias of Hama, which is shown by maintaining the same three traditional 

usages of Norias; service, agriculture and recreation noticing the changing  

in the order of these usages. Fifthly, the authenticity in the traditions          

and management systems of Norias of Hama, which is shown by the fair     

and decent local provisions that had been used to operate the Norias                

and manage their uploaded water. Sixthly, the authenticity in the language 

aspect and intangible heritage of the Norias of Hama, which is shown by the 

powerful meaning of the word (Nau'ura) that accurately identifies the 

hydraulic water lifting. Therefore, it has been translated into foreign 

languages to become (Noria) and to be used in the specialist reference                

to refer to the typology of hydraulic Norias. The sixth attribute is also shown 

in the powerful presence of Norias in the Hamwi peoples' heritage. 

Seventhly and last one, the authenticity in the spirit and  sense of the Norias 

of Hama, which is the trickiest attribute to explain; it is shown by the 
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importance and the spiritual relation between the people of Hama and the 

sound, image and symbolism of the Norias. 

     Chapter Four entitled: (Analytical Study of the Status Quo, Integrity              

and Management of the Norias of Hama and their Urban Context) studies 

three files regarding legalization, maintaining and rehabilitation                         

and managing the group of Norias installation in Hama city in order                       

to finally write (The Statement of Integrity) for the Norias of Hama and their 

urban context. Firstly, this chapter deals with the protection of Norias in the 

legislative perspective; starting by listing and analyzing the regulations that 

had been created, since 1935 until 1978, for each in the means of protecting 

the Norias in Syria. Secondly, the chapter deals with the protection                          

of Norias from practical perspective; starting by studying maintenance 

history for each one of Norias’ installations in Hama city, then continuing 

by documenting the status quo of Norias masonry parts and wooden wheels. 

Finally, it evaluates the ability of the installations to stand against human 

and nature threats they may face. Thirdly, this part of the chapter goes 

through the modern history of Norias' management and maintenance.                 

Then studies the recent mechanism of Norias’ management, and the 

demands needed in the meantime to maintain the Norias within Hama city 

according to their current situation in 2014. It is concluded by studying              

and evaluating the strategy that has been used to manage the Norias                    

of Hama, by comparing it to the other management strategies and the needs 

in the recent time regarding; architectural documentation for the 

installations, documenting the rehabilitation works, recent maintains and 

rehabilitation needs, human development for crafters and Norias' carpenters, 

supporting scientific researches and spread awareness about the great values 

of the Norias of Hama. 
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      The closing section of this research contains several of written results 

and conclusions based on the studies made in the previous four chapters 

regarding; results of historical study of the Norias of Hama and their 

surroundings; results of documentary analytical technical studies of the 

Norias of Hama; results of comparative and analytical studies of authenticity 

of the Norias of Hama and their context and the results of the analytical 

studies of integrity, management and maintenance of the Norias of Hama. 

This final section also contains a written statement of the global outstanding 

values of the Norias of Hama and their urban context, which consists of two 

papers according to the World Heritage Community's terms. This statement 

summarizes five important subjects about the Norias of Hama regarding; the 

selected standards of Universal extraordinary standards of value, abstract, 

statement of authenticity, statement of integrity and evaluation                            

of management of the Norias of Hama city. A table of used Scientific 

Terminology is made, which contains every scientific word mentioned in the 

text of this research combined with a brief explanation and illustration.              

The research suggests urban plans attached with written explanations that 

aim to contribute to the sustainable preservation of the Norias of Hama              

and their urban context. These plans show the installation of Norias circled 

in red as a high protection zones and suggests two types of buffering             

zones; (Buffer Zone A), shaded in yellow; consists of areas related                        

directly to Norias installations, with strict pervert building codes.                   

And (Buffer Zone B), shaded in orange; consists of areas related indirectly 

to Norias installations but still have important visual and historical 

connections, with less strict codes controlling heights of buildings                      

and pervert balconies codes. The research approaches some written 

suggestions as well, such as founding new projects to use their benefits               

as a steady financial source in the works of restoring Norias. Finally, the 

book is concluded by several recommendations such as; following this study 

by other studies to continue from where it stops; submitting the file                      
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of (Norias of Hama and their Urban Context) to register on the World 

Heritage list; encouraging the various scientific agencies to study the Norias 

of Hama and collecting historical sources regarding them. Finally, 

improving the conditions of carpenters of Norias as an exceptional                   

and traditional career, and encouraging professional youth to ensure                  

its survival. 

      A Significant number of references have been used as main resources              

in writing each part of this research. These resources have variety               

subjects among historical, geographical, linguistic, poetic, engineering             

and architectural as well as live testimonies taken from people with relation 

or interest in different subjects which were discussed in each part of the 

research. They are, also, written in diverse languages including Arabic, 

English, French, Spanish and Danish. The used references have different 

types, including; printed and online books; articles and researchs published 

in scientific journals; academic studies and scientific conferences              

and seminars; as well as the global documentary conventions. In addition               

to the historical records of the Ottoman Courts of Hama and the current 

records of the Directorate of Antiquities and Museums in Damascus                 

and Hama cities. The researcher had also documented some of the 

information by correspondence with relevant figures to the subjects of the 

research. 

     The appendix of this research comes in a different separated book.               

This supplement book contains complementary researches for these in the 

main book; regarding water-lifting machines with wheels as classified                 

by the Danish scholar Thorkild Schiøler; Norias of Euphrates and Khabur 

Rivers in the Arabic historical sources; the Andalusia Norias in Arabic 

literature; the Arabic origins of the Spanish names of rivers and irrigation 

tools; bamboo in China and Vietnam; a historical review of the legislation 

adopted to maintain Noria and surrounding areas and finally the evaluation 
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of the given protection for the Norias of Hama against human and nature 

dangers. This book also contains some side researches regarding the listed 

prosperities in World Heritage List; including a statistical study of chosen 

standards to nominate properties on (WHL); the French original text of the 

submitted report for the registration of Norias of Hama on the Provisional 

List of (WHL) and a study of two similar examples of the Norias of Hama 

that are listed in (WHL). One of the most important contents of this book               

is the list of the scientific terminology that used in the research, which                  

is an important outcome result of the whole research. The book contains the 

original texts of two global conventions regarding heritage, which have been 

used as ground bases in several parts of the research; they are (Venice 

Charter 1964) and (Nara document on Authenticity 1994). It also contains 

the original texts of the local decisions and laws concerning the Norias               

of Hama, regarding the (General Directorate of Antiquities and Museums)  

in Damascus, Hama and the (Department of Noria) in Hama, combined with 

photocopies of them. In addition to a photocopy of the historical records         

of the Ottoman Islamic Courts in Hama. Finally, the full texts of the 

correspondence via e-mail between the researcher and Mr. Osman Hamdi 

Bey, the representative of (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) in Turkey, which 

was in English and Turkish and took place in Aprill 2011. As well as the e-

mails between the researcher and Senior Site Architect Mrs. Heba Abdoh, 

the representative of (GJU) in Jordan, which was in English and Arabic                    

and took place in December 2013. 
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 :المقدمة

بمكان يجعها ذات تأثير على الحيزين العمراني  بعض المنشآت والصروح المعمارية أهميةلإن 

المبني والطبيعي المفتوح المحيطين بها، وباألخص عندما ترتبط هذه المنشآت بنشأة المدن والتجمعات 

شعوبها؛ مما يجعلها السكانية المحيطة بها وتكون إحدى الدرجات األولية في سلم التطور الحضاري ل

حيث ترتبط ألهميتها . محيط بها من ناحية العادات وأساليب الحياةذات تأثير إضافي على المجتمع ال

وفعالية دورها وطول تواجدها بوجدان الشعب وثقافته فتغدو جزءاً مهما من موروثه الثقافي فضاًل          

 .المعماري والعمرانياألثري و عن الموروث

إلى تغيرات ال رجعة فيها ناتجة  تزداد األهمية المتعلقة بهذه األنواع من المنشآت عندما تتعرض

اً لن شواهدالمنشآت غدو هذه عن تغير وتطور المفاهيم والنظم العلمية والحياتية بفعل مرور الزمن؛ لت

ً لتطور علوم أخرتتكرر   ارتبطت بها، ىعلى إبداعات علمية وفنية وهندسية مستدامة شكلت أساسا

هذه الشواهد  .والموروثات الثقافية لدى الشعوب المرتبطة بهاالممارسات الحياتية وأخذت دوراً مهماً في 

تم استبدالها بأساليب وأدوات جديدة تالئم أسلوب الحياة المعاصر  وبعد أن أد ت مهمتها عبر قروٍن طويلة

من االندثار  وبات من الواجب علينا الحفاظ عليها وحمايتها ؛تحت مسؤوليتنا أمستف .وأدواته وشكله

اً ياً وتراماد  .ثي

هي إحدى األمثلة على هذا النوع من المنشآت؛ ذات المباني الحجرية الخشبية النهرية نواعير ال

منذ خمسة آالف عام قبل الميالد استمر حياً فقد رافقت تطور مدينة حماة التي مثلت مركزاً حضارياً هاماً 

، بالنسبة لهاث ل عصب الحياة العاصي الذي مقامت هذه المدينة على الضفاف الخصبة لنهر وحتى اليوم، 

 مما جعل هذه المنشآت ،المدينة بمياههمختلف مناطق وكانت النواعير هي أهم وأنجع وسائل تزويد 

اً  حماة مدينةدمية المتواجدة بشكٍل متواصل في إحدى أهم المعالم البصرية والخ ؛ حيث أدت دوراً خدمي

المدينة ومرافقها وبساتينها، كما أدت دوراً ترفيهياً في رفع مياه نهر العاصي وتوصيلها إلى أحياء 

كعنصرٍ تزيني يرطب المقاصف والجلسات على ضفاف النهر، إضافةً إلى جذبها للزوار والمسافرين 

والرحالة لالستمتاع بشكلها وأصوات عنينها التي مألت شوارع المدينة وأزقتها صباحاً مساًء فأمسى 

 ً ً تراثيا  بنسيجها التخطيطي، وانتهاءً  اءً ذا الوجود كان ذا أثرٍ دائم على المدينة ابتده .صوتها بذاته لحنا

ل .بتفاصيل معمارية دقيقة لمبانيها النهر، النواعير، النسيج القديم، والمحيط الطبيعي مجتمعين : حيث شك 

 .وتاريخياً وعمرانياً واجتماعياً وحدةً مترابطةً ال يمكن تجزئتها تحمل قيماً عالية فنياً 

ً  سبل رفع الماء ونقله وتصفيته بدأ االستغناء عن النواعير يتم تطور بعد في النصف  تدريجيا

نتيجة توقفها وإهمال  الثاني من القرن العشرين الميالدي، وباتت هذه المنشآت مهددة بأخطار عديدة

          م أجزاء كبيرة تهدي ى ذلكزاد عل ،أو استعمال مواد غريبة عنها في عمليات الترميم صيانتها الدورية

ها للسيارات، ففقدت هذه المنشآت العديد من أجزائها من منشآتها الحجرية بغرض توسعة المدينة وطرق

، كما قطعت العديد من الصالت بينها وبين األحياء التي كانت ترويها المبنية وأهملت أجزاؤها الخشبية

استرعى تدهور النواعير اهتمام بعض الجهات األثرية والحكومية  .عبر إحداث شوارع أو مباٍن حديثة

           لبدء بتسجيلها أثرياً، وقد تم التوصل المطالبة بافي حماة فبادرت بتدارك الوضع عبر ترميم البعض منها و

 .إلى استراتيجية ثابتة لترميمها والحفاظ عليها في نهايات القرن العشرين للميالد

حث إلى التوصل إلى صيغة مستدامة لحماية النواعير في حماة؛ بحيث تكون حمايًة هذا الب يرمي

لجميع خصائصها التاريخية والفنية والتراثية واالجتماعية وعالقاتها بمحيطاتها الطبيعية مستدامة شاملة 

              هم فدراساتٍ عدة تبدأ بيتم التوصل إلى هذا الهدف عبر . والمبنية فضالً عن الحماية الفيزيائية

واعير ومحيطها الطبيعي والعمراني؛ عبر دراسة تطور                السياق التاريخي والجغرافي لمنشآت الن

مدينة حماة تاريخياً وعمرانياً، ودراسة الصفات المميزة لنهر العاصي وضفافه في منطقة حماة، 
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عير حماة بالنسبة لآلالت المشابهة لها، ثم باإلضافة إلى التعرف على أنواع آالت رفع الماء ووضع نوا

الخصائص الفنية والهندسية لنواعير حماة؛ ثم التعمق في دراسة  .دراسة أصولها وتطورها عبر التاريخ

عبر فهم المكونات األساسية لمنشآت النواعير وطرق تشييدها أو تصنيعها والمواد لمستخدمة في ذلك 

التعرف على خصائصها التصميمية واإلنشائية وأهميتها بالنسبة  باإلضافة إلى طرق وآليات عملها، ثم

عقب . لمدينة حماة، ومن ثم القيام بتوثيق الوضع الراهن والتوثيق التاريخي للنواعير ضمن مدينة حماة

الدراستين الفنية والتاريخية يمكن البدء بدراسة خصائص أصالة منشآت النواعير والتي تعطي فكرًة 

ن قيمة هذه المنشآت التراثية محللياً وعالميا؛ باالستعانة بدراسة نماذج لمنشآت مشابهة واضحة وعلمية ع

الدراسات المتعلقة بالتاريخ . لنواعير حماة، ومن ثم تحليل وتقييم توفر سمات األصالة السبع فيه

 حمايتها في منشآت التي يجبفهم الخصائص المهمة والخصائص الفنية وسمات األصالة تؤدي إلى 

في محاولة وإدارتها  م ودراسة الوضع الراهن لحماية هذه المنشآتبتقيي، مما يوجب إتباعها النواعير

السابقة بمجملها كما أن الدراسات . لتقديم اقتراحات تسهم في تطوير وتعزيز آليات الحماية واإلدارة

تاريخياً وللوضع الراهن وثيقاً ؛ توالعمرانية الفنية والتصميمة والمعمارية الصفاتتؤدي إلى توثيق 

 .للنواعير المتواجدة في مدينة حماة
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 :إشكالية البحث

 .ضرورة حماية النواعير في الوضع الراهن، وحفظها من األخطار التي تتهددها في المستقبل

باعتبار أهميتها  إلى االهتمام الذي تستحقه –على أهميتها الكبرى–تفتقد منشآت نواعير حماة       

 :كون على عدة أوجهذي يال الراهن حماية وضعهاعلى صعيد التراثية والتاريخية 

اً وفنياً، وذلك يكون عبر تسجيل وجمع وحصر المصادر التاريخية  - توثيقها تاريخياً ومعماري

المتعلقة بها، ودراسة خصائصها الفنية والتصميمية والهندسية، وعمل الرفوعات المعمارية 

 .قيقة وأخذ الصور الالزمة لواجهاتها ومساقطها المعماريةالد

توثيق عمليات ترميمها بدقة من جميع النواحي؛ الجهة المسؤولة عن الترميم، تاريخه، نوعه،  -

 ...المنطقة المرممة، المواد المستخدمة في عمليات الترميم، فريق العمل

رانية المجاورة لها إلى التفصيل الواضح والكافي بما الحامية لها وللمناطق العمالتشريعات  كما تفتقد      

 :، ولهذه الحماية أشكال عدةحمايتها من األخطار المستقبليةمن يض

ها من الكنوز الوطنية -  .فهم أهمية وخصائص منشآت النواعير على الصعيد الداخلي، وعد 

تسجياًل دقيقاً وسجالٍت تسجيل مجموعة نواعير حماة على قائمة التراث العالمي، مما يضمن لها  -

إلى مستويات  موثقة، كما يضمن لها حماية على مستوى عالمي، ويرفع سوية صيانتها وإدارتها

 .عالمية، كما يساعد على منح الخبراء والفنيين المحليين خبرات عالمية

سن  التشريعات الصارمة والقيود الواضحة على هذه المنشآت والشرائح المحيطة بها لضمان  -

 .فاظ على جميع العناصر التي تمثل جزءاً هاماً من قيمتها االستثنائيةالح

االهتمام بدمج هذه المنشآت بامتداداتها التاريخية والتراثية واالجتماعية عبر إقامة ندوات  -

 .وفعاليات اجتماعية وثقافية وتوعوية تبين أهميتها ودورها

 :أهداف البحث

المعمارية، ن النواحي التاريخية، الفنية، العمرانية، العمراني متوثيق نواعير حماة ومحيطها  -

 .معلومات المتعلقة بوضعها الراهنوالتصميمية إضافةً إلى ال

 .لنواعير حماة االستثنائية العالمية والمحليةتسليط الضوء على القيم  -

، والتوصل  تحليل سمات األصالة بشكٍل صادق ومعبر بدقة عن مجموعة النواعير ومحيطها -

 .تقرير السالمةإلى 

 .، والتوصل إلى تقرير السالمةوحمايتها وإدارتها دراسة وتقييم وضع صيانة منشآت النواعير -

التوصل لصيغة مستدامة إلحياء هذه المجموعة والحفاظ عليها خارج إطار الجذب السياحي  -

الحقيقي  فحسب التي قد تعزلها عن محيطاتها الطبيعية والتراثية والمجتمعية التي تشكل الضمان

اً   .الستمراريتها مادياً وثقافي

 :أهمية البحث

وتبيةين قيمهةةا  ،نةواعير حمةاةمجموعةة تسةليط الضةوء علةى الناتجةة عةن  العمليةة التطبيقيةةاألهميةة  -

، والتي لم توَل اهتماماً كافيةاً مةن قبةل المختصةين األثرية والتراثية والمعمارية واالجتماعية الهامة

 .كونه غير مطروق بهذا األسلوب من قبل وجديدا  مما يجعل هذا البحث مهماً 

بين االتفاقيات العالمية المتعلقة بالتراث وبين موضوع البحث، في الربط  العلميةاألهمية  -

ث العالمي وبين مجموعة اوالمبادئ التوجيهية لمنظمة التر التراث العالميوباألخص بين اتفاقية 

 .ومحيطها العمراني كملف مؤهل للتسجيل على الئحة التراث العالمينواعير حماة 

التي تعيد مجموعة نواعير حماة إلى التداول بين المختصين الذين يستطيعون  الصحفيةاألهمية  -

إضافة المزيد من الدراسات العلمية حول هذه المنشآت، وبين شرائح عريضة من أفراد المجتمع 

ً الذين يشكلون ركيزةً هامة م  .ن ركائز حماية التراث والحفاظ عليه وإبقائه حيا
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والتي تستخدم ألول مرة في هذا البحث؛ وهي الدواوين والنصوص  األدوات الجديدةأهمية  -

كسجالت تاريخية موثوقة تحمل دالالت وصفية وتأريخية ولغوية فضاًل                     الشعرية

 :ل أبو فراس الحمدانيعن استعماالتها األدبية المعروفة، كما يقو

          الشعـةةةةـر ديةةةةوان العةةةةرب  
لةةةم  أعةةةةـد  فيـةةةـه مفةةةةاخري            

           ال في المديـح وال الهجـــا

أبةةةةـدًا، وعنةةةةوان النسةةةةةـب                        
ةةةةةب              ومديـةةةةةـح آبةةةةةائي الن ج 

 ء وال المجون وال اللعــب  
                    –ذات أصول غير عربيةبمعظمها وهي –حيث اعتمدت األبحاث المهتمة بالنواعير 

 الشواهد الشعريةعلى كتابات الجغرافيين والمؤرخين واللغويين والرحالة العرب، متجاهلة 

بينما شكلت األوصاف  .بموضوع النواعير فضالً عن ترجمتهاالمتعلق منها لصعوبة جمع 

 .ضمنها هذه الشواهد التاريخية لبنة أساسية مرجعية لهذا البحثالمتي تت

 :مجاالت البحث

اعتمد البحث على العلوم الجغرافية والتاريخية التوثيقية واللغوية والشعرية : المجال العلمي -

واألدبية، كما اعتمد على الدراسات الهندسية والمعمارية باإلضافة إلى النظريات والقوانين 

 .محلية والعالميةاإلدارية ال

شمل البحث مجموعة نواعير حماة الواقعة ضمن الحدود اإلدارية الحالية : المجال المكاني -

 . لمدينة حماة السورية

رجع البحث في قسمه النظري إلى أقدم المصادر الموجودة عن مدينة حماة : المجال الزماني -

وفي قسمه . االستعمار الفرنسي عام والعائدة إلى األلف الخامس قبل الميالد وحتى فترة جالء 

العملي تم حصر ودراسة وضع النواعير في القرن الواقع بين بداية القرن العشرين الميالدي 

 .وحتى الوقت الحاضر

 :منهجية البحث

 :المنهج النظري -

يتناول هذا المنهج دراسة تاريخية تحليلية للنصوص : (الفصل األول) التاريخي التحليلي ▫

القديمة المرتبطة بتاريخ المحيط الطبيعي والمبني، إضافة إلى النظريات المبنية والحوادث 

 .حول أصل منشآت النواعير وتطورها على كافة المستويات

 :المنهج العملي -

يتناول هذا المنهج دراسةً وصفية تحليلية لمنشآت : (الفصل الثاني) الوصفي التحليلي ▫

نشائها إضافًة إلى دراسة وصفية مفصلة النواعير ومكوناتها ونظريات تصميمها وإ

 .للنواعير المتواجدة حالياً  في مدينة حماة

         يتناول هذ المنهج دراسةً مقارنة : (الفصالن الثالث والرابع) المقارن االستنتاجي  ▫

بين نواعير حماة ومثالين محليين وآخرين عالميين، لتصبح فيما بعد دراسًة استنتاجية 

 .حماة المتعلقة باألصالة، وبالسالمة، وبسبل وآليات اإلدراة والحماية لخصائص نواعير

 :المنهج االستقرائي -

يتناول هذا المنهج استقراءاً لنتائج األجزاء السابقة بهدف (: التوصيات واالستنتاجات)

متوصالً إلى مخططات الحماية وبيان التوصل إلى منظومة حماية مستدامة للنواعير، 

 .عامة باإلضافة إلى نتائج وتوصياتائية العالمية القيمة االستثن
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 :على العديد من المصادر واألدوات، من أهمهافي جميع أجزائه عتمد البحث ا

 .مراجع تاريخية تتعلق بالتاريخ والجغرافيا واللغة والرحالت -

 .دواوين شعرية -

 .سجالت محاكم حماة الشرعية العثمانية -

 –مجد حجازي . تقرير المخطط التنظيمي لشركة دوكسيادس اليونانية، تم تأمينه عن طريق م -

 .متحف التقاليد الشعبية بحماة

 .متحف حماة –سهام زكار . المخطط الكادسترائي لدينة حماة، تم تأمينه عن طريق م -

 .رقمياً من بلدية حماة المخطط التنظيمي الحديث لمدينة حماة، تم تأمينه -

 .ان خالل عمله في البعثة األثرية الدنماركيةمإينار فوغ. ال مأعم -

 .IFPOصور جوية قديمة لمدينة حماة عن طريق  -

 .قانون اآلثار السوري -

 .الوثائق الدولية المتعلقة بالتراث والحفاظ -

 .لوائح وتعليمات وأدلة هيئة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو -
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 :األول الفصل
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 :أهداف الفصل األول

ىجددراء مددن خددالل الخ فيددة التاريخيددة لنددواعير حمدداة ومحيطهددا توصددل ىلددم فهدد  يهددده هددلا الفصددل ل       

 :دراسات عدة

 :وتطورها التاريخينشأة مدينة حماة دراسة  -1

عبددر دراسددة أهدد  األحدددائ والوقددائع التاريخيددة التددي شددهدتها أوالً مددن خددالل اإلطددار التدداريخي        -

المدينة مندل نشدهتهام مدع ىةدافة شدهادات تاريخيدة ل رحالدة والج درافيين ع دم ندل حقبدة مدن الحقبدات 

                  ىلدددم فهدد  األحدددائ التاريخيددة المهمدددة فددي تدداري  المدينددةم ىةدددافةً  تهددده هددله الدراسددة. المددلنورة

نهضددة المدينددة وعمارتهددا التددي أتددرت سدد باً أو ىيجابدداً ع ددم  والجماعددات ىلددم الشخصدديات والدددول

 .وتطورهام نما تهده ىلم رس  مخطط زمني تاريخي لمدينة حماة

دراسددة المندداطت التددي بدددأت منهددا مدينددة حمدداة تدد  توسددع تانيدداً مددن خددالل اإلطددار العمرانددي عبددر        -

المديندددة عبدددر التددداري م ىةدددافةً ىلدددم ىسدددقاط الشدددهادات التاريخيدددة ع دددم المخططدددات فدددي محددداوالت 

تهددده هددله الدراسددة ىلددم التعددره . لتصدحيحهام باإلةددافة ىلددم دراسددة المخططددات التنديميددة الحديثددة

              التدداري م وىلددم تدددقيت بعددا المخططددات اسددتناداً ع ددم شددكل المدينددة القديمددة ومندداطت توسددعها عبددر 

ىلم التوصيف التاريخي ل رحالة ابن جبير األندلسيم باإلةافة ىلم تس يط الضوء ع دم أهد  ىيجابيدات 

 .وس بيات المخططات التنديمية الحديثة
 

 :دراسة نشأة نواعير العاصي وتطورها التاريخي -4

محيطه في منطقة حماة عبدر دراسدة خصدائص النهدر اإلق يميدة و دراسة خصائص نهر العاصي       -

تهددده هددله . والمائيددة والجيولوجيددة والمورفولوجيددة ىةددافةً ىلددم دراسددة مقطددع النهددر ودرجددة ميالندده

لمداذا نهدر "؛ العاصدي فدي حمداة ندواعيرسداالين أساسديين متع قدين بتواجدد الدراسة ىلم اإلجابدة ع دم 

 ".لماذا منطقة حماة دوناً عن المناطت المط ة ع م العاصي؟"َو " عن أنهار المنطقة؟ العاصي دوناً 

عبدر فهد  وت خديص التصدنيف األنثروبولددوجي  اسدتعرا  أندواآ آالت رفدع المداء ذات الددواليب       -

تهدده هدله الدراسدة ىلدم التعدره ع دم درجدات . لهله اآلالت وترتيبها هرمياً بحسب درجدة تطورهدا

 .الدواليب وتحديد موقع وتصنيف نواعير العاصي ةمنهاوأنواآ آالت رفع الماء ذات 

دراسدددة التسدددميات التاريخيدددة لنهدددر العاصددديم عبدددر اسدددتعرا  التسدددميات اليونانيدددة القديمدددة                              -

تهدده . ت  التسميات العربية مع شرح معانيهدا ومواةدع اسدتعمالها ىةدافةً ىلدم الشدواهد المتع قدة بهدا

ىلددم التعددره ع ددم تسددميات النهددر وربددط نددل منهددا بمعانيهددا المخت فددة وأسددباب ىطالقهددا            هددله الدراسددة 

ع ددم النهددر والتعددره ع ددم المفدداهي  المخت فددة لكددل تسددمية لدددو أهددالي المندداطت الواقعددة ع ددم نهددر 

 .العاصي

ندواعير             أصل نواعير العاصدي عبدر اسدتعرا  الندريدات المتع قدة باألصدول المخت فدة ل  دراسة       -

استعرا  عالقة ندواعير مديندة حمداة بدهبرز أوابددها مع سرد األدلة المتع قة بكل ندريةم ىةافةً ىلم 

          تهدددده هدددله الدراسدددة . التاريخيدددةم تددد  سدددرد الشدددواهد التاريخيدددة المتع قدددة بتوصددديف ندددواعير حمددداة

لددة مددع محاولددة ربطهددا بالمعطيددات ىلددم التعددره ع ددم أهدد  ندريددات أصددل النددواعير المسددتندة ىلددم أد

األترية والعق ية المتواجدة حالياًم نما يهده ىلم استنباط شكل تجمعات النواعير ودورها داخدل مديندة 

 .حماة من خالل السرد التاريخي لألدلة المتوفرة عنها

 التاريخي فدي تالتدة أوجده؛ تطدور الشدكل والتصدمي  وطدرق رفدعدراسة تطور نواعير العاصي        -

تهددده هددله الدراسددة ىلددم تكددوين صددورة عددن الوةددع القدددي  لنددواعير حمدداة ومدددو . المدداء مددن خاللهددا

تطورها واستقرارها عبر التداري  اعتمداداً ع دم الدراسدة التاريخيدة السدابقة لتداري  المديندة باإلةدافة 

 .وىلم الشواهد التاريخية( فسيفساء أفاميا)ىلم أقدم صورة ل نواعير 
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 يخي لمدينة حماةالتطور التار. 1

 اإلطار التاريخي. 1. 1

نطره م والتي بدأ تكونها الحالية في حماة )الق عة)تكونت التجمعات السكانية األولية في منطقة 

.محدب لكوآ نهري ازداد ارتفاعه مع تعاقب الحضارات ع يه
(1)

السويات المكتشفة في الق عة  أقدم تعود 

؛ Neolithic)العصر النيوليتي) ىلم
(0)

م.م.أي ىلم األلف الخامس ق 
 

وتعطي شاهداً مادياً ع م تجمعات 

.سكانية زراعية
(3)

 .موقع تل الق عة متوسطاً مدينة حماة( 41الصورة )تدهر  

 
 .مم وتدهر تل الق عة اللي يتوسط المدينة1004صورة جوية لمدينة حماة تعود ىلم عام : 41صورة 

IFPO: المصدر
 

 :.(م.ق1433 –. م.ق0333) العصور القديمة. 1. 1. 1

أنثر تطوراً وتعره تحت حك  السومريين لتصبح الملنورة  دمت النواة السكنية الزراعيةتق

م وحتم أصبحت مدينةً ُمسّورة في األلف .م.في األلف الرابع قاالستفادة من معطيات البيئة واإلق ي  

.م.الثالث ق
(4)

 (حماة)في الكتابات المسماريةم والحقاً باس  ( أماتو)أو ( خماتو)باس   اً معروفالموقع  نان 

التي تعني ( تَ  مَ  حَ )تفسر بال فدة األوغاريتية  هاجميعلسيريانية والكنعانية اآلراميةم في ال  ات ا

.وترمز ل ق عة أو الحصن" التسوير واإلحاطة"
(5)

 

الثالث قبل الميالد أصبح التجمع السكني في مدينة حماة بدأ في موقع تل الق عةم وفي األلف : نتيجة

 .التجمع مدينة مسورة

. ىلم تحصينها في ال  ات القديمة م واللي يرمزنفسه منل ىنشائها االس ( حماة)حم ت مدينة : نتيجة

 .نون موقعها محمياً بالمرتفعات غرباً وجنوباًم وبالنهر العاصي شرقاً وشماالً  ع يهاويرجع سبب ىطالقه 

موريين اآل)موريين عالحك  تحت . م.ق00نهاية القرن في  لتدخلتابعت المدينة تطورها 

Amorite)م
(6)

.له  لوها مرنزاً خواتأعادوا بناءها  اللين 
(0)

متتابعة  غزوات  تعرةت المدينة الحقاً ىلم  

                                                   
(1)

 .ـــ 10 صـــ(. 1006: البارودي) 
(0)

 .م.ق 244 – 00444ومنه  انبثقت أسس الحضارة الحديثةم استمر منل هو العصر الحجري الحديثم  :العصر النيوليتي 
(3)

 (Ring, ed: 2013 .)ـــ 110 صــ(. 1060: المفتي)| ـــ 312 صـــ. 
(4)

 .ـــ 10صــ (. 0440: الكيالني)| ـــ 110صــ . سابتالمصدر ال 
(5)

 .ـــ 14 صــ(. 1060: العد )| ـــ 000 صـــ(. 1000: الح و) 
(6)

 .م.ق 3جماعة سامية غربية بدأت بالهجرة من جزيرة العرب نحو بالد الشام وبين النهرين منل األلف  :األموريون/ العموريون 
(0)

 .ــ10 صــ سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 14 صــ(. 1060: العد ) 
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.م.ق0144دو أطالالً في أعقاب لت 
(1)

ع م يد الحثيين . م.ق0444من جديد في أعقاب عام  نهضت 

(Hittites)
(0)

معمارتها وزراعتهااللين ساهموا في  
(3)

(Hyksos) حك  الهكسوس تحتحتم وقعت  
(0)
 

.م.ق/ 1264 – 1024/في الفترة الواقعة بين 
(2)

 

(Moses)   موسى النبيذنر الت مود أن 
(6)

.حماة من الحثيين سكان تزوج 
(0)

 

(Mitanni) تحت سيطرة الميتانيينالمدينة دخ ت 
(6)

 حيث ت . م.ق/ 1064 – 1264/من عام  

.هاىعمارىعادة 
(0)

(معرنة قادش)عقب  
(14)

ع م سوريةم ت  دخ وا في س س ة حروب ن والحثي سيطر 

.المصريين مع طوي ة
(11)

من قبَل قبائل . م.حماة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ق تاجتيح 

وهجرتمفدمرت   الجيرو
(10)

.المائة عامظ ت مترونةً ما يقارب و 
(13)

 

نهضت مدينة حماة عمرانياً وزراعياً في العصور القديمة في ظّل حك  السومريينم والعموريينم  :نتيجة

 .والحثيين والميتانيين

 :.(م.ق 304 –. م.ق 1433)العصور اآلرامية . 4. 1. 1

(Arameans) وصل اآلراميون
(10)

         بها وت  له  االستقرار. م.ق11 نهاية القرنبحماة  ىلم 

ص يرةممشك ين دويالت   .م.ق14في القرن 
(12)

باس   عرفتو .م.ق0القرن  أصبحت حماة مم كةً في 

(.Hamathَحَمث ) حمائمم كة 
(16)

 

 اأَلْر َ  َوَتَجسَُّسوا َفَصِعُدوا"؛ نمدينة العهد القدي  في الكتاب المقدس ىلم حماة أشار

يَّةِ  ِمنْ   ُتوِعي َوَسِمعَ "؛ مم كةنأو م (01:  13 العدد" )َحَماةَ  َمْدَخلِ  فِي َرُحوبَ  ىَِلم ِصينَ  بَرِّ

 أو نهر ؛ م(0:  6صموئيل 0" )َعَزرَ  هََددَ  َجْيشِ  ُنلَّ  َةَربَ  َقدْ  َداُودَ  َأنَّ  َحَماةَ  َم ِكُ 

 10وذلك في م (01:  02الم وك 0" )َحَماةَ  َأْر ِ  فِي َرْبَ ةَ  فِي َوَقتََ هُ ْ  بَابِلَ  َم ِكُ  َفَضَربَهُ ْ "

.مرة 36ىصحاحاً  06سفراً ةمن 
(10)

 :ر سكانهانْ ذِ ( 16:  14 التكوين)سفر  نما أورد 

 (16)"....الحماتيواألروادي والصماري و"

                                                   
(1)

 .ــ 14  – 0 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 01 – 04صـــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني) 
(0)

أوروبيون موطنه  األناةولم أنهوا ساللة بابل األولم نما أنهوا حك  الميتانيين وأسسوا مم كةً قوية شمال -أقوام هندو :الحثيون 

 .م.ق 10044 – 10024سورية استمرت لقرنين ونصف؛ 
(3)

 .ـــ 36صــ (. 1026: الصابوني)| ــ 11صــ . سابت مصدر(. 1060: العد ) 
(0)

أقوام سامية مدوطنه  جزيدرة العدربم هداجروا ىلدم سديناء وأسسدوا دولدةً لهد م تد  قداموا ب دزو سدورية وف سدطين              :العمالقة/ الهكسوس 

 .م.ق 10في منتصف القرن 
(2)

 (Keck, et all: 1990) .ـــ 342صـــ . مصدر سابت. 
(6)

م وقائدد خدروج بندي (الوصدايا العشدرة)م وصداحب (هدارون)م أخدو النبدي  الثالتدة نبي مقدس فدي األديدان السدماوية :موسى بن عمران 

 .م.ق 11 – 12ال يعره الوقت اللي عاش فيه ع م وجه الدقة وينسب ىلم القرن (. يوشع بن نون)ىسرائيل من أر  مصرم خ فه 
(0)

 .ـــ 03صـــ (. 1006: ظاظا) 
(6)

ىلم آسيا الص رو وسورية . م.ق 10موطنه  أرمينيام هاجروا في أوائل القرن أوروبيون -أقوام هندو: الحوريون/ الميتانيون 

 .وف سطين ماسسين فيها ىمارات
(0)

 .ـــ 01صــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني)| ـــ 110صــ . مصدر سابت(. 1060: المفتي) 
(14)

بمدينة ( موات  ي الثاني)وم ك الحثيين ( رمسيس الثاني)تقريباً بين م ك مصر . م.ق1000معرنة وقعت عام : معركة قادش الثانية 

 .وهي أقدم معاهدة سالم مكتوبة. م.ق1026قادش ع م الضفة ال ربية لنهر العاصيم وانتهت بتوقيع معاهدة سالم بين الطرفين عام 
(11)

 (Ring, ed: 2013 .)ـــ 312 صـــ. سابت مصدر. 
(10)

 .م.ق 10قبائل آرية اجتاحت سورية في النصف الثاني من القرن  :الجيرو 
(13)

 .ـــ 110صــ . مصدر سابت(. 1060: المفتي) 
(10)

ت  توغ وا          . م.ق0جماعة سامية موطنه  جزيرة العربم هاجروا ىلم الهالل الخصيب في النصف األول من األلف  :اآلراميون 

 .أعدمها مم كتا دمشت وحماة. م.ق 10ممالك في أواخر القرن في بالد الشام وأقاموا فيها عدة 
(12)

 .ـــ 03صــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني)| ـــ 11صـــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
(16)

 .ـــ 32صــ (. 1000: نحاس)| ـــ 101صــ . مصدر سابت(. 1060: المفتي)| ـــ 01صـــ . المصدر السابت 
(10)

م (62:  6الم وك 1)م (0:  6صموئيل 0)م (3:  3القضاة )م (2:  13يشوآ )م (6:  30َو  01:  13العدد ) القدي م العهد  :في ذنر 

م               (0م  3:  16َو  2:  13أخبار 1)م (01:  02َو  33:  03َو  13:  10َو  30:  16َو  34م  00:  10َو  06م  02:  10الم وك 0)

م (00م  0:  20َو  03:  00َو  2:  30ىرميا )م (13:  30َو  10:  36َو  11:  11َو  0:  14ىشعياء  )م (0م  3:  6َو  6:  7أخبار  0)

 (.02:  10المكابيين 1)م (0:  0زنريا )م (10م  0:  6عاموس )م (1:  06َو  04م  10م  16:  00حزقيال )
(16)

 .ـــ 006 صــ(. 0440: التطي ي) 
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(Assyrian) دخل الم وك اآلراميون في دفاآ ةد اآلشوريين. م.األلف األول قمنل 
(1)

مال زاة 
(0)
 

(الثانية قرقرمعرنة )عقب  أخضعوا المدينة لسيطرته  اللين
(3)

.م.ق620عام  
(0)

 

تنّص ع م انتفاآ مم كتي حماة المتع قة بهله الحقبة وتيقة الوتائت اآلرامية  ىحدو      

اري  تعود ىلم ت. بمياه نهر العاصيم وتند  حدود الدولتين اآلراميتين (Arpad)وأرباد 

.م.ق646
(5)

 

 تبوركهارانتشفها ؛ الهيروغ يفية تعود لهله الحقبة نما أن ألواحاً بازلتية مكتوبة بال  ة      

(J. L. Burckhardt)
(6)

 مم ونشر انتشافه عام1610في الجامع األع م الكبير بحماة عام  

مم1604
(0)

(Urhilina) أرخولينيوتتحدئ عن نشاطات ل م ك  
(6)

وهي محفوظة . وابنه 

.م1600م بعد أن نق ت ىلم ترنيا عام (لآلتارمتحف ىسطنبول )في 
(0)

 األلواح (40صورة )توةح  

 الملنورة البازلتية

 
 متحدف فدي حاليداً  محفوظدة وهدي م قبدل مدن بحمداة الكبيدر األع دم الجدامع في وجدت التي البازلتية األلواح: 40صورة 
 .(م.ق 0 القرن) الحديث الحثي العهد ىلم تعود. وابنه أرخوليني الم ك نشاطات عن وتتحدئ األتريم ىسطنبول

 مİyi çalışmalar 0411    األتري ىسطنبول متحف ىدارة: المصدر
(Chaldea) انهارت المم كة اآلشورية ع م يد الك دانيين

(14)
             اللين ولوا ع يها حانماً آرامياً  

 الثاني نبوخذنصرم كها الحقاً انهارت الدولة الك دانية بوفاة . م.ق640يدير شاونها عام 

(Nebuchadnezzar II)
(11)

(Cyrus II) قورش الفارسي فاستولم. م.ق260عام  
(10)

ع م جميع  

.ومن ةمنها حماة ممت كاتها
(13)

 .انتهم الحك  اآلرامي لحماة بشكل  نهائي وبهله الحادتة 

                                                   
(1)

اسدتوطنوا الضدفة اليمندم لنهدر دج دة فدي بدالد ىلدم شدمال العدراق وهداجروا  مدوطنه  شدرق جزيدرة العدربم قبائل سدامية :اآلشوريون 

 .م.ق 3الرافدين في األلف 
(0)

 .ـــ 00 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
(3)

حين شن هجوماً ع م م ك حماة ( ش ما نصر الثالث)بين الجيش اآلشوري بقيادة الم ك . م.ق620وقعت عام  :معركة قرقر الثانية 

 . م بالقرب من قرقر  الواقعة شمال غرب أفاميام انتهت المعرنة بت  ب اآلشوريين(أرخوليني)اآلرامي 
(0)

.             مصدر سابت(. 1060: المفتي)| ـــ 10صـــ . تمصدر ساب(. 1060: العد )| ـــ 06صـــ . سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 

 .ـــ 101صـــ 
(5)

 (Lipiński: 2000) .ـــ 163 صـــ(. 1000: ح مي)|  ـــ 11 صـــ(. 0446: نزار)| ـــ 063صـــ . مصدر سابت. 
(6)

 .م1610 – 1060رحالة ومارخ سويسري  :يوهان ليدفيغ بوركهارت 
(0)

             (. Hawkins: 2000)| ــددددـ 321 – 324 صــددددـ. 6ج(. 1006: ع ددددي نددددرد)| ــددددـ 063 – 030 صــددددـ(. 1060: وصددددفي أحمددددد) 

 .ـــ 6 صـــ
(6)

 10شدارك فدي صدد ال دزوا اآلشدورية ع دم حمداة متحالفداً مدع م (باراتاس)خ ف أباه من أشهر م وك مم كة حماة اآلراميةم : أرخوليني 

 .م.ق623عام ( ممعرنة قرقر األول)م كاً آرامياً في 
(0)

 .ـــ 00م صـــ (مراس ة الباحثة مع المتحف األتري الترني بخصوص األلواح البازلتية المكتشفة في حماة) .مالحت البحث 
(14)

ت  زحفوا نحو الشدمال . م.ق 0أقوام ساميون موطنه  شرق جزيرة العربم هاجروا ىلم جنوب العراق  في أواخر األلف  :الكلدانيون 

 .حتم وص وا مدينة بابل
(11)

أحد م وك الدولة الك دانية الحديثةم في عهده عاد مجد الدولةم وحقت انتصارات ع دم الفراعندة واسدتولم : بختنصر/الثاني نبوخذنصر 

 .م.ق260 – 642حك  . ع م قس  من ف سطين نما أسقط نينوو عاصمة اآلشوريينم وأمر بالعديد من األعمال المعمارية
(10)

 .م.ق200 – 224يا الص رو وبابلم وقضم ع م الك دانيينم حك  الفرس اإلخمينيةم استولم ع م آسماسس مم كة  :قورش الكبير 
(13)

 .ـــ 06 – 00 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 10صـــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
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بعد تخريب قبائل الجيرو لهام وقد  بشكل  نبير في العهد اآلراميم وعادت ل حياة ازدهرت حماة: نتيجة

ت  بناء ساه  اآلراميون في ازدهارها ع م الصعيدين الداخ ي؛ حيث ازدهرت الصناعة والزراعة و

 .ق عةم والخارجي؛ حيث صارت عاصمة مم كةال

 :(م000 –. م.ق 001) العصور الكالسيكية. 0. 1. 1

(Alexander III) اإلسكندر المقدوني دخ ت حماة في نفوذ
(1)

فدخ تها الحضارة . م.ق331عام  

.اله نستية
(0)

شيئاً من االزدهار في العصر اله نستي؛ المدينة استعادتوقد  
(3)

وباألخّص في عهد  

(Antiochus IV Epiphanes) أبيفانأنطونيوس 
(0)

وفت القواعد  مبنياً أنشه فيها قسماً حديثاً  اللي 

اإلغريقيةم
(2)

وأعاد بناء ق عتهام 
(6)

(.Epiphaneia)أبيفانيا  تدعمسمه لا هامنحنما  
(0)

نما ت  في العصر  

.التي نق ت المياه من س مية ىلم أفامية( قناة العاشت)م أشهرها المائيةاليوناني حفر األقنية 
(6)

ظ ت وقد  

(Josephus) يوسيفيوس رخحتم استخدم الما (أبيفانيا)االس  الجديد تحمل المدينة 
(0)

االس  القدي   

.(التاري  اليهودي)في مالفه ( حماة)
(14)

 

 .ىن القنوات المائية هي من السبل القديمة إليصال مياه اآلبار ىلم مدينة حماة: نتيجة

.م.ق60عام       
(11)

(Pompey) بومبيه بومبيوستّ  ل قائد الروماني  
(10)

االستيالء ع م حماةم  

.(سورية)وتهسيس المقاطعة الرومانية 
(13)

بعد انقسام المم كة الرومانية ىلم شرقية وغربية دخ ت حماة  

م(Arcadius) أركاديوستحت اإلمبراطورية الرومانية الشرقية بحك  
(10)

حتم الفتح  تحتهاوظ ت  

.اإلسالمي
(12)

من بناء الق عةسّ حُ نهضت مدينة حماة عمرانياً في العهد الروماني؛ حيث  
(16 )

 يتوبن

مسور حماة بالحجر األبيا نما بني مالجسور ع م العاصي
(10)

وتّ  تطوير أساليب الزراعة  

.والسقاية
(16)

 

ازدهرت المدينة عمرانياً خالل الحك  الرومانيم نما نانت له  مساهمات فعالة في تطورها  :نتيجة

 .الزراعي واإلروائي

 

                                                   
(1)

اإلخمينيدين حقدت انتصدارات ع دم الفدرس  م(أرسدطو)أحد م وك مقدونيا اإلغريدتم تت مدل ع دم يدد  :الثالث/ المقدوني/ اإلسكندر الكبير 

 04أسدس أنثدر مدن . عدام30م تدوفي عدن عمدر (اله نستية)وأخرجه  من آسيا الص رو وغزا الهند وبالد الشام ومصر فدخ تها الحضارة 

 .م.ق 303 – 336حك   .مدينة تحمل اسمه
(0)

 .والف سفة والدين اإلغريقيينتمث ها ال  ة اليونانية . م.ق34 – 303ذروة النفوذ اليوناني استمرت منل : الهيلينية/ الهلنستية 
(3)

 . سددابت مصدددر(. 1026: الصددابوني)| ــددـ 10 صـددـ. سددابت مصدددر(. 1060: العددد )| ــددـ 101 صـددـ. سددابت مصدددر(. 1060: المفتددي) 

 .ـــ 30 – 36 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 06 صــ
(4)

 .م.ق 564 – 571م حك  (س وقس الرابع)أحد أقوو الم وك الس وقيينم تار ع م أخيه  :أنطونيوس الرابع 
(2)

 .ـــ 04  – 30 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 103  – 101 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
(6)

 .ـــ 00  – 06 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني) 
(0)

 .ـــ 04 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 101 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
(6)

 .ـــ 163 م 00 صــ. سابت مصدر(. 1000: نحاس)| الصفحة نفس. السابت المصدر 
(0)

 .م 144 – 30أديب ومارخ وعسكري روماني يهودي الدينم : فالفيوس يوسيفيوس 
(14)

 .ـــ 04 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
(11)

| ـــ 10 صــ .سابت مصدر(. 1060: العد ) |ــ 24 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| نفس الصفحة. المصدر السابت 

 .ـــ 103 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)
(10)

. سياسدي رومداني وقائدد عسدكري نبيدرم مدن ىنجازاتده االسدتيالء ع دم سدورية وف سدطين لصدالح الدولدة الرومانيدة :الكبيرر بومبيوس 

 .م.ق 06 – 146عاش 
(13)

   .سددابت مصدددر(. 0440: الكيالنددي)| ــددـ 10 صـددـ. سددابت مصدددر(. 1060: العددد )| ــددـ 103 صـددـ. سددابت مصدددر(. 1060: المفتددي) 

 .ـــ 04 صــ
(10)

 .م046 – 302منل ( تيودوس األول)ىمبراطور روماني حك  اإلمبراطورية الرومانية الشرقية خ فاً ألبيه  :أركاديوس 
(12)

 .ـــ 10 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد ) 
(16)

 .ــ 24 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني) 
(10)

 .ـــ 04 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| الصفحة نفس. السابت المصدر 
(16)

 .ـــ 103 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)| ـــ 24 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| نفس الصفحة. المصدر السابت 
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 :(م004 –م 000)الفتح اإلسالمي . 0. 1. 1

امرؤ القيس الشاعر ذنرهاعره عرب الجاه ية حماةم وقد 
(1)

م في قصيدته التي / 262 – 204/ 

.حين مّر بها قاصداً قيصر الروم ليعينه ع م تهره". سما لك شوٌق بعد ما نان أقصرا: "مط عها
(0)

 

                 تقّطددددددُع أسددددددباب ال بانددددددة والهددددددوو 
       وشددددديزرا حمررررراةعشددددديّة جاوزندددددا   .

. 
الرقياتد هللا بن قيس يعبنللك ذنرها 

(3)
:مقترنةً بشيزر أيضاً في قوله( هـ62المتوفم عام ) 

(0)
 

قضددوا بددَي أندددر نحددو قددومَي ندددرًة    
فواحزنددددددا ىذا فارقونددددددا وجدددددداوزوا          

. 

ف دددد  يقددددف الحددددادي بنددددا وت شددددمرا      
     وشدديزرا  حمرراةسددوو قددومه  أع ددم 

. 

عمر بن الخطابفي خالفة فتحت حماة 
(2)

م 
(6)

عبيدة عامر بن الجراحبي ع م يد أ 
(0)

 
(6)

 

.م636/ هـ16عام 
(0)

          في رؤوسه م والخراج الجزيةب"ع م التزامه   بص ح  نصّ فصالحه أه ها  

."جامعاً  وجعِل ننيسته  العدمم في أمواله م
(14)

ازدهرت حماة اقتصادياً بعد الفتح؛ فازدادت أسواقها  

.اد عمرانهاوزنما توسعت . وتحسنت أحوالها وبللك حافدت ع م مكانتها في التبادل التجاري
(11)

 

 (:م033 –م 004) األموية ةالخالف. 3. 1. 1

الثاني معاوية تنحيبعد وقع خاله 
(10)

مروان بن الحكمبين أن يخ فه  
(13)

بن الزبيرعبدهللا و أ 
(10)

 

(مرج راهط)وقعت معرنة فم 
(12)

 –في حمص–التي انتهت بانتصار األمويين وأنصاره  اليمانيين  

. في حماة؛ فقام األمويون بإلحاق حماة بحمص لكسر شونتها– وأنصاره القيسيين  ابن الزبيرع م 

.األمويحك  الع م ذلك الحال طول فترة  واستمّر الوةع
(16)

 

 :(م1300 –م 033) العباسيةالخالفة . 0. 1. 1

مهم ةً شهنها شهن جميع بالد حماة بقيت ف ؛مستمراً زمن الخالفة العباسيةمدينة حماة ظّل وةع 

.انعدام األمنوقوآ صراعات بين العشائر أدت ىلم وزاد ع م ذلك  .الشام
(10)

فقد رغ  الدروه اآلنفة  

.حماة ع م نونها مرنزاً تجارياً هاماً حافدت 
(16)

أبو العالء المعريأشار  
(10)

:قولهبىلم هله الفترة  
(04)

 

 .صفراَن ما فيهما ل م ك س طاُن    ..      ىن العراق وىن الشام من زمن  

                                                   
(1)

 .م262–204عاش  .مطالباً بثهر أبيه عديدة بالدفي حب مع قة شهيرةم ارتحل م صاينالجاه يأحد أعد  شعراء  :الكنديامرؤ القيس  
(0)

              | ـــ 344 صــ. 0ج( 1000: الحموي)| ـــ 163 صــ(. 1060: شعار)| ـــ 10 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد : )في ذنر 

 .ـــ 140 صــ. سابت مصدر. 1ج( 1026: الفداء أبو)
(3)

 .هـ62شاعر قريش في العصر األمويم أقام بالشام وتوفي بها عام : د هللا بن قيس الرقياتيعب 
(0)

 .ـــ 124  – 100 صــ. 1ج(. ت.د: العدي  ابن: )في ذنر 
(2)

أحددد نبددار الصددحابة وتدداني الخ فدداء الراشدددينم وقعددت فددي عهددده فتوحددات العددراق والشددام ومصددر وليبيددا وفددارس  :عمررر بررن الخطرراب 

 .م600 – 630حك  ... وخراسان وغيرها
(6)

 .ـــ 114 – 140صــ . مصدر سابت. 1ج( 1026: أبو الفداء) 
(7)

أحد أوائل الصحابةم وقائد عسكري ىسالمي؛ شارك نهحد قواد فتح الشام ت  عين قائداً عاماً لجنود الشامم تدوفي : أبو عبيدة بن الجراح 

 .م636بطاعون عمواس عام 
(6)

        (.1060: المفتي)| ـــ 13 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 114 – 140صــ . مصدر سابت. 1ج( 1026: أبو الفداء) 

 .ـــ 20 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| ـــ 00 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 103 صــ. سابت مصدر
(0)

 .ـــ 20 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| ـــ 103 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)| الصفحة نفس. السابت المصدر 
(14)

 .ـــ 140 صــ .سابت مصدر. 1ج( 1026: الفداء أبو)| ـــ 13 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| الصفحة نفس. السابت المصدر 
(11)

 .ـــ 00 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 103 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
(10)

 .م663خالل  حك ت  اعتزل الحك م ( يزيد بن معاوية)تولم الحك  لفترة بسيطة بعد أبيه الخ فاء األمويينم  لثتا: معاوية بن يزيد 
(13)

 .م662 – 663ماسس الفترة الثانية من الدولة األمويةم حك  م (معاوية بن يزيد)خ ف رابع الخ فاء األمويينم : مروان بن الحكم 
(10)

 .م600 – 663م حك  (يزيد بن معاوية)ل خالفة عقب وفاة م بويع خ يفة مس  صحابي و: عبد هللا بن الزبير 
(12)

( ابدن الحكد )م وانتهدت بسديطرة (عبدد   بدن الزبيدر)وأنصدار ( مروان بدن الحكد )م بين أنصار 663وقعت عام : معركة مرج راهط 

 .ع م الشام واستتباب الحك  له
(16)

. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 104  – 130 صــ (.1060: عطوان)| ـــ 02 – 00 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 

 .ـــ 13 صــ
(10)

 .ـــ 23 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| نفس الصفحة. المصدر السابت 
(16)

 .ـــ 103 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)| نفس الصفحة. المصدر السابت 
(10)

 .م1420 – 003عاش  ولد في معرة النعمانم من العصر العباسيمةرير شاعر وفي سوه وأديب وناقد : أبو العالء المعري 
(04)

 .ـــ 13 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد : )في ذنر 
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 تراجعت عمارة حماة في العصر األموي وبداية العصر العباسي مما جع ها تبدو أقرب ل قريةم  :نتيجة

 .واالقتصاديىال أنها حافدت ع م دورها التجاري 

 :(م1140 –م 1300) السالجقةدولة . 0. 1. 1

           منل انتصاره       –تحت اإلشراه العباسي–غدا السالجقة األتراك حكاَم الشام الواقعيين 

مم1400ع م البيزنطيين عام 
(1)

 .بالدفاآ عن حماة ةد هجمتين من ال زاة الص يبيينوقد قاموا  

 :(م1103 –م 1140)الدولة الزنكية . 0. 1. 1

هـ203عام دخ ت حماة تحت س طة الدولة الزنكية 
(0)

عماد الدين زنكي هاكتم ّ حين  
(3)

                 م

؛هـ201عام  نور الدين زنكيوخ فه من بعده ابنه 
(0)

مم1120/ هـ220عام رجب خالل حكمه في  
(2)

 

؛ أسوار مدن الشام التي تهدمت بالزالزلهعاد ف البالدالعديد من ةربت الشام زالزل قوية خربت فيها 

.دمشتم وحمصم وحماةم وح بم وشيزرم وبع بك
(6)

وتدارك حماة بالعمارة؛ فهعاد ق عتهام وبنم جامعها  

والمارستان المعروفين باسمه وغيرها من األوقاه والمساجدم نما بنم الكثير من المدارس الحنفية 

.والشافعية
(7)

.الصالح إسماعيلم وخ فه ابنه الم ك 1100/ هـ260عام  الدين محمودنور توفي  
(6)

 

مدينة حماةم مما يعطي جزء  نبير من ىعادة ىعمار هدم ومن ت  في نان لوقوآ الزلزال تهتيٌر : نتيجة

 .ن األخطارمماشراً ىلم تنبه القائمين ع م ىعمارها لهلا النوآ 

 :(م1004 –م 1103)الدولة األيوبية . 0. 1. 1

صالح الدين يوسف بن أيوباستخ ص 
(0)

هـم204في عام  حماة 
(10)

               هـ عيّن203ت  في عام  

المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوبابن أخيه 
(11)

م(مم كة حماة)ع م  م كاً  
(12)

فحّصن ق عتها  

.الص يبيينال زاة واتخلها مرنزاً لمحاربة 
(13)

محماة م ودفن بداهربمالذنردهـ 260عام وقد توفي  
(10)

             

حرانم الرهام سمساطم الموزرم ميافارقينم حماةم المعرةم س ميةم منبجم ق عة : قد وص ت ونانت مم كته

.نج م جب ةم الالذقيةم بالطيسم ومكرابيك
(12) 

                                                   
(1)

 .ـــ 00صـــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني) 
(2)

 .ـــ 310صـــ . مصدر سابت. 1ج(. 1026: الفداء وأب)| ـــ 10صـــ . مصدر سابت(. 1060:  العد) 
(3)

 .م1106 – 1100حك  بالد الشام وحارب الص يبيينم حك  م (آق سنقر)خ ف أباه تاني الحكام الزنكيينم : عماد الدين زنكي 
(4)

(. 1026: الصابوني)| ـــ 10 صــ  .سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 310  – 312 صــ. مصدر سابت .1ج .(1026: أبو الفداء) 

 .ـــ 26صـــ .  مصدر سابت
(2)

 مصدر. 1ج( 1026: الفداء أبو)|ـــ 102 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)| ـــ 26صـــ .  مصدر سابت(. 1026: الصابوني) 

 .ـــ 331 صــ. بتسا
(6)

 .الصفحة نفس. السابت المصدر 
(0)

          .سدددابت مصددددر(. 0440: الكيالندددي)| ــدددـ 26 – 26 صـدددـ. سدددابت مصددددر(. 1026: الصدددابوني)| نفدددس الصدددفحة. المصددددر السدددابت 

 .ـــ 102 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي)| ـــ 06 صــ
(6)

 | ـــ 06 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ــ 10 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| الصفحة نفس. السابت المصدر 

 .ـــ 26 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)
(0)

ماسس الدولة األيوبيةم وحد مصر والشام والحجاز واليمنم حارب الص يبيين واستعاد معد  أراةي ف سطين : صالح الدين األيوبي 

 .م1103 – 1100حك  م (معرنة حطين)حقت انتصاراً نبيراً في ولبنان منه م 
(10)

(. 0440: الكيالني)| ـــ 324 – 306 صــ. سابت مصدر. 1ج( 1026: الفداء أبو)| ـــ 26 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني) 

 .ـــ 06 صــ. سابت مصدر
(11)

استمرت ساللته من الم وك  م  وهو أول الم وك األيوبيين لمم كة حماة(صالح الدين األيوبي)ابن أخ الس طان  :األول/ عمر المظفر 

 1101 .هـ260 – 203م حك  األيوبيين بحك  مم كة حماة
(10)

. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| ـــ 10 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 06 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 

 .ـــ 321 صــ. سابت مصدر. 1ج( 1026: الفداء أبو) |ـــ 66 صــ
(13)

 .ـــ 00صـــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني) 
(10)

 .ـــ 360صــ . مصدر سابت. 1ج( 1026: أبو الفداء)| ـــ 64صــ . سابتمصدر (. 1026: الصابوني) 
(12)

 .ـــ 363 صــ .1ج. المصدر السابت 
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األندلسي ابن جبيرمّر بحماة الرحالة  المظفر األولعهد  خالل
(1)

ليشهد ع م بداية  

؛ فلنر شطريها ونهرها ونواعيرها وأسواقها وقد وصفها بتفصيلم نهضة المدينة العمرانية

.وربضها وجوامعها وق عتها وأسوارها
(0)

 

المنصور األولخ ف الم ك 
(3)

توفي م وقد اعتنم بعمارة حماة وبنم جسراً بداهرهام والمظفرأباه  

.هـ610عام  بق عتها
(0)

 

ياقوت الحموينتب  المنصور األولعهد الم ك  ىبان
(2)

م(معج  الب دان)نتابه  
(6)

نما  

ابن العديمسبقه 
(0)

."من العواص " هنهابفي تاريخه  حماة اللي وصف مدينة 
(6)

 

المظفر الثاني محمودخ ص الحك  ىلم الم ك 
(0)

هـ606عام  
(14)

                  وقع في عهده خاله وقد 

شيركوهمع 
(11)

جيشاً ىلم س مية فقطع مياه القناة التي حيث أرسل األخير  هـ632صاحب حمص عام  

بحمص حّول به مياه ( قدس)م نما بنم سداً نبيراً في بحيرة اتين حماة؛ ما ألحت الضرر الكبيرتسقي بس

.األودية؛ فتوقفت نواعيرها وطواحينهام لكن قوة الماء هدمت السّد الحقاً  نحوالعاصي عن حماة 
(10)

توفي  

؛بتعاسيفالمعروه  علم الدين قيصرهـم ونان قد استخدم 600عام المظفر الثاني محمود  الم ك
(13)

 

.وهو مهندٌس بنم ل م ك أبراجاً بحماة وطاحوناً ع م العاصي
(10)

.المنصور محمد ولده الم كخ فه  
(12)

 

يدهر ذلك في االتفاق  نان نهر العاصي محوراً مهماً في العالقة بين مدينة حماة وجوارها؛ :نتيجة

.اآلرامي بين م كي حماة وأربادم وفي االختاله األيوبي بين م كي حماة وحمص
 

م نما بنم علم الدين قيصر تعاسيففي حماة من قبل عال  الف ك المهندس  (طاحونة ال زالة)بنيت : نتيجة

حيث أن المهندس الملنور قدم  !ال يعره ع م وجه الدقة ىن نانت أبراجاً ف كية أو أبراج نواعير؟ أبراجاً 

 .خالل حياته في حماة أعماالً ف كية وأعماالً أخرو زراعية

محمد المنصورفالتحت م ك حماة . بعسكره ىلم ح ب هوالكو دخلهـ 620عام 
(16)

وجيشه بجيش  

البندقداريبيبرس المماليك بقيادة 
(10)

المظفر قطز نما شارك ل قاء الم ولم 
(16)

               الحقاً بمعرنة  

(عين جالوت)
(10)

.بم كه ع م حماة قطز قبل  فت  ىقراره منم 1064/ هـ626 
(04)

 

                                                   
(1)

 م1166عام (رة باألخبار عن اتفاقات األسفارتلن) هفي نتاب في رح ته ل حج ن مشاهداتهأندلسيم دوّ  وج رافي رحالة :بن جبيرمحمد  
(0)

 .ـــ 034 صــ.(. ت.د: جبير ابن) 
(3)

( المضدمار فدي التداري )ندان مارخداً ومالفداً وةدع  م(عمدرالمدفدر )بيين لمم كة حمداةم خ دف أبداه تاني الم وك األيو: المنصور األول 

 .م1010 – 1101حك   م(طبقات الشعراء)وَ 
(0)

. سدابت مصددر. 1ج( 1026: الفدداء أبدو)| ـــ 24 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 10 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد ) 

 ـــ 63 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| ـــ 306 صــ
(2)

معجد  )والكتدب أشدهرها  الج رافيدة أديب ومالف رومدي األصدل ولدد فدي حمداةم وةدع العديدد مدن المعداج  :الرومي/ ياقوت الحموي 

 .م1002 – 1106م عاش (الب دان
(6)

 .ـــ 344 صــ. سابت مصدر. 0ج( 1000: الحموي) 
(0)

 .م1060 – 1100م عاش (ب ية الط ب في تاري  ح ب)مارخ ولد في ح بم وةع نتاباً عن تاري  ح ب أسماه  :بن العديمعمر  
(6)

 .ـــ 0202 صـــ. 14ج ـــم 3401 صـــ. 0ج.(. ت.د: العدي  ابن) 
(0)

 .م1000  – 1010حك   م(المنصور األول)تالث الم وك األيوبيين لمم كة حماةم خ ف أباه  :المظفر الثاني 
(10)

 .ـــ 24 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 60 صــ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني) 
(11)

 .م1004 – 1166حك  م (القاهر محمد بن شيرنوه)خ ف أباه تاني الم وك األيوبيين في حمصم : شيركوه الثاني 
(12)

 مصددر (.1026: الصدابوني)| ــدـ 12 – 10 صـدـ. سدابت مصددر(. 1060: العدد )| .ــدـ 24 صـدـ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 

 .ـــ 004 صــ. سابت مصدر . 1ج  (.1026: الفداء أبو)| ـــ 66 – 62 صــ .سابت
(13)

 .م1021 – 1106عاش م من حياته فترةسكن حماة عال  رياةيات وف ك ومهندس من صعيد مصرم : تعاسيف/ علم الدين قيصر 
(14)

 .ـــ 006 صــ. مصدر سابت. 1ج. (1026: أبو الفداء) 
(15)

             . سدددابت مصددددر(. 0440: الكيالندددي)| ــدددـ 04 – 60 صـدددـ. سدددابت مصددددر(. 1026: الصدددابوني)| الصدددفحة نفدددس. السدددابت المصددددر 

 .ـــ 12 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 21  – 24 صــ
(16)

 .م1060 – 1010حك   م(عين جالوت)شهد م (المدفر الثاني)خ ف أباه  ن لمم كة حماةمالم وك األيوبيي خامس :المنصور الثاني 
(10)

 .م1000 – 1064رابع سالطين الدولة المم ونية وماسسها الفع يم حقت انتصارات ةد الص يبيين والم ولم حك   :الظاهر بيبرس 
(16)

 .م1064 – 1020م وحرر الشامم حك  (عين جالوت)س طان مم ونيم حارب الم ول وأوقف زحفه  في معرنة : المظفر قطز 
(10)

 .م بين المماليك والم ولم وانتهت بانتصار المماليك وىيقاه زحف الم ول1064وقعت في رمضان عام  :معركة عين جالوت 
(04)

. سدابت مصددر(. 1026: الصدابوني)| ــدـ 21 صـدـ. سدابت مصددر(. 0440: الكيالندي)| ــدـ 12 صـدـ. سدابت مصدر(. 1060: العد ) 

 .ـــ 01 صــ
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مهـ663في عام المنصور محمد توفي 
(1)

المظفر الثالث محمودوخ فه ابنه  
(0)

            ه اللي سا 

الفداء أبيىلم جانب 
(3)

مقالوونمع الس طان المم وني  في حرب الص يبيين 
(0)

وقد توفي في عام  

عادت حماة ىلم األسرة م 1314/ هـ014بداية عام  .نائباً من طرفه ع م حماة قالوونن عيّ لي هـم606

مأبي الفداءالمؤيد عماد الدين إسماعيل ىلم  هاب قالوونالس طان عهد حيث  األيوبية؛
(2)

عام اللي توفي  

مودفن بها هـ030
(6)

 .العدام هام ون آخر وهو مخ ّدها بكتبه ومالفاتهحكمها اتنين وعشرين عاماً و بعد أن 

الملك األفضلابنه  هخ ف
(0)

          بسبب ت ير سيرته األشرفهـ بهمر  من م ك مصر 000م لكنه عزل عام 

.في الحك 
(6)

ي خص  .عاماً  100لحماة وتواجده  فيها اللي استمر قرابة وبعزله انتهم حك  األسرة األيوبية  

 .شجرة العائ ة التقوية األيوبية التي حكمت حماة( 41رس  )

؛هـ020عام  هانهاية الدولة األيوبية التقوية في حماةم وعقب الفيضان اللي دمر
(0)

مّر  

مابن بطوطةأشهر رحالة العرب  المدينةب
(14)

.اللهبي هاعصراية نهاً ع م هداشكان ف 
(11)

 

 

 مدينة حماة التي حكمت ة األيوبيةالتقوياألسرة فرآ الرس  الشجري ل: 41الرس  

                                                   
(1)

  .سدابت مصددر(. 0440: الكيالندي)| ــدـ 12 صـدـ. سدابت مصددر(. 1060: العدد )| ــدـ 03 صـدـ. سدابت مصدر(. 1026: الصابوني) 

 .ـــ 20 صــ
(0)

 .م1006 – 1060م حك  (المنصور الثاني)سادس الم وك األيوبيين لمم كة حماةم خ ف أباه  :المظفر الثالث 
(3)

 .م1330 – 1314ع يهام حك  ( قالوون)لمم كة حماةم عينه ج رافي ومارخ وسابع الم وك األيوبيين : المؤيد/ أبو الفداء إسماعيل 
(4)

 .ـــ 03صـــ . مصدر سابت(. 1026: الصابوني)| ـــ 20 صــ  .سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
(5)

(. 1060: العددد )| ــددـ 23 – 20 صـددـ. سددابت مصدددر(. 0440: الكيالنددي)| ــددـ 06 – 00 صـددـ. سددابت مصدددر(. 1026: الصددابوني) 

 .ـــ 12 صــ .سابت مصدر
(6)

   .سدابت مصددر( 1026: الصدابوني)| ــدـ 16 صـدـ .سدابت مصددر(. 1060: العدد )| ــدـ 102 صـدـ. سدابت مصددر(. 1060: المفتي) 

 .ـــ 06 صــ
(0)

حكد   م(األشدره)م وانتهدم حكمده بعزلده مدن قبدل (أبدو الفدداء)تدامن وآخدر الم دوك األيدوبيين لمم كدة حمداةم خ دف أبداه : األفضل محمد 

 .م1301 – 1333
(6)

 .ـــ 16 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 00 – 06 م 20 صــ. سابت مصدر( 1026: الصابوني) 
(0)

 .الصفحة نفس. السابت المصدر 
(14)

أسدماه سنة دّون مشاهداته فيها في نتداب 00رحالة ومارخ وفقيه م ربيم أشهر الرحالة العربم است رقت رح ته : بن بطوطةمحمد  

 .م1300 – 1340م عاش (تحفة الندار في غرائب األمصار وعجائب األسفار)
(11)

 .ـــ 66 صــ(. 1000: بطوطة ابن) 

 شاهنشاه بن أيوب

 المظفر تقي الدين عمر(  1)  

 م 1191 - 1178

 المنصور ناصر الدين محمد(  2)  

 م 1220 - 1191

 المظفر الثاني تقي الدين محمود(  4)

 م 1244 - 1229

 المدفر الثالث ع ي األفضل

 المؤيد إسماعيل أبو الفداء(  7)

 م 1332 - 1310

 األفضل محمد(  8) 

 م 1341 - 1333

 المنصور محمد سيف الدين(  5)

 م 1284 - 1244

 المظفر الثالث محمود(  6)

 م 1298 - 1284

 الناصر صالح الدين قليج أرسالن(  3)

 م 1229 - 1220
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نان لم وك حماة األيوبيين دوٌر هام في عمارة المدينة وتوسعتهام وما تزال العديد من منشآته  : نتيجة

 .قائمةً فيها حتم اليوم

(Timur) تيمورلنكقدم 
(1)

المعرة رأو  احتاللهبعد ومم 1041/ هـ643عام  ىلم البالد السورية 

.في شمالها وأمر بهدم ق عتها أعيانها وس ّموه مفاتيح الب د فهّمنه م ونزل فقصدهأهل حماة بتس يمها له 
(0)

  

ابن الشحنة الصغيرنان ممن عاش هله الفترة     
(3)

اللي وصف حماة في معر   

.وسورها وأسواقهافلنر شقّيها ؛ عن تاري  مم كة ح بحديثه 
(0)

  

 :(م1010 –م 1310)العثمانية  الخالفة. 31. 1. 1

(Selim I) سليم األولدخ ت حماة تحت حك  الس طان العثماني 
(2)

مم1210/ هـ003في عام  
(6)

 

(.لواء حماة)وقُسمْت سورية ىلم تمانية ألوية؛ منها 
(0)

.بعد تالتة عقود ألحقْت بطراب سىال أن حماة  
(6)

 

(Evliyâ Çelebi) لبيچأولياهله الفترة مّر بحماة الرحالة الترني  خالل
(0)

أتناء  

.فلنر الهَدم مكان الق عةم وجوامع حماةم وفّصل في وصفه ل نواعيررح ته ىلم الحجم 
(14)

 

ألحقت حماة بوالية دمشت م1600 عام     
(11) 

.عمرانها وسكانها بسبب تصرفات متس ميهاوتناقص 
(10)

 

عبد الغني النابلسيمّر بحماة الشي  
(13)

بوصف   وقد وصفها مطوالً في هله الفترة  

غير مفّصل؛ فع م ذنره القصور والبساتين والنواعير والجسور التي مّر بهام ىال أنه ل  

.و له الكثير من األشعار فيها ميحقت اسماً واحداً من أسماء ت ك المواةع
(10)

 

حكم إبراهيم باشاأعقب 
(12)

          فراراً  م ىلحاق حماة بحمص وتناقص سكانها1631لسورية عام  

.من الحرب
(11)

مرنز لواء؛ وألحقت بها حمص والعمرانية حماة ُجع ت  م1604عام  ذهابه بعدىال أنه  

.وس مية( مصياه)
(16)

 .وقد دام هلا الوةع حتم الحرب العالمية األولم مونثر سكانها عمرتف 

 :(م1000 –م 1043) االنتداب والجالء. 11. 1. 1

فيصل بن الحسينظ ت حماة تحت الحك  العثماني حتم حررها الجيش العربي بقيادة األمير 
(10)

 

م؛1016عام 
(16)

بعد ذلك دخ ت حماة مع باقي المناطت السورية تحت االنتداب الفرنسي بعد موقعة  

(ميس ون)
(10)

.م0/40/1006م وحتم جال آخر جندي فرنسي عن سورية بتاري 00/40/1004 
(04)

 

                                                   
(1)

 .م1042 – 1304حك   ...قائد عسكري م ولي وأول حان  تيموريم غزا العراق والشام والهند وآسيا الص رو وغيرها :تيمورلنك 
(0)

 ــ 20 صـ.  سابت مصدر(.0440: الكيالني)|ــ 16 صـ. سابت مصدر(.1060: العد )|ــ 61 ـص. سابت مصدر(.1026: الصابوني) 
(3)

الددر المنتخدب فدي تداري  مم كدة )قا   ومارخم ولد في ح بم وةع نتباً دينية وفقهية ىةافةً ىلم تاريخه  :بن الشحنة الصغيرمحمد  

 .م1062 – 1040م عاش (ح ب
(0)

 .ـــ 060 – 066صـــ (. 1060: ابن الشحنة) 
(2)

 .م1204 – 1210م حك  (بايزيد الثاني)تاسع السالطين العثمانيينم انق ب ع م والده  :سليم األول 
(6)

 .ـــ 61صــ . سابتمصدر (. 1026: الصابوني) 
(0)

 .ـــ 26 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
(6)

 .ـــ 16 صــ. سابت مصدر(. 1060: العد )| ـــ 61 صـ. سابت مصدر(. 1026: الصابوني)| ـــ 64 صــ. السابت المصدر 
(0)

 .م1606 – 1611م عاش (الرحالت)أجزاء أسماه  14رحالة ترنيم دّون رحالته في نتاب من  :لبيچأوليا 
(14)

 .ـــ 00 صــ. سابت مصدر(. 1060: وصفي أحمد: )في ذنر 
(11)

 .ـــ 64 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
(10)

 .ـــ 10صـــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
(13)

 .م1031 – 1601عال  صوفي وشاعر ورحالةم ولد في دمشتم له العديد من المصنفاتم عاش  :عبد الغني النابلسي 
(10)

 .ـــ 120 صــ(. 1060: الناب سي) 
(12)

م عين نائباً ألبيدهم خدا  حروبداً فدي الجزيدرة العربيدة والسدودان واليوندان (محمد ع ي باشا)االبن األنبر لوالي مصر  :إبراهيم باشا 

 .م1606 – 1060عاش . وسورية وف سطين
(16)

 .ـــ 10صـــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
(10)

 م1004عام ( ميس ون)ها عقب معرنة م وانسحب من1016أول م وك المم كة العراقيةم م ك سورية عام  :األول /بن الحسين فيصل 
(16)

 .ـــ 61 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني)| ـــ 102 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
(10)

وزيدر الحربيدة ( يوسدف العدمدة)م بين المتطوعين السوريين والجيش الفرنسيم انتهت باستشدهاد 1004وقعت عام  :معركة ميسلون 

 .السوريم وىعالن االنتداب الفرنسي ع م سورية
(04)

 .ـــ 66 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
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ماسسة نارلسبيرغ ) سالها الستكشاه آتار حماة من قبليجدر باللنر أن بعثة أترية دنمارنية ت  ىر      

Carelsberg Foundation)م
(1)

(Harald Ingholt) د إنغولتراها .دترأس البعثة  
(0)

ونان أبرز  

(Charles Christensen) تشارلز كرستنسن .أعضائها د
(3)

إينار  .د وَ م بدور نبير المعماريين 

(Ejnar Fugmann) فوغمان
(0)

م 1031عام  لبدور معماري مساعدم شرعت البعثة بعم ها من 

.م1036ربيع حتم نل واستمرت تقوم في 
(2)

 ؛ق عةسوية أترية في منطقة ال 13نشفت هله البعثة عن  

م(Neolithicالعصر النيوليتي )يرجع أقدمها ىلم العصر الحجري الحديث 
(6)

نما نشفت في السوية  

.الخامسة عن مبان  عدة تعود ىلم العصور اآلرامية
(0)

 

 ةّمت ؛قام بهعمال معمارية وتوتيقية فضالً عن أعمال البعثة فوغمانيلنر أن المهندس الدنمارني       

ىلم سكتشات بالق    ومجموعة من نحو مائة لوحة مائية لمدينة حماةم ىةافة ممجموعة صور ةوئية

وخان رست  باشا  –م1032أجراها عام – ناعورة المحمديةنوابد مهمة الحبرم وأعمال رفع وتوتيت أل

العد مآل وبيت فردوس 
(6)

 .في ذلك الوقت وقد شك ت أعماله بمجم ها الصورة الوحيدة المتكام ة لحماة 

متوفيق الشيشكلي. لتسهيل بعا األعمال بد فوغمان. د استعان
(0)

وقام برس   

 (14)".م1032الدنتور يهخل نصيحة جيدة من الدنتور : "ع يهاألخير وع ت  بمنزلاجتماعهما 

 :تسمية حماة بمدينة أبي الفداء

قبل الحرب العالمية األولمم لكن النادي األدبي بحماة         ( مدينة أبي الفداء)ل  تكن حماة تُعره باس  

واللي نان يهده ىلم ىذناء روح الوطنية ومقاومة الفرنسيين؛ سعم لتجديد  –م1000الماسس عام –

: م وعضويةفيق الشيشكليتو. د: وشكل لجنةً باالنتخاب لهلا ال ر  برئاسة. أبي الفداءوترمي  مرقد 

مرشيد حميدان
(11)

مقدري الكيالني 
(10)

جميل البارودي 
(13)

.محمد سعيد الزعيموَ  
(10)

وقد ت  تدشين  

سامي . نما ساعد ع م نشر االس  المناةل أ(. مدينة أبي الفداء)مم ومل حينها دعيت 1002عام  المرقد

السراج
(12)

.(أبي الفداء)اللي نان يكتب في الصحف العربية تحت االس  المستعار 
(16) 

 .م1002بدءاً من عام ( مدينة أبي الفداء)حم ت حماة اس   :نتيجة

نشطت المدينة نمرنز حضاري مه  تحت فترات الحك  اآلرامية والكالسيكية والزنكية  :نتيجة

 .عمارة المدينة وعمرانها وتطورها بالمجملواأليوبيةم وترنت جميع هله العصور أتراً ع م 

 .ع يها المخطط الزمني لمدينة حماة حالة المدينة سياسياً عبر العصورم والدول التي تتابعت (40رس  ) يدهر

 

                                                   
(1)

 .م1606 (J. C. Jacobsen)ماسسة دنمارنية مقرها نوبنهاغن تهده لتمويل وتش يل البحث الع ميم أسسها  :مؤسسة كارلسبيرغ 
(0)

عدال  آتدار دنمدارنيم متخصدص فدي آتدار الشدرق األدندمم قداد عم يدات التنقيدب الرئيسدة فدي حمداةم دّرس فدي الجامعدة  :اد إنغولرترها 

 .م1062 – 1606األمريكية في بيروتم عاش 
(3)

 .م1020 – 1666معماري وعال  آتار دنمارنيم عاش  :تشارلز كرستنسن 
(0)

 .م1062 – 1606فنان ومعماري وعال  آتار دنمارنيم عاش  :إينار فوغمان 
(5)

 (Keck, et all: 1990) .ـــ 342صـــ . مصدر سابت. 
(6)

 .ـــ 110صـــ . مصدر سابت(. 1060: المفتي) 
(0)

 .ـــ 101صـــ . المصدر السابت 
(6)

 (Keck, et all: 1990). ـــ 310 م 340 صـــ. سابت مصدر. 
(0)

فددي حمدداةم          ( بيددت األمددة)صدداحب ياسددي حمددويم صدداحب جريدددة التوفيددتم ومجاهددد وزعددي  س عيددون طبيددب :توفيررق الشيشرركليمحمررد  

 .م1004 – 1660من ماسسي النادي العربي والحقاً رئيس النادي األدبيم عاش 
(14)

 (Keck, et all: 1990). ـــ 310 – 316 صـــ. سابت مصدر. 
(11)

 .م1006 – 1040مم عاش 1060م وعيّن وزيراً ل عدل واألوقاه 1020قا   حمويم انتخب رئيساً ل محكمة الع يا  :رشيد حميدان 
(10)

 .م1064 – 1600مارخ وأديب حمويم له العديد من الكتب والتحقيقات التاريخيةم عاش  :أحمد قدري الكيالني 
(13)

 .م1060 – 1606مارخ حمويم عاش  :جميل الباروديمحمد  
(10)

 – 1042 عداش زب الدوطني ورئديس غرفدة تجدارة ح دبمعضدو الكت دة الوطنيدة والحد اقتصادي وناتب حمويم :محمد سعيد الزعيم 

 .م1063
(12)

 .م1064 – 1603عاش عمل مديراً ل مرنز الثقافي العربي بحماةم حمويم  صحفي مجاهد وخطيب وناتب: سامي السراجأحمد  
(16)

 .ـــ 16صــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
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 زمني التاريخي لمدينة حماةلالمخطط ا: 40رس  
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 اإلطار العمراني. 4. 1

أولم؛ فموقعها يوفر األمن من حيث توسطها مدن وعواص  سوريةم            استقرارتُعّد حماة منطقة 

بمنهًو          –عبر التاري –مما يعطيها الفرصة ل تههب واالستعداد في حال وقوآ غزو  مام ما جع ها 

المرتفعات الجب ية من ال ربم ونهر : ومن حيث ىحاطتها بعوامل دفاعية طبيعية. عن ال زوات المباغتة

. لعاصي من الشرق والشمالم باإلةافة ىلم تل الق عةم هي بمجموعها عوامل توفر األمن واالستقرارا

نما يوفر وقوعها ةمن منطقة سهوبية شبه قاح ة تحدها الصحراء من الشرق صعوداً نحو الشمال واحةً 

ا األرةية أولم؛ حيث تتوفر فيه زراعيةوهي منطقة . توفر المياه والدالل والخضرة وتتخل نم جه

. مدينةن تهاع م نشه نل ت ك العوامل ساعدت. الخصبةم ومخزون المياه الوافر والدائ م والطقس المالئ 

وجدت  –.م.والعائد ىلم العصر النيوليتيم األلف الخامس ق–ويلنر أن أقدم تجمع  سكني في مدينة حماة 

 .بقايا المباني اآلرامية في تل الق عة( 41مخطط ) يدهر .في المدينة يةعقل أول نواة  سكنها م ما يجع آتاره في تل الق عةم

 
 .من حفريات البعثة الدنمارنية األترية في ق عة حماة( E) الخامسة السوية في اآلرامية المكتشفات: 41مخطط 

 (1060: المفتي: )المصدر

الشروط الالزمة لنشهة المدن بحسب ىن نواة مدينة حماة الكائنة ع م تل الق عة تتحت فيها العديد من 

م(Vitruvius) يوسڤيتروڤ توصيف
(1)

من حيث؛( عشرة نتب في العمارة)في نتابه  
(0)

ارتفاعها اللي  

يجعها صعبة الوصول ومشرفة ع م المناطت المجاورة لهام ىحاطتها بجبال من الجهات ال ربية وبالنهر 

من الجهتين الشرقية والشمالية مما يحقت لها حماية طبيعيةم ومناخها المعتدل الخالي من الضبابم 

شبه قعاتم باإلةافة ىلم الشكل الوتربتها الصالحة ل زراعة ول تهسيس ونللك خ و المنطقة من المستن

ع م الشكل المنتد  نالمربع أو المستطيل لعوامل  يوسڤيتروڤىه ي يجي الطبيعي لتل الق عة واللي يفض ه 

.نما تجدر اإلشارة ىلم احتمال وجود أصل ديني ل مدينة نمعبد نونها منشهة ع م تل .أمنية
(3)

 

                                                   
(1)

( De Architectura)مهندس معماري ومددني وحربدي وناتدب التينديم صداحب أحدد أهد  الكتدب المعماريدة  :يوسڤيتروڤماركوس  

 .م03توفي . م.م ولد في النصف الثاني من القرن األول ق(عشرة نتب في العمارة)أو ( المعماري)المعروه باس  
(0)

 .ـــ 23 – 04صـــ (. 0414: وآخرونعابدينم ) 
(3)

 .ـــ 021صـــ (. 0410: عابدين) 
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صور مخت فةموةعت تصورات عّدة لمخطط المدينة قديماً خالل ع
(1)

 المخططات هله أظهرت 

         ؛ حيث يوةح أن أول مناطت االستقرار خارج تل الق عة نان م1044عام  منل المدينة تخطيط تَصّور

؛ اللي يدهر بدء م1024وي يه تصّور تخطيط المدينة عام  التوسع غرب تل الق عة (40مخطط )يدهر  ىلم ال رب منهام

ونما يتضح من المخططين  .نشوء القس  الثاني من المدينة (43مخطط )يدهر  .المدينة شمل التلظهور القس  الثاني من 

 .فإن مدينة حماة قد تميزت بتكونها من مدينتين مسورتين تفصل بينهما الق عةم ويقع ربا المدينة أسف ها

  
      .م1024 عام حماة مدينة: 43 مخطط                                      .م1044 عام حماة مدينة: 40 مخطط                

 (دونسيادس تقرير ىلم استناداً ) الباحثة: المصدر

غير أنه بمراجعة التصّورين ةمن مندور  يهخل الموتوق من الروايات التاريخية واألدبية العربية 

ني  بحسب المع ومات األنيدةمن قبل الباجثة تعديل المخططات  بعين االعتبار فإن تناقضاً يدهر؛ وقد ت ّ 

حيث تلنر المصادر التاريخية. تصير مطابقةً ل روايات واألوصاه التاريخية
(0)

أن الزلزال العدي   

أعاد بناء أسوار المدينة  –وع م ىتره–اللي نور الدين زنكي م في عهد 1120/ هـ220ةرب حماة عام 

         ا بالعمارة؛ فبنم جامعها ومارستانها الشهيرين ال لين حمال اسمهم وغيرهماوأعاد ق عتها وتدارنه

  .م1100/ هـ260وذلك نان خالل فترة حكمه التي انتهت بوفاته عام . من األوقاه والمساجد

 نور الدينعند االعتماد ع م أه  المعال  التي تّ  ترميمها أو ىنشاؤها في عهد ىةافة ىلم ذلك ف

مم1160/ هـ226المنشه عام –ةافتها ىلم مخطط المدينة الملنور؛ نالجامع النوري وى زنكي
(3)
 

مم1160/ هـ224عام  المنشه–والمارستان النوري 
(0)

–م1120/ هـ220المرم  عام –وجامع الحسنين  
(2)
 

 .م1044تعديالت الباحثة ع م تصور المدينة قبل  (40 مخطط)يدهر  .فإن تعديالت  هامة تطرأ ع م المخطط

                                                   
(1)

 .ـــ 160 صــ. دونسيادس تقرير 
(0)

 .البحث هلا من ـــ 14 صــ 
(3)

 .ـــ 141 صــ(. 1060: شحادة) 
(0)

 .ـــ 140 صــ. السابت المصدر 
(2)

 .ـــ 143صــ . المصدر السابت 
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 .م1044تصور لمدينة حماة قبل : 40المخطط 

 .الباحثة: المصدر

لمدينة حماة         ابن جبيروما ياند ع م صحة التعديل المقترح تطابقه ووصَف 

:م1162 – 1160هـم 261 – 206في رح ته ما بين عام 
(1)

 

 نهراً ظاللهام أبصرت بشرقيها ( بحثت: أي)حتم ىذا ُجست خاللهام ونّقرت ... "

انتدمت طّرتيهم بساتين تتهّدل م قد دواليبهنبيرًام تتسع في تدفقه أساليبهم وتتناظر بشطيه 

أغصانها ع يهم وت وح خضرتها علارًا بصفحتيهم ينسرب في ظاللهام وينساب ع م سْمت 

اعتدالهام وبهحد شّطيه المتصل بربضها مطاهر منتدمة بيوتًا عدةم يخترق الماء من أحد 

متصل بالمدينة وع م شطه الثاني ال. دواليبه جميع نواحيهام فال يجد الم تسل أتر أذًو فيها

قد ُفتح جداره الشرقي  (الجامع النوري) جامٌع ص ير (الجزء الشرقي من المدينة) السف م

وبإزاء ممر النهر . ع يه طيقانًا تجت ي منها مندرًا ترتاح النفس ىليهم وتتقيد األبصار لديه

               ح بية الوةعم وىن نانت ق عةٌ ( بوسط المدينة) بجوفّي المدينة (من جهة الشمال)

في الحصانة والمنعم سّرب لها من هلا النهر ماٌء ينبع فيهام فهي ال تخاه الصدو ها دون

 .م وال تتهيب مرام العدو(العطش: أي)

وموةوآ هله المدينة في وهدة  من األر  عريضة مستطي ةم نهنها خندٌق عميتم 

( الجزء ال ربي من المدينة)المدينة الع يا أحدهما نالجبل المطّلم و: يرتفع لها جانبان

في الجانب اآلخر في ربوة  منقطعة نبيرة  والق عةمتص ة بصفح ذلك الجانب الجب يم 

 المدينة السف مومستديرةم قد تولم نحتها الزمانم وحصل لها بحصانتها من نل عدوٍّ أمانم 

                                                   
(1)

 .ـــ 034 صــ. سابت مصدر.(. ت.د: جبير ابن) 

جسر باب 

 الهوو

منطقة 

غير 

 موجودة

 الجامع النوري

 البيمارستان النوري

 جامع الحسنين

 سوق المنصورية

 (ربا المدينة)
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ون تا  تحت الق عة متص ة بالجانب اللي يصب النهر ع يهم( الجزء الشرقي من المدينة)

. يمتّد ع م رأس جانبها الع ّي الجب ي ويطيف بهاسور المدينة الع يا و. المدينتين ص يرتان

             (شماليّها)يحدق بها من تالتة جوانبم ألن جانبها المتصل بالنهر ل مدينة السف م سوٌر و

وقد نان جسر الهووم ) معقود بصّ  الحجارة جسٌر نبير وع م النهر. ال يحتاج ىلم سور

هو وسطهام  ربا المدينة) ربضهايتصل من المدينة السف م ىلم  (يسمم بالجسر الكبير

م وربضها (وربا حماة هو المنطة الواقعة خارج األسوار بين جزئي المدينة أسفل ق عتها

نبير فيه الخانات والديارم وله حوانيت يستعجل فيها المسافر حاجته  ىلم أن يفرغ لدخول 

أحفل وأجمل من أسواق المدينة ( ما يعره حالياً بالسوق)المدينةم وأسواق المدينة الع يا 

لجميع  (أسواق المدينة الع يا: أي)م وهي الجامعة (ما يعره حالياً بالحاةر)السف م 

مدينة : أي)اعات والتجاراتم وموةوعها حسن التندي م بديع الترتيب والتقسي م ولها الصن

م ولها تالئ (الجامع النوري)الجامع األسفل  من (الجامع األع م الكبير) جامٌع أنبر( حماة

الجامع )ع م شّط النهر بإزاء الجامع الص ير  (المارستان النوري)مدارس ومارستان 

 (".النوري

 :في وصف المدينة ابن جبيرنره م خص ما ذ

 .توزآ البساتين والنواعير ع م شطي النهرم وىيصال النواعير الماء ىلم المدينة وبيوتها -

م والقس  األدنم (ال ربي)تقسي  المدينة ىلم قسمين لكل قس  منهما سوٌر منفصل؛ القس  األع م  -

 .وفيّهاوتوسط الق عة المدينة بج. فيه الجامع النوريم واللي (الشرقي)

 .يبدأ من المرتفع الجب ي ت  ي تف حولها المدينة الع يا متص ة بالسفح الجب ي ال ربيم وسورها -

م بينما ال تحتاج ىلم سور في جانبها المتصل (أة ع)المدينة السف م سورها ذو تالتة جوانب  -

 .بالنهر

                بالمنطقة الوسطم: أي)وجود الجسر الكبير ع م النهر يصل المدينة السف م بربا حماة  -

 .ويسمم حالياً بجسر الهوو(. بين المدينتين المسّورتين

ربا المدينة بهنه منطقة حاف ةٌ بالحوانيت والخانات والديارم ول  يتصل بنا اس  ابن جبير وصف  -

أي من ت ك األماننم وع م ذلك فإننا نعره بوجود  عمراني في ت ك المنطقة لكننا غير قادرين 

 .ع م تحديد حدوده أو أي  من معالمه

ذنر حسن تندي  وتقسي  أسواق المدينة الع يا وجمعها ل صناعات والتجاراتم وأنها أحفل وأجمل         -

 .من أسواق المدينة الدنيا

ذنر وجود الجامعين األع م الكبير والجامع النوريم وتالئ مدارسم والمارستان النوري بجانب    -

 .الجامع النوري

نانت مدينة حماة في العصور الوسطم تتهلف من مدينتين مسّورتينم تقع بينهما الق عة المبنية  :نتيجة

 .اللي يحفل باألسواق( ربا المدينة)ع م تلم وفي أسف ها 

مم وذلك 1300/ هـ006نما ت  تعديل تصور لمخطط المدينة في نهاية الحك  األيوبي لحماة عام 

اللي –( السوق الطويل)ينا والتي تعود ىلم الفترة التقوية؛ سوق المنصورية بإةافة المباني المعروفة لد

/ هـ006المنشه عام –( الحيّات) أبي الفداءوجامع  –م1004/ هـ610عام  المنصور األولأنشهه الم ك 

.م1302
(1)

     .            اللي زار حماة في نهايات ت ك الحقبة ابن بطوطةوبما يتطابت مع رواية الرحالة  

  .م1300مدينة قبل تعديالت الباحثة ع م تصور ال (42مخطط )يدهر 

                                                   
(1)

 .ـــ 146 م 143 صــ. سابت مصدر(. 1060: شحادة) 
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 .م1300تصور مدينة حماة قبل : 42مخطط 

 .الباحثة: المصدر

 
 .الميالدي العشرين القرن تالتينات في لها الدنمارنية األترية البعثة تصور بحسب واأليوبية العثمانية حماة مدينة: 46مخطط 

 (Riis: 1987: )المصدر

 سوق المنصورية

 (ربا المدينة)

 جامع أبي الفداء
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ىلم نتيجة مقاربة ل نتيجة التي توص ت ىليها البعثة األترية الدنمارنية في تالتينات القرن  مما يوصل      

األحياء التي ترجع ىلم العصور الوسطمم وت حظ تقاربها مع النتيجة التي توص ت ىليها  (46  مخطط)يدهر الجزء المد ل من  .العشرين الميالدي

 (.42مخطط )الباحثة في 

حتم نهايات العهد األيوبي نانت مدينة حماة تقع ع م الضفة ال ربية لنهر العاصيم والتي حم ت : نتيجة

ل  المعروفة التي أنشئت ع م الضفة م ونان جامع أبي الفداء من أقدم المعا(منطقة السوق)الحقاً اس  

 .الشرقية ل نهر

في الجزء المار بحماة ليقطع ( ح ب –دمشت )مط ع القرن الخامس عشر ميالدي ت  تحويل طريت 

ومن حينها أصبح  –أقدم جسور المدينة–النهر شمالي المدينة مروراً بحي الباشورة عبر جسر الهوو 

ع م الضفة  لجسرم ونان تحويل الطريت سبباً لتوسع حماةمدخل حماة من هله المنطقة يعره بباب ا

الثانية لنهر العاصيم وليصبح حي باب الجسر مقسوماً ع م جزئين متوزعين ع م ةفتي العاصي 

وبمرور الوقت بدأت المنطقة الجديدة بالتوسع . مكوناً النواة األولم لما بات يعره لدينا بمنطقة الحاةر

لسكان األرياه الشرقية والبدو لتصير مرنزاً ل تبادل التجاري معه ؛ فكان العمراني بسبب اجتلابها 

الجزء الثاني من حي باب الجسر هو النواة األولم ل حاةرم بعده نشه حي الشرقية بشكل منفصلم تاله 

في القرن  حي بين الحيرين ت  حي البارودية في أواخر القرن الخامس عشر الميالدي ت  حي الزنبقي

 .أحياء مدينة حماة العثمانية (40 م 46 مخطط)يدهر  .عشر الميالديالسابع 

  
 .م1604مدينة حماة عام : 46مخطط                                         .م1624مدينة حماة عام : 40مخطط 

 (.استناداً ىلم تقرير دونسيادس)الباحثة : المصدر

            فيما بعد اتص ت هله األحياء الجديدة في منطقة الحاةر ببعضها بواسطة أحياء جديدةم 

نبيراً مقارنة بالمنطقة ( منطقة الحاةر)ونان التوسع نحو الشرق  .ترابط األحياء ببعضها عمرانياً  (46مخطط ) يدهر

م تّ  مّد الخط 1040في عام . لضفة الشرقية لنهر العاصيالتوسع الجديد ع م ا (40م  46مخطط )يدهر  (منطقة السوق)األخرو 

واللي نان يمر ب رب حماة مما أدو ىلم توسع  محدود ل مدينة نحو ( رياق –حمص  –ح ب )الحديدي 

.ال رب
(1) 

 .تهتير السكة الحديدية في توسع المدينة نحو ال رب (14 مخطط )يدهر 

                                                   
(1)

 .ـــ 100 م 100 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
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 .م1004مدينة حماة عام : 14مخطط                                  .م1662مدينة حماة عام : 40مخطط 

 (.استناداً ىلم تقرير دونسيادس)الباحثة : المصدر

                        إيكوشار الفرنسيم من قبَل 1000المخطط التنديمي األول لحماة  ُوةع عام 

(Michel Ecochard)
(1)

ملصالح وزارة األش ال العامة 
(0)

يدهر . باإلةافة ىلم ةابطة بناء مرافقة 

وقد نان مبدئياً ومبسطاً  .مخطط ىيكوشار التنديمي (10 مخطط)مدينة حماة وقت عمل المخطط التنديمي األول لهام نما يدهر ( 11مخطط )

 !أو لمحيطهام ول  يحدد عدداً ل سكان أو مدةً زمنية ل تنفيل حيث ل  يستند ىلم دراسات لمدينة حماة

 
 .م1000مدينة حماة عام : 11مخطط 

 (.استناداً ىلم تقرير دونسيادس)الباحثة : المصدر

                                                   
(1)

بددأ حياتده المهنيدة فدي سدوريةم  لعدب دوراً نبيدراً وةدع المخططدات التنديميدة . معماري ومخطدط عمراندي فرنسدي :ميشيل إيكوشار 

نمدا صدم  عددداً مدن المبداني العامدة فدي هدله . وبانسدتان الفرنسية ل دول التي نانت واقعةً تحت استعمارها؛ منها سورية ولبنان والم درب

 .م1062 – 1042عاش . الب دان وغيرها
(0)

 .ـــ 100 صــ. سابت مصدر(. 1060: المفتي) 
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 .م1000عام  (مخطط ىيكوشار)المخطط التنديمي األول لحماة : 10مخطط 

 (DOXIADIS Associes) دونسيادسالمخطط التنديمي الثاني تّ  ىعداده من قبَل شرنة 

مم وقد حدّد المخطط وندام ةابطة البناء 1062م وحتم 1064اليونانية م رس  تطور المدينة من عام 

المرافت له استعماالت األراةيم نما استند ىلم دراسات وىحصائيات شام ة تتع ت بالمدينة؛ نالترفيهم 

المخطط  (10 مخطط)مدينة حماة عند عمل المخطط التنديمي الثاني لهام نما يدهر ( 13مخطط )يدهر  ...والسكنم والعملم والمواصالت

 .التنديمي الموةوآ من قبل شرنة دونسيادس

ياخل ع يه عدم مراعاته لخصوصيات المدينة؛ من حيث اختياره التقسي  الشطرنجي اللي ال يتناسب 

 .ونللك جعل مناطت التوسع في األراةي الخصبة المروية. وطبوغرافيتها

 
 .م1020مدينة حماة عام : 13مخطط 

 (.ىلم تقرير دونسيادس استناداً )الباحثة : المصدر
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 .م1026 عام( دونسيادس مخطط) حماة لمدينة الثاني التنديمي المخطط: 10 مخطط

 .دونسيادس تقرير: المصدر

المخطط التنديمي  (12مخطط )يوةح  المخطط التنديمي الحديث لحماة وةع من قبَل شرنة الدراسات العامةم

وقد استبعد األراةي المروية الخصبة . م0414م وحتم 1062يرس  تطور المدينة من عام  .الثالث لمدينة حماة

                    ل الشوارآنما استبعد المناطت العالية احترازا من مشانل المياهم وحوّ  من مناطت التوسعم

.م1006لكنه خرج عن ىطاره الزمني؛ حيث ل  يصدق ىال في عام . من شطرنجية ىلم ح قية
(1)

 

                                                   
(1)

 .ـــ 133  – 130 صــ. سابت مصدر(. 0440: الكيالني) 
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 .م1006عام ( مخطط شرنة الدراسات العامة)لمدينة حماة ( الحديث)المخطط التنديمي الثالث : 12مخطط 

 .م0440ب دية حماة : المصدر
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 نشوء نواعير العاصي وتطورها التاريخي. 4

 خصائصه ومحيطه نهر العاصي في حماة. 1. 4

 شعوبهالمناطت بالد الشام وراةي والتشابه التاريخي الثقافيم والتقارب الج رافي الطبيعي أل ىن

ساالين ل تكرار بإلحاح عند ذنر نواعير حو  العاصيم أو نواعير منطقة  –بشكل  ت قائي–هو ما يدفع 

نهراًم  06 دها نحووالتي يب غ عد لماذا ُوجدت النواعير ع م نهر العاصي دون أنهر الشام؟ :األولحماة؛ 

ع ماً بهن نهر الفرات يعّد هو أعد  أنهر المنطقة. تتنوآ في أطوالها وغزارتها
(1)

 .نهر العاصي م وي يه

محصورةً في منطقة  تمثل فقط ما يقارب  لماذا نانت نواعير العاصي في منطقة حماة بالتحديد؟ :والثاني

.ني ومتراً  201من مجمل طول العاصي البالغ % 00.6
(0)

 

 لماذا العاصي؟. 1. 1. 4

ىن ال جوء ىلم حّل النواعير الهيدروليكية التقني لرّي األراةي الزراعية في حو  العاصي        

اإلق يميةم والمائيةم والجيولوجيةم : ل  يُك ممكناً ىال باجتماآ عدد  من الخصوصيات الطبيعية

.والمورفولوجية
(3)

 

 :الخصوصيات اإلقليمية

العاصي في غالبه يقع ع م الحدود الفاص ة بين منطقتين مخت فتين في خصائصهما مجرو 

المنطقة الجب ية المحاذية ل ساحل والتي تت قم وتحجز أمطار البحر القويةم       : اإلق يمية؛ ففي ال رب

المنطقة : وع م عكسها في الشرق

الداخ ية ل سهول السهوبية القاح ة حيث 

لكن . شمالتمتّد الصحراء نحو ال

بالتحديد الدقيت لموقع حو  العاصي 

نجد أنه يقع خارج المنطقة الرطبة؛ أي 

يوةح  .ةمن المنطقة السهوبية القاح ة

العاصي في ىق ي  سهوبي قبل حماةم  مرور (16مخطط )

 .ووقوآ حماة ةمن واحة

 
 العربية ل جمهورية النباتية األقالي : 16مخطط 

 السورية

 .(ت.د: وآخرون زيادةم: )المصدر

 

ومن أه  ميزات . م   تقريباً في مصياه 644–ىال أن سفحه ال ربي مرويٌّ باألمطار بشكل  جيد 

هلا اإلق ي  اتساآ الت يرات المطرية ةمن العام نفسه؛ بين منطقة  وأخروم أو في نفس المنطقة باختاله 

ال تحدم بقطرة  ا في أشهر  أخروم   بينم 644–244األشهرم حيث تستقبل في األشهر المطيرة ما بين 

.أةعاه 3نما أن االختاله يمكن أن يقع بين العام واآلخر بمقدار . مطر
(0)

           العاصي مرور  (10 مخطط )يدهر 

 .في أقالي  مائية غنية باألمطار

                                                   
(1)

م مما جعل نهر العاصي يعّد أعد  (بالد الرافدين)في الواقعم وبحسب التقسي  التاريخي ل منطقة؛ فإن نهر الفرات يتبع لمنطقة العراق  

الندر عن التقارب الج رافي بين النهرين فقد نان التقسي  يعتبر نالً منهما واقعاً في منطقة أنهر بالد الشام وليس الفراتم ب ّا 

 .ج رافية مخت فة
(0)

 .ـــ 60 صـــ(. 1002: البدوي) 
(3)

 .(ع   شكل األر : )ع   دراسة الشكل والبنية دون اعتبار الوظيفة في العادةم وهو :المورفولوجيا 
(0)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 – 030صـــ . مصدر سابت. 
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 السورية العربية ل جمهورية المائية األقالي : 10 مخطط

 .(ت.د: وآخرون زيادةم: )المصدر

 :الخصوصيات المائية

               مائية العاصي مالفةٌ من أربعة أشهر  من الفيضانات القويةم وشهرين زيادة معتدلة في مياههم 

              نما أن وادي العاصي. أما في الشهور الستة الباقية فهي تتراوح بين نادرة المطر ىلم جافة تماماً 

تهتير الشمس المحرقة في الصيف والرياح في بعا األحيان؛ والتي  مايو يبقم تحت/ من بداية شهر أيار

ويقدر ىجمالي ىيراده السنوي بم يار ىلم م ياري م. تزيد التبخر وتضاعف الجفاه
3
.من الماء 

(1)
 

 :الخصوصيات الجيولوجية

مرور العاصي في منطقة ذات  (16 مخطط)يدهر  .منطقة حو  العاصي تهيمن ع يها الصخور الك سية والبازلتية

تت قم جبال لبنان ال ربية والشرقية وجبال سورية الساح ية أمطاراً جيدة  .صخور بازلتية في حمصم ون سية في حماة

                ولما نانت األراةي الك سية في ت ك الجبال نثيرة التشقت؛ فإنها . وبالتالي تشكل مستودعات  ل مياه

فإنها تفيا  عن مستوو المياه الباطنية العادية ويزداد منسوب ت ك المخزونة فيها حين تتشبع بالمياه

ينابيعاً في األودية وعند أقدام الجبال لتتبع المياه الجاريةم وهو ما يحدئ عند منابع العاصي في العين 

.الزرقا
(0)

نما أن الصخور البازلتية في  

حمص ومحيط حماة ليست قاب ةً 

وبالتالي فهي أقّل –ي لالنحالل الكيميائ

لكن تصدعها ونثرة  –نفوذاً من غيرها

تتجمع . شقوقها تسمح بترشح  هام  ل مياه

المياه في هلا الكتل لتخرج من النقاط 

 المنخفضةم نما تخرج المياه المتجمعة 

.في سفوح العاصي من سرير النهر
(3)

 
 

 

 

 السورية العربية الجمهورية جيولوجية: 16 مخطط

 .(ت.د: وآخرون زيادةم: )المصدر

 

                                                   
(1)

 .ـــ 130صـــ (. 0446: غرايبة)| ـــ 31صـــ (. 1006: مخيمر َو حجازي) 
(0)

 .ـــ 360صــ (. 1002: فضل  ) 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 – 030صـــ . مصدر سابت. 
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 :الخصوصيات المورفولوجية

ارتفاآ ةفاه  (10مخطط )يدهر حواه الضفاه مشك ةٌ بشكل  قائ  بالنسبة ل نهرم نما أنها أع م من منسوبهم

النهر وقساوة انحدارها عند ارتفاآ ةفاه ( 04مخطط )نما يدهر . وافرةم والمدينةفي أحياء؛ الباروديةم الط من خالل تالتة مقاطع العاصي ةمن مدينة حماة

م 304 – 344حيث تتوسط مدينة حماة منطقة سهول حماة التي ترتفع وسطياً بمقدار  .مدخل مدينة حماة الشرقي

م فوق 004ىلم ( نواعير البشريات)عن سطح البحرم فيما يصل مستوو نهر العاصي عند مدخل حماة 

م عن سطح البحر 063ه عند مخرجها ىلم مم فيما يصل ارتفاع24سطح البحرم بعمت ينخفا حوالي 

عن منسوب الهضبةم   م 20أي بانخفا  يقارب 
(1)

وينتج االختاله في منسوب النهر بين أول المدينة  

وآخرها بسبب ميالنه البالغ 
   

    
.في هله المنطقة 

(0)
وقد بنيت جميع المسانن في المدينة ع م المدرج  

 م عن منسوب السهل الفيضي اللي يع و بدوره11 – 0بين  راوحع م السهل الفيضي بارتفاآ يت المشره

.م0 – 1 عن منسوب النهر بمقدار
(1)

 

يمتاز نهر العاصي مائياً بخصوصية مخت فة عن األنهار المجاورة في المنطقةم نما تمتاز ةفافه  :نتيجة

 .في منطقة حماة بخصوصية جيولوجية ومورفولوجية شك ت بمجموعها بيئة مثالية إلقامة النواعير

 

 
 النهر عن المرتفعة المدرجات ع م البناء توةح حماة مدينة في العاصي لنهر عرةية مقاطع تالتة: 19 مخطط

 .النهر باب وجسر الكبير األع م الجامع عند( 3) .العد  وقصر الكيالنية الزاوية عند( 0) .في حي البارودية( 1)

 (0446: البارودي: )المصدر

                                                   
(1)

 .ـــ 10 – 16صـــ . مصدر سابت(. 0446: البارودي) 
(0)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 - 002 صــ. سابت مصدر. 
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 (الشريعة) حماةمدينة  مرنز من بالقرب العاصي لحو  عرةي مقطع: 20 مخطط

 (Riis: 1987): المصدر
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 :بالخصوصيات السابقة يمكن ت خيص الخواص المميزة لنهر العاصي في النقاط التاليةأخلاً 

؛ بخاله بقية المجاري المائية في الدروه ازدياد غزارته ن ما ابتعد عن منبعه باتجاه مصبه :أوالا  -

 حيث أنه يت قم مدداً من المياه. الممات ة في المنطقة والتي تقل مياهها ن ما ابتعدت عن المنبع

م حيث (قطّينة)الجوفية ونللك من روافد عدةم ىةافةً ىلم نونه يتزود بالماء من بحيرة حمص 

يقّدر تصريفه السنوي بم ياري م
3
.من المياه 

(1)
 

 .ال يحتاج ألن يحفره بنفسه في واد  جاهز أنه يجري: ثانياا  -

م11غياب ظاهرة االةمحالل؛ فمعدل تدفقه الوسطي : ثالثاا  -
3
ل  يكن ليقل                   تام في حين أنه /

م14عن 
3
الثبات يسهّل ما يضعه في نوآ  من . تام ىةافةً ىلم غياب ظاهرة الفيضانات المدمرة/

 .ودراسته لوةع الح ول مراقبته

 .بشكل تابت نتيجةً لثبات النهر سرير العاصي محفوراً بقاء : رابعاا  -

بحك  شكل الضفاه؛ حيث أن الحواه  ولةعيفة المفعفي حال وقوآ فيضانات فإنها تقع : خامساا  -

 .العالية ل نهر تحتوي أي فيضان  بشكل جيد وتمنع حدوئ أي تهتير  نارتي ع م المناطت المجاورة

في حو  العاصي جع ت بساتين العاصي تشابه وتضاهي بساتين  خصوبة األراةي: سادساا  -

 .ال شيء نادر الوجود فيها: غوطة دمشتم حتم قيل

حيث أنها تقع في وسط  من الهضاب الوعرة  لعاصي وما يحيط به من بساتين مه ٌ موقع ا: سابعاا  -

الجافة تحدها الصحراء من الشرق وباتجاه الشمال؛ ما يجع ها مقصداً يتزود منه الناس بالماء 

 .والخضرة والدالل

 .بخصائص عدة تمكن ىقامة النواعير ع يه ودراستهامائياً  يمتاز نهر العاصي :نتيجة

 لماذا حماة؟. 4. 1. 4

                   العاصي في الحقيقة نهٌر مرنب مالف من خمسة مجار  مائية مخت فة فيما بينها وموزعة 

من   تقريباً 644ع م مسافة 
(0)

ينبع من الجنوب في لبنان مروراً باألراةي السورية حتم يصب                 

 .مسار نهر العاصي من منبعه وحتم مصبه( 01مخطط )يدهر في البحر األبيا المتوسطم 

ليس العاصي سوو واد  جب ي  قاعه حصوٌي جاه في أنثر شهور  البقاآفي قسمه الع وي في  -

 .السنة؛ ويستحيل تحديد نقطة مبدئه من المجاري العديدة الجافة

ع          تتفت في السرير أول س س ة  من الينابيع يسمم تجمعها بالعين الزرقا وتق الهرملقرب  -

ومن هلا التجمع يصبح العاصي نهراً صافي المياه  م عن مستوو سطح البحرم602ع م ارتفاآ 

لكنه شديد االنحدار؛ حيث تب غ نسبة انحداره 
  

    
 .مقطعاً لنهر العاصي موةحاً ع يه نسب انحداره  (00مخطط )يمثل  .

ة التي تمتّد من أسفل س س ة جبال لبنان يقل هلا االنحدار تدريجياً حتم الث ر السه ية نصف القاح  -

الشرقية حتم يصبح االنحدار بنسبة 
 

    
ت    

   

    
. 

في هلا الموقع تشابه ظروه النهر تفرعات نهر بردوم ما يجع ه صالحاً إلنشاء أقنية الري * 

 .المحفورة

موقعها؛ التي ال تنضب بسبب ( قطّينة) بحيرة حمصبعد خروج النهر من هلا السهل ينصب في  -

 .م   من األمطار سنوياً 044حيث تت قم من الجبال ال ربية 

ويصبح ( دون أن يخترقها) حمصيخرج النهر من البحيرة ماراً بمحاذاة هضبة بازلتية في  -

انحداره 
 

    
م وقد نان هلا المقطع من النهر ذا مجال  واسع الستخدام مياهه في زراعة السهلم 

 .ستينيات القرن الماةيوفيه أقي  سّد الرستن أوائل 

                                                   
(1)

 .ـــ 60 صــ(. 1002: البدوي) 
(0)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 – 002 صــ. سابت مصدر. 
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؛ فبدءاً من الرستن تتوفر فيه كافة الشروط إلقامة النواعيريبدأ المقطع اللي  الرستنبعد : سادساً  -

نما تب غ نسبة انحدار النهر في هلا المقطع . يجري النهر بين هضبتين ذواتي سفوح  ق ي ة االنحدار
   

    
 .بحيث تمثل قوةً مثاليةً ل جريان بالنسبة ل زارته 

نهر العاصي في منطقة حماة المحصورة بين الرستن وسهل ال اب بتوافت خصائصه مع  يمتاز: نتيجة

 .شروط ىقامة النواعير

 
 حماة ومنطقة السورية باألراةي مروراً  مصبه حتم منبعه من العاصي نهر مسار: 01 مخطط

 .(ت.د: وآخرون زيادةم: )المصدر

 
 النواعير ومنطقة انحدارهم يدهر مصبه وحتم منبعه من العاصي نهر في مقطع: 00 مخطط

الباحثة: المصدر   

6446% 
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 تسمية نهر العاصي. 4. 4

تكون أقدم تسمية أط قت ع م نهر العاصيم  Orontes) – Ορόντης)(1) أورنتسلعل تسمية 

م(ال بوة)باآلرامية  فهي ذات مرد  آرامي سيرياني؛ حيث تعني
(0)

مصدر ( نبع ال بوة)ولع ها ترمز ىلم  

ونان  م(ОΡΟΝΤΗΣأورنتيس )وقد أخلها عنه  اليونان والرومان فيما بعد لتصبح . العاصي ومنبعه

 رمز العاصي ع م سكك ىنطانيةم (ب م ج م د م هـ – 43صورة )تدهر  يرمز له برس  ىله سابح في البحر ع م سكك ىنطانيةم

(Tigranes II) تيغران الثانيع م سكة  قب ها نللكومن 
(3)

.أحد أعد  م وك عصره 
(0)

( أ – 43صورة )تدهر  

 .الجرمانية تسمية النهر حتم اليومعن هله التسمية أخلت معد  ال  ات الالتينية و.سكة تي ران رمز ىله العاصي ع م

 
 (.م.ق 60 – 63)م تاري  صكها (م.ق 22 – 02حك  عام )سكة أرمينيا في عهد تي ران الثاني العدي  : أ - 43صورة 

 .يسبح يميناً ( ورنتسأ)بحوزتها ورقة نخلم وىله النهر يدهر نقشها تايتش اإلنطانية جالسة ع م صخرة عالية و

 
 (.م 000 – 016حك  عام )سكة ىنطانية في عهد ىيل جبل الس وقي : ب - 43صورة 

 .يسبح عند أقدامها( أورنتس)اً ع م صخرةم تحمل آذان اللرةم وىله النهر يدهر نقشها ىلهة المدينة تج س يسار

 
 (.م 021حك  عام )سكة ىنطانية في عهد هوست يان الروماني : ج - 43صورة 

يندر نبش يقفز يميناً ورأس د يسبح عند قدميهام فوق المعب( نتسأور)رباعي األعمدة في ىنطانية وىله النهر ( تايتش)يدهر نقشها هيكل 

 .يساراً 

 
 (.م 023 - 021حك  عام )سكة ىنطانية في عهد تريبونيانوس غالوس الروماني : د - 43صورة 

 .يسبح عند قدميها( أورنتس)رباعي األعمدة في ىنطانية وىله النهر ( تايتش)يدهر نقشها هيكل 

                                                   
(1)

 .ـــ 106 صــ. سابت مصدر(. 1060: الشحنة ابن: )هامش| ـــ 161 صــ(. 1060: شعار) 
(0)

 (Jaghnoon: 2009) . ـــ  66صــ. 
(3)

 .م.ق22 – 02م حك  .م.ق63ىمبراطور أرمينيام احتل سورية وةمها لمم كته عام  :الكبير/ الثاني (ديكرانوس) تيغران 
(0)

 .ـــ 106 – 102 صــ. سابت مصدر(. 1060 :الشحنة ابن) 
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َو تيودوسيوس ( م 046 – 302حك  عام )أرناديوس م (م 003 – 303حك  عام )سكة ىنطانية في عهد هونوريوس : هـ - 43صورة 

 (.م 046 – 043)الرومانيينم تاري  صكها ( م 024 – 040حك  عام )الثاني 

 .تحتها( أورنتوس)يدهر نقشها تايتش اإلنطانية تج س ع م صخرةم ووجهها يقابل ىله النهر 

 .اإللكترونية ل عمالت التاريخية(  Wild Winds)موسوعة : المصدر

                   أكسيوس نهرتميز اإلغريت بإةافته  مسميات عّدة جديدة ل نهر؛ فقد أط قوا ع يه اس  

(Axios Potamos )ل ك مة تحريفاً  تكون التسمية هله ولعل باليونانيةم "المستِحت النهر" يعني واللي 

( Typhoon – τυφών) تيفوننما أط قوا ع يه اس   .ال زير أو السريع تعني والتي" أتزيو" اآلرامية

 مارسياس اس  تحديداً  البقاآ منطقة في ع يه أط قوا فيما. اإلعصار أو التنين أو الدوامة باليونانية ويعني

(Marsyas) مارسيا فيها يفشل قديمة؛ أسطورة ىلم رجوعاً ( Marsyas Campus) كامبوس
(1)

          

(Apollo) ألبوللو تحديه يف
(0) 

 ممَ حِ " االس  ويعني لنهرم بتحوي ه باألخير حدا مما العزه في

 وهي( Belus) بيلوس ي يها وما ال اب منطقة في النهر اليونان مسمّ . "مارسيوس بيت" أو "مارسيوس

.الباب ي الخصوبة ىله (بيل) الس  اليوناني النطت
(3) 

 ل  ل نهر الخمس اليونانية التسميات أن المالحدة تجدر

  (03مخطط )يدهر . النهر أجزاء من بجزء منهاواحدة  نلاختصت  ىنما متباعدةم زمنية فترات خالل تستعمل

 العاصيم ومواقع استعمالها التسميات اليونانية لنهر

 
 العاصي لنهر اإلغريقية التاريخية األسماء مخطط: 03 مخطط

 م تعديل الباحثة(Jaghnoon: 2009): المصدر

                                                   
(5)

 .الميثولوجيا اإلغريقيةفي مسابقة ل عزه حسب ( أبول و)م خسر أمام اإلله (هجين بين ىنسان وحيوان)ساتير : مارسيا 
(6)

 .ىله الشمس والنور والموسيقم والرمي والنبوءة في الميثولوجيا اإلغريقية :أبوللو 
(3)

 (Jaghnoon: 2009) .ـــ  66صــ . مصدر سابت. 
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 :العاصيالتسميات العربية لنهر . 1. 4. 4

اخت فت نللك عند العرب وذلك باختاله المنطقة  التي  فقد اليونان عند النهر مسميات اخت فت نما

م حتم ىذا وصل           الميماسيمّر بها أيضاً؛ فقد سمّي في أوله من جهة بع بك وحتم حمص باس  

.األرندوشماالً عند أنطانية نان يدعم  مالعاصيىلم حماة قيل له 
(1)

 

الميماس في األصل منطقة جمي ةٌ من حمص يُت نم بها وتقع ع م العاصيم وقد سمي  :الميماس -

أبو العالء المعري نما أشار ىليه  العاصي في أوله باسمها من باب ىطالق تسمية الجزء ع م الكلم

:في لزومياته
(0)

 

ذنرنددا الصددبا والشددرخ تدد  ترادفددت 

             فدددإن نندددَت ذا لدددبٍّ مكدددين  فدددال تقدددْس 
. 

حدددددوادئ أنسدددددتنا الشدددددبيبة والشدددددرخا  

دج دددة والكرخدددا         الميمررراسَ بحمصددك و
. 

واللي يعني عيد أو يوم الماءم ولع ه نان  (مايوماس)يرجع البعا الك مة لألصل اآلرامي       

.مرتبطاً بطقوس تطهير معينة
(3)

نما يجدر باللنر أن الجزء األولي من النهر المدعو بالميماس        

 .من قبل العرب هو ذاته اللي نان يدعم مارسياس من قبل اليونان

مترجٌ             ( األرند)حيناً آخرم ف فظ " األورنط"حيناً أو " األُُرند"ترج  العرب اسمه ىلم  :األرند -

خرداذبة ابن استعم ه (أوُرْنتِس)عن التسمية اليونانية 
(0)

                  مترج  ( األُرنط)م فيما ياقوتو 

.أبو الفداء وقد استعم ه( أورنطا)عن التسمية السيريانية 
(2)

وردت هله الترجمة لالس  في قصيدة   

للبحتري
(6)

الفتح بن خاقانيمدح  
(0)

:فيها 
(6)

 

وند  نفسدت فدي حمدص مدن متهسدف   

ىلدديهُ       األورنرردوندد  قطعددْت َعددر  
. 

غدددددا المددددوت مندددده آخددددلًا بددددالمخنتِ  

       نتائدددددب ُتزجدددددم في قدددددًا بعدددددد في دددددتِ 
. 
عبد الرزاق آغا الجندينما استعمل هلا االس  بعا المحدتين؛ نقول 

(0)
الحمصي ةابط ت بيسة  

:ومتس ّ  حماة في أوائل القرن الماةي
(6)

 

ورو   أريا  قد ألفنا عشيًة جرو 

                      نهنددددددددهُ   األرنررررررررطتحتدددددددده النهددددددددر 
 ز

تجّمدددع فيددده األندددس مدددن ندددّل جاندددبِ  

هيدددا لجدددانبي      : تقدددول لبددداغي البسدددطِ 
. 

                    عند بعا ال  ويينم" الفرند"ل ات  أخرو في هلا االس ؛ نجواز تسميته  ياقوتوقد ذنر 

"الُعُرند"أو 
(14)

.سيبويهعند  
(11)

 
 

سمّي مق وباً نونه ينبع من الجنوب ويصّب في الشمال ع م عكس بقية أنهار  :النهر المقلوب -

.المنطقة
(10)

 
 

                             ابن العديموردت هله التسمية ع م أنها تسميةٌ سابقة له في نتاب تاري   :نهر أنطاكية -

:هـ(664 – 206)
(13)

نيةم وأما في زمننا هلا ونان ينسب ىلم أنطانيةم فيقال األرنط نهر أنطا"  

                                                   
(1)

 .ـــ 03 – 00 صــ(. 1000: الح و)| ـــ 106 – 102 صــ. سابت مصدر(. 1060: الشحنة ابن) 
(0)

 .ـــ 140صــ .(. ت.د: الشققي)| ـــ 161صــ (. 1060: شعار: )ذنر في 
(3)

 (Jaghnoon: 2009) .ـــ  66صــ . مصدر سابت. 
(0)

 .م010 – 604م عاش (المهمون)في زمن الخ يفة ( المسالك والممالك)مارخ وج رافي عباسيم وةع نتاب : بن خرداذبةعبيد هللا  
(2)

 .ـــ 03 – 00 صــ. سابت مصدر(. 1000: الح و) 
(6)

 .م600 – 604أحد أفضل شعراء العصر العباسيم عاش  :البحتريأبو عبادة  
(0)

 .م661وقتل معه عام ( المتونل)شاعر عباسي فارسي األصلم وزير الخ يفة  :الفتح بن خاقان 
(6)

 .ـــ 140صــ . مصدر سابت.(. ت.د: الشققي)| ـــ 161صــ . مصدر سابت(. 1060: شعار: )ذنر في 
(0)

حكد  حمدص وتسد   حمداة خدالل تولم حكومة ق عة ت بيسدة وم م أص ه من معرة النعمانشاعر حمصيأديب و :لرزاق آغا الجنديعبد ا 

 .م1002 – 1030الحك  العثمانيم عاش 
(10)

 .ـــ 160 صــ. سابت مصدر. 1ج(. 1000: الحموي) 
(11)

 م006 – 062معاش (نتاب سيبويه)أه  نتب النحو  وةعم شيرازي األصل ىمام النحاة العرب :عمرو بن عثمان بن قنبر/ سيبويه 
(10)

 .ـــ 304 صــ. سابت مصدر. 1ج(. ت.د: العدي  ابن: )في ذنر 
(13)

 .ـــ 304 صــ. سابت مصدر. 1ج(. ت.د: العدي  ابن) 
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:تحت اس  األرند الب دان عج في م ياقوت الحموي وردهانما أ ."فنسبته ىلم حماة أنثر
(1)

اسٌ  " 

 ".لنهر ىنطانية
 

:في معج  الب دانياقوت أورد التسمية  :نهر الرستن -
(0)

 ".وهو نهر الرستن المعروه بالعاصي" 
 

الفيروزأباديذنر :نهر حماة -
(3)

:في قاموسه المحيط 
(0)

 ".حماة ونهر يرقهم ال العرق: والعاصي " 
 

لمخالفته بقية أنهُر  م وترجع ىلم ع ل  عّدة؛ أولها نسبةً هي التسمية التي غ بت :نهر العاصي -

:في رح تهابن جبير المنطقة في اتجاههم نما ذنر 
(2)

وهو يسمم العاصيم ألن ظاهر انحداره " 

          محمد العيدالشاعر الجزائري  وقد قال". من الجنوب ىلم الشمالمن سفل  ىلم ع وم ومجراه 

آل خليفة
(6)

:عن ذلك 
(7)

 

                         أبددددددددم ىال الشددددددددمال لدددددددده اتجاهددددددددا   عاص  عصم صوب الجنوب فقيل له 
 .و

ابن سعيد األندلسيوفي سياق هلا المعنم أورد 
(6)

:أبياته الشهيرة 
(0)

 

حمدددم   مدددن شدددّطي حمددداة منددداظرًا      

ي ومونني أن أعصدَي الصدون والنهدم          

فكيدددف ال   عررراص  ىذا ندددان فيهدددا النهدددر 

                 وأشددددو لددددو ت دددك الندددواعير شددددوها
 . 

وقفددُت ع يهددا السددمع والفكددر والطرفددا  

بهدددا وأطيدددع الكدددهس وال هدددو والقصدددفا 

أحانيدددده عصدددديانًا وأشددددربها ِصدددددرفا  

هددددددا رقصددددددًا وأشددددددبهها غرفددددددا           وأغ ب
.. 

وصف هلا . وقيل بل ُعزي االس  لعصّي النهر ع م الورود والسقاية منهم وهو المرجح      

:عبد الغني النابلسيالمعنم الشي  
(14)

 

يددا حسددن نهددر  بدده تزهددو حمدداة وقددد  

هنداك وقدد  بالعاصي والناس يدعونه

   عصم ف   يستِ أرةدًا مدن حددائقه 
.      

جدددرو بددده المددداء فدددي لدددين  وتحدددديرِ  

أطدددداآ قهددددرًا ع ددددم حكدددد  المقدددداديرِ 

ىال بحي ددددددددة َوِسددددددددواس النددددددددواعيرِ       
. 

:في قاموسه المحيط الفيروزأباديم 10/ هـ6نما ذنر هله الع ة ل تسمية من قب ه في القرن       
(11)

 

              فإنه لعصيانهم به لقب والمق وبم الميماسم: واسمه محماة ونهر يرقهم ال العرق: والعاصي"

            العد  آل قصر قاعات زخاره في المنقوشة األبيات المعنم هلا ومن". بالنواعير ىال يسقي ال

 الشاهدة األبيات أولم القصرم لسقيا مياهه واستخدام العاصي تطويع عن تحكي والتي حماة في

 قبل من ل قصر الثاني الترمي  ىلم القصيدة وتعود الحرم كم في الكبرو القاعة نوافل فوق مكتوبة

العظم باشا مؤيد أحمد
(10)

:أبياتها آخر تهري  بحسب م(هـ1004) م1634 عام في 
(13)

 

بدددددين بددددداب النقدددددا ونجددددد  الزهدددددورِ        

حولهدددددددا دارت الجدددددددداول سدددددددطرا        

          مطيعرررراا فعدددداد  العاصرررريحدددار منهددددا 
.      

الهندددددا والحبدددددورِ           غرفرررررةأشدددددرقت  

عددددددانٌف مددددددّدها ع ددددددم القصددددددورِ         

             جاريدددددددددًا دائمدددددددددًا ب يدددددددددر فتدددددددددورِ 
. 

                                                   
(1)

 .ـــ 140صــ . مصدر سابت.(. ت.د: الشققي)| ـــ 161صــ . مصدر سابت(. 1060: شعار: )ذنر في 
(0)

 .ـــ 160 صــ. سابت مصدر. 1ج(. 1000: الحموي) 
(3)

 .م1010 – 1300م عاش (القاموس المحيط)ل وي وقا   فارسي األصلم صاحب  :الفيروزأبادي 
(0)

 .ـــ 1040 صــ.(. ت.د: الفيروزأبادي) 
(2)

 .ــ 031 صــ. سابت مصدر.(. ت.د: جبير ابن) 
(6)

 .م1000 – 1040شاعر وعال  دين وتائر جزائريم عاش  :محمد العيد آل خليفة 
(7)

 .ـــ 13صــ (. Delpech, et al: 2005: )ذنر في 
(6)

 .م1066 – 1010أندلسيم عاش  وأديب مارخ وشاعر :المغربي/ ابن سعيد األندلسي 
(0)

 .ـــ 60 – 66 صــ. سابت مصدر.(. ت.د: الشققي): ذنر في 
(14)

 .ـــ 120 صــ. سابت مصدر(. 1060: الناب سي) 
(11)

 .ـــ 1040صـــ . مصدر سابت.(. ت.د: الفيروزأبادي) 
(10)

مدن قصدر آل العدد  ( الحرم دك)م وسدع قسد  (نصوح باشدا العدد )باشا حمويم ابن حان  الشام ووالي مصر  :أحمد مؤيد باشا العظم 

 .م1666 – 1641م عاش (حمام المايدية)باسمه  مم وأةاه له حماماً عره1634مم والثانية 1600بحماة ع م مرح يتن؛ األولم 
(13)

 .ـــ 00 م 14 صــ.(. ت.د: وشحادة المصري) 
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 وال ربيم الشرقي الحرم ك طرزي نوافل فوق نقشت قصيدة من فهي األخرو الشاهدة األبيات أما

 األول الترمي  ىلم القصيدة هله وتعود العاصيم مياه ج بت التي النواعير لفكرة استحسانٌ  وفيها

العظم باشا نصوح قبل من ل قصر
(1)

:فيها بيت   آخر تهري  بحسب وذلك( هـ1100) م106 عام 
(0)

 

             رفعددددددددددددددددة          بقاعررررررررررررررررةأنعدددددددددددددددد  

          بددددددددددددددددددل جنددددددددددددددددددٌة شدددددددددددددددددداميٌة              

                  سررررررررررراقهبدددددددددددل تحدددددددددددت مددددددددددداء  

                             أطدددددددددددددداآ ألمددددددددددددددره  عرررررررررررررراص  
.      

ذات القصدددددددددددددددددور األرفعيّدددددددددددددددددة              

        مددددددددددن فددددددددددوق أنهددددددددددار  جريّددددددددددة  

      لددددددددددددددلات  أعدميّددددددددددددددة     عقررررررررررررررل  

مدددددددددع األبيّدددددددددة                         يطيرررررررررععجبدددددددددًا 
.                   

ىلم معنم التمرد أو الشلوذم بسبب  (العاصي)وآخرون تسمية محمد الرومي  فيما أرجع      

مخالفته لمجاري المياه األخرو في المنطقة التصافها ىجماالً بالتقطع الموسمي في حين اتصف 

.عموماً بالثبات
(3)

 .وهي ع ةٌ غريبة تفردوا بلنرها دون غيره  

ون آلة العصّي ع م الورود والسقاية منه د: نان بمعنم (العاصي)الفه  الحموي لتسمية  :نتيجة

 .الناعورة

حمل نهر العاصي عبر التاري  تسميات يونانية وعربية اخت فت باختاله المنطقة التي يمر  :نتيجة

 .بها

  

                                                   
(5)

سياسي حمدويم ندان والدي مصدر م تد  تدولم حكد  الشدام بمرتبدة وزارةم رمد  وأنمدل بنداء قصدر آل العدد  بحمداة  :نصوح باشا العظم 

 .م5716 – 5766م عاش (السالم ك)مم وأةاه قس  5771
(0)

 .ـــ 20 م 0 صــ. سابت مصدر.(. ت.د: وشحادة المصري) 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 13صــ . مصدر سابت. 
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 ذات الدواليب آالت رفع الماءموقع نواعير حماة بين . 0. 4

استخدم اإلنسان وسائل شتم ل حصول ع م الماء المصدر األساسي ل حياة من مصادره  

المخت فةم وقد أوجد عبر التاري  العديد من السبل لرفع مياه األنهار واآلبار؛ لعل أه  ت ك اآلالت 

م المضخة والدواليب (Tympanum)الشادوهم البرغيم الطب ة : المستخدمة في أوروبا وغرب آسيا

.يةالمائ
(1)

(T. Schiøler) شولر تشوركيدقام العال  الدنمارني  .السّت األساسية لرفع الماءاآلالت  (41شكل )يدهر  
(0)
 

م بجمع أنواآ الدواليب المائيةم1060في عام 
(3)

آالت رفع الماء  (40م  43رس  )يصنف نل من  :مصنفاً ىياها نما ي ي 

 .ذات الدواليبم والنواعير الهيدروليكية بحسب درجة تطورها ورقيها

 
 آالت رفع الماء األساسية القديمة المستخدمة في أوروبا وغرب آسيا: 41شكل 

 .الساقية –الدوالب ( 2َ)الناعورةم  –الدوالب ( 2)المضخةم ( 0)الطب ةم ( 3)البرغيم ( 0)الشادوهم  (1)

 (Usher: 1988) , (Hill: 2002): المصدر

                                                   
(1)

 (Hill: 2002) . ـــ 100صـــ. 
(0)

  م زار العديددد مددن بددالد أوروبددا وآسدديام                  (FAO)عددال  دنمددارني متخصددص فددي آالت رفددع المدداء ومستشددار لدددو  :شررولر تشرروركيد 

        قددددام بجددددوالت ميدانيددددة فددددي بددددالد الشددددام والعددددراق رصددددد خاللهددددا آالت رفددددع المدددداء ذات الدددددواليب ووتقهددددا وصددددنفها فددددي نتابددددده                       

(Roman & Islamic Water-Lifting Wheels ) مم وهو المرجع األساسي أنثولوجياً لهله اآلالت1004أصدره عام. 
(3)

               م (Thorkild Schiøler –رفددع المددداء ذات الددددواليب حسددب تصدددنيف العددال  الددددنمارني تشدددورنيد شددولر  آالت) .مالحددت البحدددث 

 .ـــ 00 – 06صـــ 



 ألولاالفصل 
 

36 

 (1):آالت ذات مسننات. 1. 0. 4

هي آالت تدار بالقوة الحيوانية الناتجة عن حرنة حيوان متصل بها عبر ذراآ          

بتحويل القوة الحيوانية المستخدمة في سحبها           اآلالتفي مسار دائري؛ حيث تقوم هله 

دواليب ( 2َ – 41شكل )يدهر  .ىلم طوق من األوعية الحام ة ل ماء عبر تروس مثبتة بزوايا مستقيمة

 .رفع الماء ذات المسننات

 
 دوالب ذو تروس شعاعية: ب – 40شكل             .دوالب ذو مسننات متوازية: أ – 40شكل 

 (Schiøler: 1973) : المصدر

A.  (:ناعورة)ذات قضيب أفقي قصير 

:ذات تروس متوازية -1
(0)

شكل  (أ – 40شكل )يوةح .أسنان الترس مرتبة بشكل يوازي القضيب 

 .التروس المتوازية المستخدمة في اآلالت المائية ذات المسننات بمخت ف أنواعها

الفخارية                وسي ة لرفع الماء مكونة من مجموعة من األواني: طوق أواني - أ

 .ع م شكل قدور أو ع بم مربوطة بإحكام في طوقين من الحبال

.هلا النوآ مح ي في ىسبانيا والبرت ال والم رب
(3)

 

وسي ة لرفع الماء مكونة من دالء مكعبة الشكل مثبتة ع م س س ة : س س ة دالء - ب

 .معدنية تشبه الس  

          السوريةم (معرة النعمان)مدينة من أمث ته مجموعة نبيرة العدد موجودة في 

.ىال أن ج ّها خرج عن العمل
(0) 

:ذات تروس شعاعية -2
(0)

يوةح                .أسنان الترس مرتبة بشكل شعاعي ع م القضيب 

 .شكل التروس الشعاعية المستخدمة في اآلالت المائية ذات المسننات بمخت ف أنواعها (ب – 40شكل )

 (صالحين)من أمث ته مجموعة من الدواليب تواجدت في منطقة : طوق أواني - أ

.جنوب ق عة ح ب
(2)

 

.تقع في مدينة ح ب( الحاله)أمث ته ناعورة تدعم ىحدو : س س ة دالء - ب
(6)

 

 

 

 

                                                   
(1)

 (Schiøler: 1973) .ـــ 11 صـــ. 
(2)

 .ـــ 10 صـــ. سابتال مصدرال 
(3)

 .ـــ 16صـــ . المصدر السابت 
(0)

 .النعمان معرة شرق ن  2 منسم قرية سوق في العمل وقيد جيدة بحالة واحدة وجود ع م م1060 عام في شولر شهد 
(2)

 (Schiøler: 1973) . ـــ 00 صـــ. سابتمصدر. 
(6)

 .ـــ 02 صـــ. المصدر السابت 
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B.  (:ساقية)ذات قضيب أفقي طويل 

  :ذات تروس متوازية -1

.من أمث ة هلا النوآ ساقية في غرب البانستان :طوق أواني - أ
(1)

 

             . م0لرفع الماء مسافة تزيد عن  يستعمل هلا النوآ من السواقي: س س ة دالء - ب

.سواقي خشبية تقع في شمال العراق من أمث ته
(1)

 

  :ذات تروس شعاعية -2

تبعد التي ( المعتمدية)ومن أمث ته ساقية . يشتهر هلا النوآ في مصر: طوق أواني - أ

م فقطم وتحوي آتاراً تدل 0من بئر  عمقه  ترفع الماء ن   غرباً عن برج القاهرةم2

الساقية الموجودة بطيئة الحرنة . ع م استعمال تالئ من السواقي في وقت  مضم

.ومحمولة من أع م قضيبها ع م جائز يمر فوقه
(1)

 

هلا النوآ من اآلالت هو األفضل ىنتاجاً لرفع الماء ع م ارتفاعات : س س ة دالء - ب

.بمصر (الفيوم)قصيرةم وهو مشهور في منطقة 
(0)

 

C.  (:ساقية)ذات قضيب رأسي مرتفع 

تتميز السواقي ذات القضيب الطويل بهنها نادرة حيث تعرةت أغ ب منشآتها 

.حول العال  ل زوال
(0)

 

  :ذات تروس متوازية -1

الواقعة بين مدينتي نابولي  Formia)فورميا )من أمث ته ساقية : طوق أوعية - أ

ورومام وهي بحالة جيدة رغ  توقفها عن العملم سوو أن طوق األوعية الطينية 

.الحامل ل ماء مفقود
(0)

 .ساقية فورميا في ىيطاليا( 40صورة ) تدهر 

هلا النوآ من السواقي نان منتشراً في ف سطين سابقاًم ىال أنه قد اندتر : س س ة دالء - ب

.اليوم بشكل نامل
(0)

 

 :ذات تروس شعاعية -2

.ينتشر هلا النوآ من السواقي في الهند: طوق أوعية - أ
(3)

 

           تخت ف التيو. في دمشت (الشي  محيي الدين)ساقية ته من أمث : س س ة دالء - ب

             جمعهاالسواقي في است نائها عن القوة الحيوانية لتحريكهام وفي  بقية عن

 .في دمشت (الشي  محيي الدين)ساقية ( 42صورة )تدهر  .والشعاعيةبين التروس المتوازية 

  
 .بدمشت (الشي  محيي الدين)ساقية : 42صورة                        .في ىيطاليا (فورميا)ساقية : 40صورة                              

 (Schiøler: 1973) : المصدر

                                                   
(1)

 (Schiøler: 1973) .ـــ 06 – 06صـــ . مصدر سابت. 
(0)

 .ـــ 33 – 30صـــ . المصدر السابت 
(3)

 .ـــ 30صـــ . سابتالمصدر ال 
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 (1):آالت بال مسننات. 4. 0. 4

         دواليب أو عجالت دوس تتحرك بفعل قوة دفع الماء أللواح ع م محيطهام تتكون من 

 .دواليب رفع الماء التي ال تحتوي مسننات( 2 – 41شكل )يدهر  .في محيطها عبوات لرفع الماء نما تحمل

A.  (:النواعير الهيدروليكية)نواعير تحركها قوة الماء 

.أواني ص يرة مربوطة ع م محيط الدوالب وتقوم برفع الماء :ذات أواني -1
(0)

 

هيت ع م نهر الفرات         منطقة من أمث تها التي ما زالت قيد االستخدام نواعير 

.قفي العرا
(3)

 .نواعير هيدروليكية ذات أواني فخارية في مدينة هيت العراقية 6مجموعةً مكونة من ( 46صورة )تدهر  

:محيطيةذات مقصورات  -0
(1)

غره ص يرة شبه م  قة تشكل بمجموعها المحيط الفع ي  

 .ل دوالب وتقوم برفع الماء

أشهر النواعير ذات المقصورات تقع في منطقة حماة السوريةم وهي ذات 

تصمي  شديد التعقيد حيث لها محيطان؛ الخارجي يحوي مقصورات رفع الماءم نما 

 .أربع نقاط تنتشر منها بشكل مروحي ال تنط ت أذرآ الدوالب من المرنز بل من

 .ىحدو نواعير مدينة حماة الهيدروليكية ذات المقصوراتم وهي أنبر نواعير المدينة( 40صورة )تدهر 

  
 .الهيدروليكية في حماة (المحمدية)ناعورة : 40صورة       .         الهيدروليكية في هيتالنواعير : 46صورة                                

 Rodrigo Magrini Rossi Cunha 2010: المصدر                       (Schiøler: 1973) : المصدر                                  
 

B. (0):عجالت الّدوس 

هلا النوآ من اآلالت جّد نادرم ولع ها نانت تتواجد في ب دة ريوتنتو  :ذات أواني -1

(Riotinto Minas) جنوب ىسبانيا. 

تنقس  ىلم نوعين؛ األول يدار عبر دوس شخص داخل  :ذات مقصورات محيطية -0

توجد العديد من النماذج . الدوالبم أما الثاني فيدار عبر دوس شخص فوق الدوالب

 .والحديثة لهلا النوآ من السواقي القديمة

الماء حول العال  وتصنف  تتربع آالت النواعير الهيدروليكية ع م رأس هرم دواليب رفع: نتيجة

أنثولوجياً نهرقم هله اآلالت وذلك العتمادها ع م القوة الهيدروليكية في تحريكهام ولرفعها الماء داخل 

 .مقصورات مبنية من أصل تصمي  دواليبها

 .الت رفع الماء ذات الدواليبآنواعير حماة الخشبية تصنف ةمن أرقم : نتيجة

 .أغ ب أنواآ دواليب رفع الماء التق يدية قد اندترت أو ت  االست ناء عن استعمالها :نتيجة

                                                   
(1)

 (Schiøler: 1973) .ـــ 11 صـــ. مصدر سابت. 
(0)

 .ـــ 13 صـــ. السابت المصدر 
(3)

 .ـــ 30صـــ . المصدر السابت 
(0)

 .ـــ 30 صـــ. سابتالمصدر ال 
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  .آالت رفع الماء ذات الدواليبتدرج تصنيف : 43رس  

 
 .تدرج تصنيف النواعير الهيدروليكية: 40رس  

 

 

 

 

 

 

 آالت

 بال مسننات

 

 النواعير الهيدروليكية -

 . الّدوس        عجالت  -

 آالت ذات مسننات

 

 ساقية ذات قضيب رأسي طويل

 ساقية ذات قضيب أفقي طويل

 ناعورة ذات قضيب أفقي قصير -

 

 

 نواعير

 هيدروليكية

 

 بمقصوراتترفع الماء 

 (نواعير العاصي)  

 نواعير هيدروليكية

 

 ترفع الماء بالدالء

 (نواعير الفرات)



 ألولاالفصل 
 

04 

 أصل نواعير العاصي. 0. 4

ساق المارخون والباحثون أدلةً عق يةً ونق يةً أرجع من خاللها نٌل منه  نواعير حو  العاصي  

               ىلم تاري   اخت ف بحسب األدلة التي ت  االستناد ع يها من قبل نل باحث؛ فمنه  من أرجع أص ها 

 .انيةىلم اآلراميينم ومنه  أرجعه ىلم العصور الكالسيكية اليونانية أو الروم

(G. S. Colin)ن كوال. س. ج      -
(1)

  (  النواعير)قال بندرية أن أصل نشوء العجالت المائية  

ع م ةفاه العاصي نان آرامياً 
(0)

وقد استند في ذلك           " –.م.ق/ 0 – 6/الفترة بين القرن – 

ربما ترجع ىلم الك مة السامية  uraān'ناعورة : ؛ حيث أن(ناعورة)ىلم األصل اآلرامي لك مة 

                 م        ruānنارو : حيث تدهر هله الك مة في ال  ة األنادية(. النهر)المعروفة التي تعني 

م والتي هي اشتقاٌق من صفة rāhānناهار : م وفي العبرية القديمةānahrنهرا : وفي اآلرامية

وء في ندريته ع م التقدم المعروه عن التقنيات الض كوليننما س ط . to flowليتدفت : الفعل

"اآلرامية في الزراعة والسقاية التي تواجدت في العال  العربي
(3)

ومن أمث ة ذلك تسمية أحد – 

.تورا: أفرآ نهر بردو باس  آرامي
(0)

 .السبعة تفرعات نهر بردوتسميات  (00مخطط )يدهر  

  

 .السبعة النهر أفرآ ارتفاعات يبين( الربوة منسوب) بردو وادي في مقطع: 00 مخطط

 (1000: ىيكوشار َو بانشويا): المصدر

(Jørgen Læssøe)ليسسو . ي       -
(2)

            يايد ندرية تواجد النواعير في فترة قد تعود 

استناداً ع م تفسيرات لكتابات أنادية ع م ألواح تعود ىلم اإلمبراطورية . م.ق 0ىلم القرن

بالد بين النهرين؛ هله األلواح تلنر – في منطقة حران اآلشورية الجديدة وجدت

مصط حات تتع ت بهجهزة أو أدوات سقايةم تشكل مجتمعةً في السياق اللي ذنرت به وصفاً 

ويرو . شديد الشبه بالسدود المنشهة مع النواعير والتي تحوي بوابةً تتحك  وتند  تدفت المياه

          نه من المعقول تصديتمن أدوات السقاية فإ أن هلا الوصف عندما يسبت بعدد   ليسسو

أن الموصوه ليس ىال نواعير تجري بدفع  سف يم وتهخل قوتها من النهر خالل عبورها 

.عبر بوابات تتحك  بكمية المياه المتدفقة خاللها
(3)

 
 

(L. Mumford) ممفورد. ل       -
(6)

ح أن تكون النواعير في حماة بنيت من قبل سكانها رجّ  

          وذلك بالندر ىلم تهتره  بالحضارة السومرية التي نانت لها األسبقية األص يين اآلراميين؛

في تخطيط المدن والشوارآ وفي العناية بالمباني العامة نالحمامات وبالبنية التحتية نقنوات 

                                                   
(1)

 .م1000 – 1603عال  ل وي ومارخ وسيااسي فرنسيم عاش  :جورجس سيرافان كوالن 
(0)

 .ـــ 36صــ (. De Miranda: 2007)| ـــ 340صــ (. Delpech, et al: 2005: )ذنر في 
(3)

 .ـــ 00م  36صــ . المصدر السابت 
(0)

 .ـــ 10صــ . مصدر سابت(. 1060: العد ) 
(2)

عم يات التنقيب ( Harald Ingholt)دنتور في الف سفة وأستاذ في اآلشوريات ومنقب أتري دنمارنيم قاد ىلم جانب  :يورن ليسسو 

 .م1003 – 1000األترية في شمال العراقم عاش 
(6)

 .م1004 – 1602مارخ وعال  اجتماآ وفي سوه تكنولوجيا أمريكيم عاش  :لويس ممفورد 
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نما أةاه حقيقة مهمة بصدد . المجاري المبطنة وأنابيب الفخار ومواسير تصريف األمطار

              واعير حماة وقنواتها المائية؛ وهي أن ج ب المياه من الينابيع والمجارياألصل الروماني لن

مم ونان أول وجود له هو القناطر التي أنشهها 140في روما قبل عام  ىلم المدينة ل  يتواجد 

(Trajan) تراجان
(1)

اليمنمم( نهر التيبير)ىلم ةفة  لج ب الماء 
(0)

أي أن أول قنطرة حجرية  

 مم .ق60ع م دخول الرومان ىلم سورية عام  103ع م أعمدة أنشئت في روما عقب  محمولة

 .مما يطرح فكرة نق ه  لها ىلم بالده 

         رغ  سياقهما اللي قد يبدو منطقياً؛ فإنهما تبقيانليسسو  .ي وكولين . س. جفرةيتي  ىن      

ال توجد أدلةٌ نق ية أو ماديةٌ تدعمهما أو تستندان ع يهام نما أن طرح في حين  في اإلطار الندري

وبرغ  ترجيحه لوجود النواعير والمنشآت المائية قبل عهد الرومانم ىال أنه نللك يبقم  ممفورد. ل

 .ترجيحاً غير قاطع بدليل واةح

الكبرو في حماة من خالل سرد األدلة العق ية فإنه ال يسع سوو ذنر عالقة الناعورة       

؛ حيث أن الجامع يعود ىلم األلف (الجامع األع م الكبير)بهنبر أوابد حماة ( الناعورة المحمدية)

.م.ق/ 2 – 0/في الفترة الواقعة ما بين القرن . م.األول ق
(3)

وىذا ذنرنا أن اآلراميين تّ  له   

وخ فوا األناديين واستبدلوا ومن حينها انصهروا بالسكان . م.ق 14االستقرار في حماة في القرن 

قرقر )في معرنة . م.ق 6ل ته  المكتوبة والمنطوقة؛ ت  سيطر اآلشوريون ع م حماة في القرن 

من المصريين اللين خ فوا اآلشوريين وولم ع يها حانماً  نبوخذ نصرم حتم استرجعها (الثانية

ون بالديانة اآلرامية ويستعم ون فإن السكان خالل ت ك الفترة ظ وا يامن. م.ق 0آرامياً في القرن 

ال  ة اآلرامية حتم بعد الفتح المقدوني؛ حيث اقتصر استعمال اليونانية ع م نخبة  من المثقفين 

عهد أنطونيوس في حين نانت المدينة مقسمة ىلم قسمين يوناني وآرامي في –وسكان المدن 

عم ون اآلرامية ىلم جانب العربيةم يست –حتم الفتح اإلسالمي–بينما ظّل السكان األص يون  أبيفان

.ىلم وقوآ الفتح حيث ح ّت العربية بشكل  نامل ن  ة  مستعم ة
(0)

 

بهخل الخ فية التاريخيةم وأصول الجامع القديمة في االعتبارم ومالحدة العالقة بين موقعي            

دقيت نحو موقع الجامع حيث أن الناعورة موجهةٌ بشكل  –الجامع والناعورة في ىطارهما العمراني 

         يكون من المقبول افترا   .قناطر ناعورة المحمدية نحو موقع المعبد القدي  وحمام اللهبتوجه  (02مخطط )يدهر  الحالي؛

خاصةً مع صعوبة تخيل طريقة أخرو لتزويد –أن الناعورة قد حم ت المياه ىلم المعبد القدي  

جديٌر . ومن بعده ىلم الكنيسة فالجامع –تواجد طرق أخرو المعبد بالمياه وعدم وجود أدلة ع م

باللنر أن هله العالقة قد لُحدت من قبل باحثين آخرين؛
(2)

لكنه  أرجعوا العالقة ىلم العصر  

الروماني فحسب اعتماداً ع م أصل الجامع نكنيسة  بيزنطية ومن قب ها نمعبد  روماني نهقدم أصل  

مكريزويلم وجان سوفاجيهو مريس. ج. ب له بحسب تهري 
(6)

يرجع آخرون أصل  المعبد  بينما 

.م.ق/2 – 0/ أقدم من ذلك تعود ع م أبعد تقدير ل قرن ىلم فترة
(3)

  

ال يوجد دليل قاطع ع م أصل نواعير حماةم وىن تواجدت أدلة عديدة تشير ىلم تواجدها  :نتيجة

 .في عصور  مخت فة

                                                   
(1)

م فددي عهددده ب  ددت (Marcus Ulpius Traianus Maior)سددورية  اإلمبراطددور الرومدداني الثالددث عشددرم ابددن حددان : تراجرران 

 .م110 – 06معه ىلم رومام حك  ( أبول ودور الدمشقي)اعهام قدم المعماري اإلمبراطورية الرومانية أقصم اتس
(0)

 .ـــ 01صـــ . مصدر سابت(. 0446: البارودي: )ذنر في 
(3)

 .ـــ 30صــ (. 1000: نحاس) 
(0)

 .ـــ 31صـــ . مصدر سابت(. 0440: الكيالني) 
(2)

 (De Miranda: 2007 .) ـــ 60 – 61مصدر سابت صــ. 
(6)

 .ـــ 100 – 103صــ (. 1006: شحادة) 
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 رم وموقع حمام اللهب سابقاً الكبي األع م  الجامع موقع نحو مباشرة المحمدية ناعورة في الماء قناطر توجه: 02 مخطط

 الباحثة: المصدر

خالل الفترة –. م.نانت متواجدة في القرن األول ق (ناعورة)ماند أن األداة المسماة أمٌر       -

والشاعر  م(Vitruvius) فيتروفيوساستناداً ىلم نتابات الكاتب والمعمار المهندس  –الرومانية

(Lucretius) وسيلوكريتالفي سوه 
(1)

  .م.ق/ 64 – 24/بين  في الفترة الواقعة–ن يالروماني 

يقول وال لان قاما بوصف نواعير  هيدروليكية تتشابه في الصفة مع نواعير حو  العاصي؛ 

 (De Architecturaالمعماري )في الفصل الخامس من الكتاب العاشر لمالَّفه  فيتروفيوس

:(عشرة نتب في العمارة)والمعروه باس  
(0)

تعمل  عجالتيمكن أن ُتبنم ع م األنهار أيضًا " 

وفت المبدأ نفسه؛ بحيث يُثبت ع م أسطحتها ألواٌح معترةةم تتحرك هله العج ة بالدوران حين 

م وهي تنجز ىلم مستوًو أع م في صناديت اصطدام األلواح بتيار النهرم وترفع العجالت الماء

 ".دون استعمال األرجل من جانب العّمال بمجرد اندفاآ النهر االعمل المط وب من خالل دورانه

 (De Rerum Naturaع م طبيعة األشياء )في الكتاب الخامس من ديوانه  لوكريتيوسويصفها 

:بقوله
(3)

 ".المائية العجالت م اره تدير (األنهار) التياراتبنفس الطريقة فإننا نرو ... " 

  ال يمكن الجزم بهنها نواعير سورية المتواجدة وبالتالي! موقعها ما ل  يحددأياَ منهما  لكنّ       

 .ع م ةفاه العاصي
 

بهلا تكون أقدم األدلة النق ية التي ذنرت نواعير العاصي صراحاً تعود ىلم القرن الثالث       -

الميالدي؛ حيث أن أقدم ذنر  لنواعير سورية نان في بدايات القرن الثالث الميالدي من قِبَل 

م(Elagabalus Heliogabalus)إيل جبل اإلمبراطور الروماني 
(0)

  م؛           /000 – 043/ 

الجمي ةم بزهورها وحيواناتهام ت  ذنر وجود النواعير التي تسقي           احين وصف حدائت أفامي

 .هله الحدائت

                                                   
(1)

ع دم طبيعدة )اللي يعندي ( De Rerum Natura)شاعر وفي سوه رومانيم عم ه الوحيد المعروه هو ديوانه : تيتوس لوكريتيوس 

 .م.ق 22 – 00ذو الف سفة األبيقورية والمكون من ستة نتبم عاش ( ع م طبيعة األشياء)أو ( الكون
(0)

 .ـــ 334صـــ . مصدر سابت(. 0414: وآخرونعابدينم ) 
(3)

 (Smith: 2001 .) ـــ 121صـــ. 
(0)

 .م000 – 016م حك  (Julia Soaemias)اإلمبراطور الروماني الخامس والعشرونم سوري من ناحية أمه  :إيل جبل 

http://en.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
http://en.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
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 –محفوظةٌ في متحف دمشت–نللك توجد فسيفساء رومانية تعود ىلم القرن الثالث الميالدي       -

( الروافد)طاً بهطفال محا( العاصي)تمثل تجسيداً لنهر العاصي وروافده؛ مدهرةً رجالً نبيراً 

         وبهخل ارتفاآ منسوب ةفاه العاصي  (.روافده)فسيفساء العاصي وأبنائه  (46صورة )تدهر  .ونباتات  مترفة

هو  ات  نبيرة من الماء ب ر  السقايةعن مياه النهرم ونون الندام الوحيد المعروه لرفع نمي

.تدين بوجودها لها –بهلا التره لوال النواعيرالتي ل  تُك تزرآ – النواعير؛ فإن ت ك النباتات
(1)

 

 
 .في محيط نباتي غنيم متحف دمشت( األبناء)وروافده ( األب)فسيفساء تمثل نهر العاصي : 46صورة 

 .م0410 تصوير الباحثة :المصدر

 أقدم لوحة فسيفساء تمثل نواعير العاصي هي أرةية انتشفت تحت بوابة شارآ األعمدة          -

(F. Mayence) مايانس. ففي أفامية من قبَل 
(0)

مم1036عام  
(3)

             م006وتعود ىلم تاري   

            وقد نانت تزين شارآ األعمدة اللي يقطع أفامية من الشمال –ع م ىحدو زواياها نما نتب–

الطريت المستقي ؛ من المنطت بمكان أن يعود ىنشاء الناعورة ىلم زمن شت  غير أنه .ىلم الجنوب

.أي القرن الثاني الميالديم أو حتم ىلم زمن يسبقه
(4)

تدهر  .وهي محفوظة في متحف حماة الجديد 

 .أفامياناعورة فسيفساء  (40صورة )

 تواجدت النواعير نآلة فعالة لرفع الماء في منطقة حماة بشكل أنيد منل القرن الخامس ل ميالدم  :نتيجة

 .ىلم توجدها قبل هله الفترة ىال أن أدلة عديدة تشير

 

 

                                                   
(1)

 (De Miranda: 2007 .) ـــ 60م  00صــ. 
(0)

ل وي وعال  آتار ب جيكيم مددير المتداحف الم كيدة ل فدن والتداري  فدي برونسدلم تدرأس البعثدة األتريدة األولدم ل تنقيدب           :فرناند مايانس 

 .م1020 – 1600عاش . م1036 – 1034في أفاميا لألعوام 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 340 – 343صــ . مصدر سابت. 
(0)

 .ـــ 11 صــ (.1006: قنباز) 
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م تحت طبقة الرصف األص ية / 1036 – 1030/وجدت البعثة األترية الدنمارنية في حماة       -

خزه غير –في موقع الجامع األع م الكبير نداماً من شبكة قنوات مصنوعة من مادة التيرانوتا 

(P. J. Riis) ريس. ج. لبوفقاً  –مط ي ُمصنّع من الطين
(1)

فإن بناء هله الشبكة يفسر وجود  

ت  رفعها في القرن  مالط يعود ل قرون الوسطم بين البالطات الرومانية؛ مما يوحي بهن البالطات

              ومع ذلك فإننا ال يمكننا" .الثاني عشر أو الثالث عشر الميالدي ب ر  وةع تمديدات التيرانوتا

أنبوب مائية في نفس الموقع لتزود الماء ل كنيسة السابقة أن نستثني احتمالية وجود  مسبت لقناة 

".والمعبد الروماني 
(0)

 

 
 .فسيفساء أفاميا وتدهر ناعورة ترفع الماء من نهر العاصيم متحف حماة الجديد: 40صورة 

 .م0440 تصوير الباحثة: المصدر

( معج  الب دان)في  ورد م0/ هـ3 القرن ىلم يعود حماة نواعير ذنر عربي أدبي نص   أقدم      -

ألحمد بن الطيب قول وهو ؛الحموي لياقوت
(3)

مرافقاً  –في فترة تهخرها–عند مروره بحماة  

:هـ001عام  المعتضدل خ يفة 
(0)

وحماة قرية ع يها سور حجارة وفيها بناٌء بالحجارة واسع " 

 ."والعاصي يجري أمامها ويسقي بساتينها ويدير نواعيرها
 

نل  يجدر باللنر أن رحالة العرب وأدباءه  اللين ذنروا نواعير حماة ع م مّر القرون امتاز      -

                 واحد منه  بخصوصية في وصفه؛ فمنه  من شّخص وجودها نمع    يميز المدينةم ومنه 

                                                   
(1)

م 1033 – 1030ىلم حماة في األعوام ( ماسسة نارلسبيرغ)عال  آتار ودنتور ف سفة دنمارنيم شارك في حم ة : بول يورغن ريس 

 .م0446 – 1014مم عاش 1030 – 1036َو 
(0)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 60 – 64صــ . مصدر سابت. 
(3)

 .م600نديماً ومستشاراً ت  قت ه ( المعتضد) العباسي محتسب ول وي وعال  دين عباسيم عينه الخ يفة :أحمد بن الطيب السرخسي 
(0)

 .ـــ 344صــ . مصدر سابت. 0ج( 1000: الحموي) 
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ا في نونه  من خّصها بالوصف الشك يم أو ذنر ع ّة وجودها ومنافع استخدامهام ىال أنه  اجتمعو

 .دون تفصيل في تسمياتها أو ىفراد ىحداها باهتمام  أو وصف ذنروها بمجم هاقد 

اللي فّصل في وصف  ابن جبير األندلسيذنرها الرحالة : م10/ هـ6القرن  خالل     

:مدينة حماة وشرح عموم ما تراه عيناه بهام لكنه ىذ ذنر النواعير ذنرها بمجموعها
(1)
 

خاللهام ونّقرت ظاللهام أبصرت بشرقّيها نهرًا نبيرًام تتسع في تدفقه حتم ىذا جست ..."

أساليبهم وتتناظر بشّطيه دواليبهم قد انتدمت طرتيهم بساتين تتهدل أغصانها ع يهم وت وح 

خضرتها ِعلارًا بصفحتيهم ينسرب في ظاللهام وينساب ع م سْمت اعتدالهام وبهحد شطيه 

وتًا عدةم يخترق الماء من دواليبه جميع نواحيهام فال المتصل بربضها مطاهر منتدمة بي

 ".يجد الم تسل أتر أذًو فيها

وهو المنسوب       : م13/ هـ0المتوفم في الربع األول من القرن  ياقوت الحمويتاله       

ىلم حماةم واللي نان األقدر ع م تفصيل النواعير نونه نشه مل حداتته في حماةم لكنه 

:ها ل مدينةانتفم بلنر نفع
(0)

 األسعار رخيصة الخيرات نثيرة عديمة نبيرة مدينة وحماة" 

 فيه جدًام نبير حاةر السور وبداهر محك م سورٌ  بها يحيط األسواقم حف ة الرقعة واسعة

 نواعير عدة ع يه بالعاصيم المعروه نهرها ع م مشره مفرد وجامع نثيرة أسواقٌ 

 ".جامعها برنة ىلم وتصب بساتينها فتسقي العاصي من الماء تستقي

:الفداء أبو األيوبي حماة م ك فعل نللك     
(3)

وهي من أنزه البالد الشامية والعاصي "... 

وفي داخ ها . ولها ق عٌة حسنة البناء مرتفعة. يستدير ع م غالبها من شرقيها وشماليها

منها الماء           األرحية ع م الماء وبها نواعيٌر ع م العاصي تسقي أنثر بساتينهام ويدخل

 ".ىلم الكثير من دورها

 القرن من األول الربع في رح ته بدأ اللي بطوطة ابن األشهر العرب رحالة انتفم بينا     

:موجز بوصف م10/ هـ6
(0)

 ناألفالك النواعير ع يها والجناتم البساتين تحّفها..." 

 ".... بالعاصي المسمم العدي  النهر يشقها الدائراتم

     نالمه معر  في النواعير وجود ع ّة باديأالفيروز ذنر :م10/ هـ6 القرن أيضاً في      

:المحيط قاموسه في العاصي نهر عن
(2)

: واسمه حماةم ونهر يرقهم ال العرق: والعاصي" 

 ".بالنواعير ىال يسقي ال فإنه لعصيانهم به لقب والمق وبم الميماسم

:ومنافعها النواعير تخدي  في الصغير الشحنة ابن فّصل: م12/ هـ0 القرن أعقبه في     
(6)
 

 ودورها المدينة أمانن غالب ىلم الماء منها ويصل بساتينها تسقي نواعير نهرها وع م..."

              مشرفة حسنة م ونية دار وهي النيابة ودار األع م الجامع وتسقي. وحماماتها

 ".العاصي ع م

الرحالة ع م أن شخصية نواعير حماة ل  تُك تتمثل في تاري  أو تسمية نل ناعورة        تدلل أقوال : نتيجة

من بساتين  ع م حدةم وأن أهميتها هي بههمية مجموعها اللي يشكل نداماً يرفد المدينة ويسقيها بهجمعها

الكبيرة منها  ومرافت عامة ومساننم حيث ال فائدة لناعورة مفردةً دوناً عن البقيةم وأهمية النواعير

 .هلا الندام ةمن وبدور نل  منها والص يرة ال تكمن بجحمها بل في عالقتها التكام ية مع بعضها البعا

                                                   
(1)

 .ـــ 034صــ . مصدر سابت.(. ت.د: ابن جبير) 
(0)

 .ـــ 344صــ . مصدر سابت. 0ج(. 1000: الحموي) 
(3)

 .ـــ 363 صــ. سابت مصدر(. 1634: الفداء أبو) 
(0)

 .ـــ 66 صــ. سابت مصدر(. 1000: بطوطة ابن) 
(2)

 .ـــ 1040 صــ. سابت مصدر.(. ت.د: أبادي الفيروز) 
(6)

 .ـــ 066 صــ. سابت مصدر(. 1060: الشحنة ابن) 
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اللي وةع مصنفه          – ابن العديم نان أول من ذنر ىحدو نواعير حماة باسمها مارخ ح ب      -

ب ية الط ب                )؛ في مصنفه لياقوت الحمويم ونان معاصراً 13/ هـ0في النصف األول من القرن 

:قولهم 10/ هـ6اللي عاش في القرن  أبي المظفر الليثيم حين نقل عن (في تاري  ح ب
(1)
 

وع م حافتي النهر دواليب يسميها أه ها الحّناناتم ومن جم تها الحّنانة المعروفة بهم الحسنم "...

ن تعره في وقتنا الحاةر بناعورة الجسريةم وناعورة أم الحس". ويقال أن ف كها أربعون ذراعاً 

ويب غ قطر . في بستان أم الحسن اللي ت  تحوي ه ىلم حديقة  عامة وما زالت حتم اليوم تدور

متراً  01ذراعاً؛ أي ما يعادل  04أن ف كها  الليثيمتراً بينما ذنر 10الناعورة في عصرنا نحو 

مم ويجوز أن يكون في نالمه شيٌء من مبال ة أو أن قطر 4.202باعتبار أن اللراآ يعادل 

 .الدوالب قد ت  تعدي ه
 

 أفندي ظلي محمد الترني الرحالة حماة لنواعير ذنره في توسع من أول نان الحقاً        -

فقد فّصل في وصفه لنواعير حماة تفصيالً ل  يسبقه أحد ىليه؛ . م10/ هـ11 في القرن– (لبيچأوليا)

:باالس  (ناعورة المحمدية)فلنر شك ها وصوتها وَوْقفها وصنعها وتخديمها وِرفدهام نما ذنر 
(0)

 

 هاـــينــأن الب دة لهــه ىلم القادمون يسمع العاصيم ع م منصوبة عديمة يرـــنواع ماةــح وفي"

 الطول من غاية   ع م حديدية ومسامير وأعمدة أخشاب من مالفة دواليب وهي بعيدةم مسافات من

 ودورها الب دة قصور ىلم بها تلهب قناطرم في النواعير هله من المياه وتنصب. والضخامة

. لخدمتها مهياون ونجارون وخدم ىيراد ذات أوقاه ناعورة ولكل. وخاناتها ومساجدها وحماماتها

 رؤية ن ه ذلك من واألغرب. الضجة شدة من تص ّ  آذانه تكاد منها يبال ر الزائر اقترب وىذا

 ألقوا به  ع ت ىذا حتم بدورانهام ويدورون الناعورة بهطراه يتع قون المتشردين حماة غ مان

           تروي التي والبساتين الحدائت من مئات حماة وفي. ويسبحون فيه في وصون العاصي ىلم بهنفسه 

 هي بينها ناعورة أعد  أن ع م تالئم أو ناعورتين من بستان نل يخ و وال النواعيرم هله من

 ".الرنبان بلنرها سارت التي المحمديةم ناعورة
 

الزبيديأفردها       -
(3)

:باللنر (العروس تاج( قاموسه في –م16/ هـ10 القرن– 
(0)

 النَّاعورةم" 

والب: بهاء    وهي صوٌتم ولها الماءُ  يُديُرها بهام يُْستَقم التي وهي النَّواعيرم وجمُعه ملَنعيرِهم الدُّ

 ".والعاصي الفرات بشطِّ 
 

 ظلّ  فيما. ونتبه  المتهخرين أوصاه في جاء ل نواعير والتفصيل اإلفراد هلا أن لنا يدهر     

المكناسينالرحالة الحاّج  ل نواعيرم ذنره في يجمل بعضه 
(2)

:م16/ هـ13 القرن– 
(6)

 وهي ..." 

 غاية في منه الماء الستخراج نثيرة دواليب وع يه يشقهام المتقّدم العاصي نهر ع م أيضاً  ماسسة

 .الشواهد التاريخية لتواجد نواعير العاصي م خصاً ما يستنتج منها( 41جدول )يرتب   ".م ع ّو الواحدة نحو خمسين قدماً الكبر

 

 

 

 

 

                                                   
(1)

 .ـــ 100 صــ. سابت مصدر. 1ج(. ت.د: العدي  ابن) 
(0)

 .ـــ 00 صــ. سابت مصدر(. 1060: وصفي أحمد): في ذنر 
(3)

م (القداموس المحديط)شدارحاً ( تاج العروس من جواهر القداموس)ل وي ومحدئ وعال  أنساب عباسيم ألف نتابه  :المرتضى الزبيدي 

 .م1004 – 1030عاش 
(0)

 .ـــ 020صــ . 10ج.(. ت.د: الزبيدي) 
(2)

 .م1006مم توفي 1066رح ته ىلم الحج التي أنهاها في شعبان عام  وزير ورحالة تونسيم دون: محمد المكناسي 
(6)

 .ـــ 123صـــ (. 0443: المكناسي) 
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 .وأوصافها الشواهد التاريخية ع م تواجد نواعير العاصي :41جدول 

الفترة  الحقبة

 الزمنية

 الوصف الشاهد المصدر

ي
ان
وم
لر
 ا
صر

لع
ا

 

 .م.ق1القرن 

 

 فيتروفيوس

ىلم  صناديق وترفع العجالت الماء في... 

مستوًو أع مم وهي تنجز العمل المط وب 

 ...بمجرد اندفاع النهر من خالل دورانها

الناعورة دون آلة 

 .تحديد موقعها

 لونريتيوس
التيارات بنفس الطريقة فإننا نرو ... 

 .مغارف العجالت المائيةتدير ( األنهار)
= 

 م3القرن 

 ىيل جبل

الجمي ةم بزهورها  أفامياوصف حدائت 

التي النواعير  وحيواناتهام ت  ذنر وجود

 .تسقي هله الحدائت

 .نواعير أفاميا

 –
ىشارةغير صريحة  (.نهر العاصي وروافده)فسيفساء 

 .لنواعير أفاميا

 .نواعير أفاميا (.ناعورة أفاميا)فسيفساء –  م2القرن 

ي
س
با
لع
 ا
صر

لع
ا

 

 

 م0القرن 
أحمد بن الطيب 

 السرخسي

يجري أمامها ويسقي بساتينها  العاصيو... 

 .نواعير حماة .نواعيرها ويدير

ي
وب
ألي
 ا
صر

لع
ا

 

 م10القرن 

 = .جميع نواحيها دواليبهيخترق الماء من ...  األندلسيابن جبير 

 أبو المدفر ال يثي

يسميها  دواليبوع م حافتي النهر  ...

 الحّنانةم ومن جم تها الحّناناتأه ها 

 .الحسنالمعروفة بأم 

 .نواعير حماة

 وَ 

 ناعورة الجسرية

 (أم الحسن)

 ياقوت الحموي م13القرن 

 من الماء تستقي نواعير عدة ع يه... 

 برنة ىلم وتصب بساتينها فتسقي العاصي

 .جامعها

 .نواعير حماة

 م10القرن 

 ءأبو الفدا

تسقي أنثر  العاصيع م  نواعير  وبها ... 

بساتينهام ويدخل منها الماء ىلم الكثير من 

 .دورها

= 

 ابن بطوطة الطنجي
 يشقها الدائراتم كاألفالك النواعير ع يها

 ... بالعاصي المسمم العدي  النهر
= 

ي
وك
مل
لم
 ا
صر

لع
ا

 

 الفيروزأبادي

 محماة نهرو يرقهم ال العرق: العاصيو

 به لقب والمق وبم الميماسم: واسمه

 .بالنواعير ىال يسقي ال فإنه لعصيانهم

= 

 

 ابن الشحنة الص ير م12القرن 

 بساتينها تسقي نواعير نهرها وع م ...

 المدينة أمانن غالب ىلم الماء منها ويصل

 .اوحماماته ودورها

= 

ي
ان
ثم
لع
 ا
صر

لع
ا

 

 لبي چأوليا م10القرن 

 والبساتين الحدائت من مئات حماة فيو

 نل يخ و وال مالنواعير هله من تروي التي

 أن ع م مثالث أو ناعورتين من بستان

 .المحمدية ناعورة هي بينها ناعورة أعد 

 .نواعير حماة

 وَ 

 .ناعورة المحمدية

 م16القرن 

 المرتضم الزبيدي

والبم: بهاء   مالنَّاعورة  وجمُعه لنَعيرِهم الدُّ

 يُديُرها بهام يُْستَقم التي وهي النَّواعيرم

 الفرات بشطِّ  وهي صوٌتم ولها الماءُ 

 .والعاصي

 .نواعير العاصي

 محمد المكناسي

 العاصي نهر ع م أيضاً  ماسسة وهي ...

 نثيرة دواليب وع يه يشقهام المتقّدم

 .الكبر غاية في منه الماء الستخراج

 .نواعير حماة
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 عبرها المياهوطرق رفع وتصميمها  تطور شكل النواعير. 3. 4

 :تطور شكل النواعير وتصميمها. 1. 3. 4

التصمي  األص ي ل نواعير نان ع م األغ ب يحوي اختالفات عن هلا الموجود حالياً؛ فالفسيفساء  

أفامية تعود ىلم القرن الخامس الميالدي وتدهر ناعورةً تشابه في تصميمهما العام             المكتشفة في 

وفي ندامها اإلنشائي الناعورة المعروفة لدينا حيث يوجد المث ثم والق بم واأللواح الدافعةم والدائرة 

 .الناعورة الحموية في العصر الرومانيتصمي   (40صورة )تدهر . م ىةافةً ىلم المنطقة المرنزيةالحاوية لصناديت رفع المياه

 :لكنها تخت ف عن الناعورة الحالية في ناحيتين

تدهر ناعورة أيقونة أفاميا محم ةً ع م مث ث دون وجود  ل برجم مما قد يدفع لالعتقاد  :إنشائية -

في حين أن ندام التحميل المعروه حالياً هو . بهنها نانت محم ة من جانبيها ع م مث ثات  حجرية

ة في البرج الحامل ل قنا( نافلة)استناد النواعير ع م المث ث الحجري من جهة النهرم وع م فتحة 

يجدر التنويه ىلم أن االست ناء عن البرج يعني استخدام وسي ة مخت فة أسبت لنقل المياه . الع وية

المرفوعة من الناعورة عبرهام نما أن عدم ظهور البرج في األيقونة ال يحتّ  بالضرورة عدم 

 .وجوده واستعمال حل آخر؛ ىنما يطرح الموةوآ نندرية تحتمل الحالتين
 

ناعورة األيقونة عن الناعورة الحالية في تصمي  الدوالب؛ حيث يبدو                تخت ف :تصميمية -

وبالتالي اتخلت المنطقة المرنزية شكالً  في الفسيفساء شعاعياً تتجه األذرآ فيه ىلم مرنز الدائرةم

هو من سمات  جديٌر باللنر أن التصمي  الشعاعي .دائرياً عوةاُ عن المربع اللي نعرفه اليوم

.الدواليب الرومانية
(1)

بينما التصمي  المعروه ل دوالب متعدد المرانزم حيث يعتمد ع م أربع  

وهو حتماً التطوير العربي لتصمي  الدوالب بعد الفتح . نقاط مخت فة تتجمع فيها األذرآ الخشبية

تاري  حماة ىلم  لكن بالندر .اإلسالميم وىن نان ال يُعره متم تّ  بالتحديد أو ىلم أي عصر  يعود

م؛ حيث أن حماة بعيد / 11 – 0/ يمكن لنا أن نفتر  فترة التطوير في الفترة الواقعة بين القرن

حتم بات الناس  الفتح اإلسالمي فقدت موقعها وألحقت بحمص وأهم ت وتراجعت شيئاً فشيئاً 

: هـ001عام  المعتضدعند مروره بحماة مرافقاً ل خ يفة  أحمد بن الطيبيسّمونها قريةم نما ذنر 

وحماة قرية ع يها سور حجارة وفيها بناٌء بالحجارة واسع والعاصي يجري أمامها ويسقي "

م"بساتينها ويدير نواعيرها
(0)

حين بدأت تثير االهتمام بسبب  م 0وظ ت نللك مهم ةً حتم القرن  

م فسيطر ع يها موقعها وسورها وق عتها لصّد الحمالت الص يبية التي بدأت تشّن ع م العال  العربي

السالجقة ت  َمن تاله م ومن حينها عادت تقوو شونتها وزاد االهتمام بعمارتها وتحصينهام وقد 

صالح م ونور الدين زنكيذنر التاريُ  العديَد ممن اهتموا بعمارتها من حكامها؛ نالسالجقةم و

 ...المظفر الثاني م والمنصور األولم وتقي الدين عمرم والدين األيوبي

 :تطور طرق رفع المياه. 4. 3. 4

النواعير الهيدروليكية : "في فرةية  لها تبحث في تطّور نواعير العاصي دي ميراندا تلنر 

المجتمعة ع م طول نهر العاصي هي جميعًا نواعير ذات حجرات لرفع الماءم غير أنه ونما يبدو   حتم 

في الواقع فإن ناعورة . دالء ال حجراتم نانت أغ ب ت ك النواعير ترفع الماء بوساطة  10القرن 

هي ناعورة هيدروليكية ذات حجرات وهي نفس  –ىحدو أبرز المعال  المنشهة في حماة–المحمدية 

(J. L. Burckhardt) بوركهارتالناعورة التي وصفها 
وسي ة لتزويد المياه : "م بهنها1600عام  (3)

          من الممكن أن دوالب منشهة ناعورة المحمدية نان في البداية دوالبًا ذا دالءم وت  تحوي ه  "...بدالء

                                                   
(1)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 60صــ . مصدر سابت. 
(0)

 .ـــ 344 صــ. سابت مصدر. 0ج( 1000: الحموي) 
(3)

 .م1610 – 1060مم عاش 1610مستشرق وج رافي ورحالة سويسريم زار بالد الشام عام  :جون لودفيغ بوركهارت 
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        مم أي خالل الفترة 10ىلم دوالب  بحجراتم ع م األرجح في النصف الثاني من القرن  دفيما بع

(T. A. Ewbank) يوبانكبين زع  
والتي تعود –ة الحمويةوبين أقدم صورة فوتوغرافية تدهر المنشه (1)

أيضًا   –والتي هي األيقونة األقدم لنواعير العاصي–فسيفساء أفامية : هامش) ...م  04ىلم بدايات القرن 

  (ال توةح فيما ىذا نانت طريقة رفع المياه األص ية عبر دالء أو حجرات
قطرًا يزيد عن العشرين واللي يمت ك –ع م أن هله الفرةية غير ماندة بسبب الحج  الكبير ل دوالب ...

في الواقع فإن النواعير الهيدروليكية ذات الدالء هي صفٌة مميزة ل نواعير ذات الدواليب ص يرة . متراً 

".األقطارم نت ك الواقعة ع م نهر الفرات أو نهر الخابور
 .هي الصورة المشار ىليها في النص المقتبس (14صورة ) (0)

 
تعود ىلم عشرينات القرن العشرين الميالديم وتدهر فيها الناعورة بكافة ( المحمدية)قديمة لناعورة صورة فوتوغرافية : 14صورة 

 أقسامها مطابقة ل وةع الراهن
 (De Miranda: 2007): المصدر

نواعير حماة ل  تتطور من نواعير تحمل الماء  ىلمعدم صحة ت ك الفرةيةم و ىن األدلة تشير ىلم 

شاهدين  (10م  11صورة )تدهر نل من بل أنها استخدمت الحجرات لللك ال ر  من األساسمبوساطة دالء  فخاريةم 

فقد انتمل تصميمها واست نت عن الدالء قبل زمن  أو ع م أقل تقدير .قديمين ع م شكل نواعير حماة في العصور المتهخرة

هي من أه  األسباب التي تنفي لعّل فسيفساء أفامية  .جّد بعيدم وذلك اعتماداً ع م أدلة عدة تنافي صحتها

عكس –والتي تدهر بوةوح  تام الدائرة التي تحوي حجرات رفع المياه ( 40صورة )م (43شكل ) هله الفرةية؛

. حيث تدهر أمانن انسكاب الماء من مناطت واقعة بين ألواح الدفع الخارجية –ما تلنره الفرةية نفسها

م والتي تدهر 1000النواعير في مراحل أحدئم ن وحة عام نللك توجد عدة لوحات  مرسومة تدهر 

 .ال وحة المشار ىليها (10صورة )تدهر  ناعورة الكيالنية محم ةً بمقصورات ىةافية لرفع المياه

 
 .م1042م تعود ىلم عام (المحمدية) أقدم صورة فوتوغرافية معروفة لناعورة: 11صورة 

 Newcastleأرشيف جامعة : المصدر

                                                   
(1)

 .م1604 – 1000ناتب ىنج يزي مختص بالميكانيك الع ميةم مفو  الواليات المتحدة لبراءات االختراآم عاش  :توماس يوبانك 
(0)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 02 – 03صــ . مصدر سابت. 
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 تبسيط لفسيفساء أفاميا: 43شكل 

 الباحثة: المصدر

 
 .تدهر ناعورة الكيالنية محم ة بمقصورات ىةافية. م1000لوحة تعود ىلم عام : 10صورة 

 .دائرة آتار حماة: المصدر

 
 .في قرطبة( البوالفيا)ناعورة ن يب : 13صورة 

 (Ihsanoglu: 2005): المصدر
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اعتماداً ع م ما سبتم وبهخل فسيفساء أفامية في االعتبارم ونون نواعير الم رب ونواعير األندلس  

اعتمدت ندام الحجرات ال الدالء لرفع المياهم ونونها تشابه نواعير حماة في التكوين والصفات العامةم 

مستقاة من النواعير  –في األساس–أنها وواقع . األصل السوري في مدينة قرطبةناعورة البوالفيا ذات ( 13صورة )تدهر 

قد اعتمدت ندام المقصورات بزمن يسبت منتصف القرن  السورية؛ فمن األولم أن تكون نواعير سورية

ومما يبعد ندرية تطوير الدواليب في الفترة ! م بكثيرم ويعود حتم تاري  أيقونة أفامية ع م أقل تقدير10

واقعة في حالة  من التدهور ىتر جباية األموال  –الفترة الملنورةفي – التي تقترحها الفرةية؛ نون حماة

والضرائب ت  ىلحاقها بحمص وفرار األهالي منها خوفاً من الحربم
(1)

ما يجعل ندرية تطوير النواعير  

في حين نانت العصور اللهبية لحماة هي اآلراميةم والعصور الكالسيكيةم . غير مقبولة في ت ك الدروه

أبو هي عصور النهضة التي يعقل أن عم يات التصمي  والتطوير قد جرت فيهام وقد ذنر و واأليوبية

قام  تعاسيفالمعروه ب قب علم الدين قيصر األسفوني في تاريخه أن المهندس ذائع الصيت  الفداء

بتصمي  طاحونة ع م العاصي وهي طاحونة ال زالة والتي ما تزال باقية حتم اليومم
(0)

 نما قام بتصمي  

.المظفر الثاني محمودفي حماة زمن  أبراج  
(3)

 

وأما بالنسبة لروايات الرحالة األجانب سابقة اللنر فتناقضها األوصاه الدقيقة ل رحالة والشعراء  

ابن نباتة العرب والمس مين؛ نقول
(0)

:في نواعير حماة 
(2)

 

    ونددددددددداعورة  شدددددددددبهتها ىذ رأيتهدددددددددا 

            ريشررررررة  بطددددددائرة  مخضددددددرة  نددددددل 
.      

ومدددا زال فكدددري بال رائدددب يسدددمُح  

مدددن الددددمع يسدددفُح    عرررين  لهدددا تحتهدددا 
. 

الدافعةم وذلك ينطبت ع م الحجرات      ( الريشة)تحت األلواح ( عين)فلنر انصباب الماء من موةع  

الدقيت ل نواعير  (لبيچأوليا)محمد ظلي أفندي  ونللك وصف الرحالة الترني. وال يكون باستخدام الدالء

:هـ1426/ م1606حين مّر بحماة في رح ته ىلم الحج عام 
(6)

          منصوبة عديمة نواعير حماة وفي" 

 أخشاب من مالفة يبــدوال وهي بعيدةم سافاتـم من أنينها الب دة هله ىلم ونــالقادم يسمع العاصيم ع م

 قناطرم في النواعير هله من المياه وتنصبّ . والضخامة الطول من غاية   ع م حديدية ومسامير وأعمدة

 غ مان رؤية ن ه ذلك من واألغرب... وخاناتها ومساجدها وحماماتها ودورها الب دة قصور ىلم بها تلهب

            بهنفسه  ألقوا به  ع ت ىذا حتم بدورانهام ويدورون الناعورة بهطراه يتع قون المتشردين حماة

األخشاب )ففي الوصف َذَنر المواد األولية لترنيب الدوالب  ".ويسبحون فيه في وصون العاصي ىلم

فيما ل  يلنر شيئاً عن الدالءم التي لو وجدت لكان من الصعوبة ( المسطحةم األعمدةم والمسامير الحديدية

          وهي عادةٌ ما برح يمارسها البعا–الشديدة ع م أولئك ال  مان اللين وصفه  التع ت بالناعورة 

            في حين أنه. حيث أن الدالء نانت ستعيت عم ية التع ت والتمسك بالدوالب –حتم وقتنا الحاةر

               وغيرهما نثير. من الطبيعي أال يلنر الحجرات نونها مخفية ومعمولة من أساس صنع الناعورة

 ...من األدباء والشعراء

ن ت ك األوصاه ل رحالة األجانب ال تكفي لالعتماد ع يها فإننا نجد أ –وبحسب ما تقدم ذنره–هكلا  

أي هله الروايات؛ –في بناء فرةية بهله األهمية التي تحدد تصمي  الدوالب منل مئات من السنينم فهي 

ىما أن تكون قد جانبت الدقة والتفصيل في الوصف وانتفت بسرد  مقتضب وتجريدّي لفكرة الناعورة 

             نها وصفت مرح ةً ماقتة تّ  فيها استخدام الدالء في فترة تدهور وْةع حماةَ وآلية عم هام أو ربما أ

                                                   
(1)

  .من هلا البحث ـــ 11صـــ  
(0)

            2ج(. 0440: زرن ددددي)| ــدددـ 001 – 060صــددددـ (. 1066: األدفدددوي)| .ــددددـ 004 صـدددـ 1ج. سددددابت مصددددر(. 1026: الفددددداء أبدددو) 

 . ـــ 014صـــ 
(3)

أعمال تدرس ع    تعاسيف نواعيرم فيما ي  ب ع م الدن أنها أبراج ف كية حيث نان ل مهندس ليحتمل أن األبراج المقصودة هي  

 .الف ك في مدينة حماة
(0)

 .م1366 – 1060شاعر من العصور المتتابعةم ولد في القاهرةم سكن حماة فترةم عاش  :ابن نباتة المصري 
(2)

 .ـــ 126 صــ. سابت مصدر(. 1060: الناب سي: )في ذنر 
(6)

 .ـــ 00صــ . مصدر سابت(. 1060: أحمد وصفي: )ذنر في 
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 .في العهد العثماني آنِف اللنر وهو احتمال بعيد بالندر ىلم الرسومات المتوفرة لدينا من نفس العصر

 .التطورات التي طرأت ع م نواعير حماة مقارنةً بصورتها بفسيفساء أفاميا (40جدول )ي خص 

حافدت النواعير المتواجدة حالياً ع م شكل شديد التشابه مع صورتها العائدة ل قرن الخامس  :نتيجة

 .الميالدي؛ من حيث تصمي  المنشهة وطرق رفع المياه

 

 فسيسفاء أفامياالعاصي في صورتها الحالية عن صورتها في نواعير ارنة تطور مق :40 جدول

 حالياا  قديماا  العنصر نوع التطور

 إنشائي

   المث ث

 البرج
 ؟

 غير محدد

 

 تصميمي

 مخطط الدوالب
 
 شعاعي

 
 متعدد المرانز

 المنطقة المرنزية ل دوالب
 
 دائرية

 
 مربعة

   األلواح الدافعة ل دوالب

   البيبقناة 

 طرق رفع الماء

   المقصورات المحيطية

 القناطر الحجرية
 ؟

 غير محدد
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 :نتائج الفصل األول

المتع قة بتداري   م وذلك عبر توص ه ىلم العديد من النتائجبني ع يهاحقت الفصل األول األهداه التي       

 :مدينة حماة ونشهتها ىةافة ىلم نشهة نواعير نهر العاصي وتطورها
التجمع السكني في مدينة حماة بدأ في موقع تل الق عةم وفدي األلدف الثالدث قبدل المديالد أصدبح التجمدع  -

 .مدينة مسورة

ويرجدع . ال  دات القديمدةمنل ىنشائها االس  نفسهم واللي يرمز ىلدم تحصدينها فدي ( حماة)حم ت مدينة  -

 .سبب ىطالقه ع يها نون موقعها محمياً بالمرتفعات غرباً وجنوباًم وبالنهر العاصي شرقاً وشماالً 

نهضت مدينة حماة عمرانيداً وزراعيداً فدي العصدور القديمدة فدي ظدّل حكد  السدومريينم والعمدوريينم  -

 .والحثيين والميتانيين

راميم وعادت ل حياة بعد تخريب قبائل الجيرو لهام وقد ساه  ازدهرت حماة بشكل  نبير في العهد اآل -

اآلراميددون فددي ازدهارهددا ع ددم الصددعيدين الددداخ ي؛ حيددث ازدهددرت الصددناعة والزراعددة وتدد  بندداء 

 .الق عةم والخارجي؛ حيث صارت عاصمة مم كة

 .ىن القنوات المائية هي من السبل القديمة إليصال مياه اآلبار ىلم مدينة حماة -

ت المدينددة عمرانيدداً خددالل الحكدد  الرومددانيم نمددا نانددت لهدد  مسدداهمات فعالددة فددي تطورهددا ازدهددر -

 .الزراعي واإلروائي

          تراجعددت عمددارة حمدداة فددي العصددر األمددوي وبدايددة العصددر العباسددي ممددا جع هددا تبدددو أقددرب ل قريددةم  -

 .ىال أنها حافدت ع م دورها التجاري واالقتصادي

ٌر في هدم ومن ت  ىعادة ىعمار جزء  نبير من مدينة حماةم مما يعطدي ماشدراً نان لوقوآ الزلزال تهتي -

 .ىلم تنبه القائمين ع م ىعمارها لهلا النوآ من األخطار

نان نهر العاصي محوراً مهماً في العالقة بين مدينة حماة وجوارها؛ يدهر ذلك في االتفداق اآلرامدي  -

 .بين م كي حماة وحمص بين م كي حماة وأربادم وفي االختاله األيوبي

م نمدا بندم علرم الردين قيصرر تعاسريففي حماة من قبل عدال  الف دك المهنددس ( طاحونة ال زالة)بنيت  -

حيددث أن المهندددس ! ال يعددره ع ددم وجدده الدقددة ىن نانددت أبراجدداً ف كيددة أو أبددراج نددواعير؟ أبراجدداً 

 .يةالملنور قدم خالل حياته في حماة أعماالً ف كية وأعماالً أخرو زراع

نان لم وك حماة األيوبيين دوٌر هام في عمارة المدينة وتوسعتهام وما تزال العديد مدن منشدآته  قائمدةً  -

 .حتم اليوم فيها

 .م1002بدءاً من عام ( مدينة أبي الفداء)حم ت حماة اس   -

نشطت المدينة نمرنز حضاري مه  تحدت فتدرات الحكد  اآلراميدة والكالسديكية والزنكيدة واأليوبيدةم  -

 .رنت جميع هله العصور أتراً ع م عمارة المدينة وعمرانها وتطورها بالمجملوت

               نانددت مدينددة حمدداة فددي العصددور الوسددطم تتددهلف مددن مدددينتين مسددّورتينم تقددع بينهمددا الق عددة المبنيددة -

 .اللي يحفل باألسواق( ربا المدينة)ع م تلم وفي أسف ها 

مديندة حمداة تقدع ع دم الضدفة ال ربيدة لنهدر العاصديم والتدي حم دت حتم نهايات العهد األيوبي نانت  -

م ونان جامع أبي الفداء من أقدم المعال  المعروفة التي أنشدئت ع دم الضدفة (منطقة السوق)الحقاً اس  

 .الشرقية ل نهر

يمتاز نهر العاصي ىق يمياً ومائياً بخصوصية مخت فدة عدن األنهدار المجداورة فدي المنطقدةم نمدا تمتداز  -

في منطقدة حمداة بخصوصدية جيولوجيدة ومورفولوجيدة شدك ت بمجموعهدا بيئدة مثاليدة إلقامدة  ةفافه

 .النواعير

 .يمتاز نهر العاصي مائياً بخصائص عدة تمكن ىقامة النواعير ع يه ودراستها -

                  يمتدداز نهددر العاصددي فددي منطقددة حمدداة المحصددورة بددين الرسددتن وسددهل ال دداب بتوافددت خصائصدده -

 .ع شروط ىقامة النواعيرم
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ىن الفه  الحموي لتسمية نهر العاصي هي بمعنم عصيه ع م الورود والسقاية منه دون تطويعده بآلدة  -

 .الناعورة

 .حمل نهر العاصي عبر التاري  تسميات يونانية وعربية اخت فت باختاله المنطقة التي يمر بها -

دواليب رفع المداء حدول العدال  وتصدنف أنثولوجيداً تتربع آالت النواعير الهيدروليكية ع م رأس هرم  -

نددهرقم هددله اآلالت وذلددك العتمادهددا ع ددم القددوة الهيدروليكيددة فددي تحريكهددام ولرفعهددا المدداء داخددل 

 .مقصورات مبنية من أصل تصمي  دواليبها

 .نواعير حماة الخشبية تصنف ةمن أرقم آالت رفع الماء ذات الدواليب -

 .اء التق يدية قد اندترت أو ت  االست ناء عن استعمالهاأغ ب أنواآ دواليب رفع الم -

              ال يوجدددد دليدددل قددداطع ع دددم أصدددل ندددواعير حمددداةم وىن تواجددددت أدلدددة عديددددة تشدددير ىلدددم تواجددددها  -

 .في عصور  مخت فة

 تواجدت النواعير نآلة فعالة لرفع الماء في منطقة حماة بشكل أنيد منل القرن الخامس ل مديالدم ىال أن -

 .أدلة عديدة تشير ىلم توجدها قبل هله الفترة

           تدددلل أقددوال الرحالددة ع ددم أن شخصددية نددواعير حمدداة لدد  تددُك تتمثددل فددي تدداري  أو تسددمية نددل ندداعورة   -

               ع ددم حدددةم وأن أهميتهددا هددي بههميددة مجموعهددا الددلي يشددكل ندامدداً يرفددد المدينددة ويسددقيها بهجمعهددا 

ت عامة ومساننم حيث ال فائددة لنداعورة مفدردةً دونداً عدن البقيدةم وأهميدة الندواعير من بساتين ومراف

الكبيرة منها والص يرة ال تكمن بجحمها بل في عالقتها التكام ية مع بعضها البعا وبددور ندل  منهدا 

 .ةمن هلا الندام

قددرن الخددامس حافدددت النددواعير المتواجدددة حاليدداً ع ددم شددكل شددديد التشددابه مددع صددورتها العائدددة ل  -

 .الميالدي؛ من حيث تصمي  المنشهة وطرق رفع المياه
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 :أهداف الفصل الثاني

             ، إضـافة  ماة وأقسـامها وآليـة عملهـاحتركيب نواعير تصنيع وفهم يهدف هذا الفصل إلى التوصل إلى       

إلى التعرف على الخصائص المميزة تصـميميا  وإنشـائيا  لهـذه المنشـعت وعلـى اسـتدامتها وعالقتهـا بالبي ـة 

 :الدراسات التاليةالمحيطة بها من خالل إجراء 

 :دراسة مكونات الناعورة وآلية عملها -0

ــة       - ــاعورة الوظيفي ــدراســة أقســام الن ــة، عناصــر االغت راف ؛ العناصــر المحركــة، العناصــر الحامل

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مكونات منشـأة النـاعورة وفهـم الـدور الـذي . وعناصر التوصيل

 .يقوم به كل من هذه المكونات في عملية دوران الناعورة ورفع الماء وتوصيله

             عبر دراسة تشييد األقسـام الثابتـة وإنشـاء الـدوالب المتحـرا مـع التعـرف  دراسة إنشاء الناعورة       -

رف عـتهـدف هـذه الدراسـة إلـى الت. على المواد المستخدمة في عمليتي التشـييد واإلنشـاء وخصائصـها

على اآلليات والتقنيات المستخدمة في إنشاء أقسام النواعير الثابتة والمتحركة، باإلضـافة إلـى تفصـيل 

ب إضافة  إلـى دورهـا ونوعيـة قطع الدوالب ومكوناته من حيث أعدادها وأبعادها ومواقعها في الدوال

األخشــاب المســتعملة فــي تصــنيعها مــع تفصــيل الخصــائص المميــزة لكــل نــو  مــن أنــوا  األخشــاب 

 .وطريقة توظيفها في تصنيع الدوالب

تهــدف هــذه الدراســة إلــى شــرر وفهــم الحركــة الديناميكيــة لــدوالب . دراســة آليــة عمــل النــاعورة       -

 .فتح السد وحتى وصول المياه المرفوعة إلى وجهتها الناعورة وطريقة عمل المنشأة منذ

دراسة تاريخية لمسميات آلة الناعورة وأجزائها؛ الدوالب، والعناصر الثابتة، وآلية عملهـا، عبـر        -

تهـدف . سرد األدلة التاريخية المتعلقة بها في الشواهد الشعرية والنثرية فضال  عن السجالت الشرعية

              رف علــى المسـميات التاريخيــة المختلفـة لمنشــأة النـاعورة ككــل وألقسـامها كــل  هـذه الدراسـة إلــى التعـ

التسميات القديمة للعناصر مـع تسـمياتها الحديثـة، مدى تطابق على حدة، كما تهدف إلى التعرف على 

 .ليةالفهم القديم آللية عمل الناعورة ومدى تطابقه مع آلية عملها الحاإضافة  إلى التعرف على 

. عبر عنونة كل نظرية على حـدة مـع إضـافة شـرر لهـا ات تصميم وإنشاء النواعيريدراسة نظر       -

فهـم لتهدف هذه الدراسة إلى فهم خصائص النواعير المميزة تصميميا  وإنشـائيا ، إضـافة إلـى التوصـل 

 ...لعوامل مختلفة متعلقة بها كاالستدامة، واالقتصاد، والجمال

رها كمصـدر ودوومواقعها توزيع النواعير في مدينة حماة يهدف هذا الفصل كذلك إلى التعرف على       

 :أهميتها وطرق االستفادة من مياهها من خالل الدراسات التاليةتزويد المدينة بالماء إضافة  إلى 

 :دراسة أهمية النواعير لمدينة حماة -7

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علـى طـرق نقـل المـاء . حماة دراسة أنظمة الري التقليدية لمدينة       -

ـــرف                ـــى التع ـــا، إضـــافة  إل ـــتفادة منه ـــا ومواضـــع االس ـــلال منه ـــاة ودور ك ـــة حم ـــة ضـــمن مدين المختلف

 .على موقع النواعير وترتيبها باألهمية بينها من حيث قدرتها التوصيلية والكمية والزمنية

عبـر شـرر النظـام التقليـدي المتبـع سـابقا  لتقسـيم  الحصـص المائيـة            واعيرتوزيـع ميـاه النـدراسة        -

تهــدف هــذه . بــين المنتفعــين مــن ميــاه النــاعورة اســتنادا  إلــى المخطوطــات المتــوفرة حــول الموضــو 

ــى  ــة الدراســة إل ــة وعدال ــى تقيــيم فاعلي ــة لكــل منتفــع، وإل التعــرف علــى طريقــة حســاب الحصــة المائي

 .محلية المتعلقة بهذه العمليةالقوانين ال

ــودراســة        - ــر الن ــبع  الشــواهد أث ــر اســتعراض ل ــا  عب ــا  ومعماري ــاة عمراني ــة حم ــى مدين اعير عل

. المعمارية المدعومة بالصـور والمخططـات والعمرانيـة المدعومـة بالمخططـات والخـرائم مـا أمكـن

علـى مدينـة حمـاة، وإلـى الـدعوة تهدف هذه الدراسة إلى تسليم الضوء على جزء مـن تـأثير النـواعير 

 .إلى معالجة هذا الموضو  مستقبال  بشكل أكثر تفصيال  وتعمقا  
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 بـدءا  مـن الدراسـة التوثيقيـة. لنـواعير مدينـة حمـاة كما يهـدف هـذا الفصـل إلـى إجـراء دراسـة توثيقيـة      

ــةال ــاريخ إنشــاء وتــرميم كــل منشــأة وتســمياتها التاريخي ومالكهــا الســابقون  تاريخيــة للنــواعير مــن حيــث ت

إلــى الدراســة التوثيقيــة  عــن الوجــود فــي الوقــت الحــالي، إضــافة   باإلضــافة إلــى ســرد المنشــعت التــي زالــت

. يمهـافـي إنشـائها وترم للوضع الـراهن للمنشـعت القائمـة مـن حيـث مواقعهـا وتصـنيفها والمـواد المسـتعملة

 :من خالل الدراسات التاليةوذلك 

 :لنواعير مدينة حماةالدراسة التوثيقية  -6

دراسة ترتيب تجمعات النـواعير فـي حمـاة عبـر سـرد ترتيـب التجمعـات فـي المدينـة مـن شـرقها        -

تهـدف هـذه الدراسـة إلــى التعـرف علـى أســماء . نحـو الرـرب مـع تفصــيل المنشـعت التابعـة لكـل تجمــع

 ...عة لها كالمطاحن والسدودمنشعت التابمنشعت النواعير القائمة في مدينة حماة إضافة  إلى الومواقع 

دراسة منشعت النواعير التي زالت عن الوجود عبر سـرد أسـماء هـذه المنشـعت ومواقعهـا وذكـر        -

             تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جزء توثيقي يتعلـق بتـاريخ النـواعير . نبذة تاريخية عنها وسبب زوالها

 .في المدينة

تفصيلية للنواعير القائمة ضمن مدينة حماة عبر دراسـة كـل منشـأة علـى حـدة               التوثيقية الدراسة ال       -

من حيث تسمياتها وأسبابها، وموقعها ضـمن المدينـة، وتـاريخ إنشـائها وترميمهـا، وتصـنيج أبراجهـا 

. وقناطرهــا، ورفــدها، والخصــائص المميــزة لكــل منهــا إن وجــدت، والشــواهد التاريخيــة المتعلقــة بهــا

دف هــذه الدراســة إلــى توثيــق النــواعير المتواجــدة ضــمن مدينــة حمــاة مــن حيــث الموقــع والتــاريخ تهــ

 .والوضع الراهن
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 مكونات الناعورة وآلية عملها. 0

 األقسام الوظيفية. 0. 0

 –على األغلب–تعمل الناعورة على مبدأ نقل المياه من النهر إلى األراضي المجاورة التي تكون  

أعلى من منسوبها؛ وذلك عبر رفعها بوساطة صناديق محيطية على دوالب يتحرا بفعل قوة دفع مياه 

النهر، ومن ثّم توزيعها إلى المدينة والبساتين عبر قنوات حجرية لتنزل في األماكن المطلوبة في أنابيب 

أقسام ( 14شكل )يبين : أقسامتنقسم عناصر منشأة الناعورة من حيث الوظيفة إلى أربعة  .فخارية ضمن الجدران

 .الناعورة مكتملة العناصر( 15شكل )الناعورة األربعة بحسب تقسيم الباحثة، فيما يظهر 

  
 .عناصر التوصيل( 4. )عناصر االغتراف( 3. )إلنشاءعناصر ا( 2. )العناصر المحركة( 1: )أقسام الناعورة: 14شكل 

.الباحثة: المصدر

 
 .مكتملة العناصر ناعورة المحمدية : 15شكل 

 .الباحثة: المصدر
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 :العناصر المحركة. 0. 0. 0

كلغ للناعورة 4111تستخدم كميات  كبيرة من األخشاب في صناعة النواعير، تصل أوزانها حتى      

المتوسطة
(1)

مترا ، كما يتم تثبيت 21، وتزيد بزيادة قُطر دوالب الناعورة الذي قد يتعدى (م12قطرها ) 

             كلغ 211بالمسامير الحديدية التي قد يصل مجمو  أوزانها إلى  –على الرالب–ا عناصرها ببعضه

في الناعورة المتوسطة
(1)

في صناديقها، والمقدرة بحسب دراسة  ، إضافة  إلى أوزان المياه المحمولة

م311–51بين  أجريت في ثالثينات القرن العشرين
3
م152ثا أي /ل45سا، بمعدلال وسطي /

3
سا/

(2)
             

أن الناعورة بوزنها الذاتي واألوزان المحمولة ضمنها تحتاج قوة دفعال كافية  سا؛ نجد/طنا  152ما يعادل 

 .ما يوجب إحداث مسببات لزيادة قوة جريان الماء وللتحكم في مقدار هذه الزيادة لتحريكها،
 

هتين اللتين يفصل بينهما؛ يقام السد بررض خلق اختالف في منسوب الماء بين الج :الّســد -

 (14 صورة)يظهر سد ناعورتي الجعبرية والصهيونية واضحا  في فيحجز السد المياه فوقه ما يؤدي إلى رفع منسوبها،

ثم يتم التحكم بإخراج الكمية المطلوبة من الماء عبر مخرجال أو أكثر مجهزال بها السد، هذه 

يتم التحكم بكمية الماء المتدفقة عبرها في فترات ( الِعصار)الفتحات مجهزة بحواجز عليا 

الزيادة أو النقصان، كما يمكن قطع المياه نهائيا  عند الحاجة وذلك بإغالقها لررض صيانة 

وقد تزود بع  السدود  .في منشعت مختلفة( البطّال)حات فت (54،  15 صورة)تظهر كل من  ...عير أو تركيبهاالنو

 .لتنظيم المياه؛ فتفتح أيام الزيادة وترلق أيام النقصان( البطّال)بمجارال إضافية 

تكون الناعورة في طرف السد الذي يساوي طوله عرض مقطع النهر في المنطقة المنشأ      

. للعبور بين ضفتي النهر –بشكلال ثانوي–ها، ويبلغ عرضه مترا  واحدا  أو يزيد حيث يستعمل ب

وال يربو ارتفاعه عن الخمسة أمتار في أقصى الحاالت، فيما ال يقل عرضه عن ثلثي ارتفا  

.قسمه المرمور ألجل عوامل مقاومة الماء المحجوز بوساطته
(3)

 

 
 والصهيونيةسد ناعورتي الجعبرية : 14صورة 

 م2119الباحثة  تصوير :المصدر

 

                                                   
(1)

. مصـدر سـابق(. Delpech, et al: 2005) |.المشار إليها هي إلحدى توائم العثمانيـة مـن مجموعـة األربـع نـواعير فـي حمـاةاألرقام  

 .ـــ 171صــ 
(2)

 .ـــ 172صــ . المصدر السابق 
(3)

 .ـــ 35 – 31صــ . سابقالمصدر ال 
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قناة حجرية سفلية يمّر بها الجزء المرمور في الماء من الدوالب، وهدف وجودها  :البيــب -

زيادة انحدار الماء ضمنها بطريقة صناعية مما يزيد سرعته ويولد القدرة على تدوير الناعورة 

               طولها  يتراور مقطعا  في قناة البيب يظهر ميله (15 شكل)يمثل  .حين يصطدم بألواحها المرمورة

أمتار للنواعير المتوسطة وقد تصل إلى األمتار العشرة في الكبيرة منها، وعرضها  5 – 4بين 

.مترا  واحدا  فقم
 (1)

 

 (75،  55،  17،  15 صورة).أن يكون البيب قابال  لإلغالق في أوقات صيانة النواعير وتركيبها يجب

 
 (.مقطع طولي في دوالب وبيب ناعورة المحمدية)الميل في قناة البيب : 15شكل 

 .الباحثة: المصدر
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 العصار فتحات بوابة: 15 صورة

 م2119 الباحثةتصوير : المصدر

 
 بيب ناعورة الخضورة، وتظهر معه بوابة غلقه: 15صورة 

 م2119الباحثة تصوير : المصدر

 
 العثمانية الصررى/ناعورة المؤيديةبيب : 17صورة 

 م2119الباحثة تصوير : المصدر
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 :العناصر اإلنشائية الحاملة. 7. 0. 0

تتعلق . هي العناصر اإلنشائية الحجرية المبنية بهدف تحميل عناصر االغتراف والتوصيل عليها     

ارتفا  المناطق المطلوب نقل أبعادها بشكلال أساسي بأبعاد الدوالب؛ أي بكمية المياه المطلوب رفعها، وب

على االرتفاعات صالدة األرضية  كما يؤثر. مترا   21 – 5وتتراور ارتفاعاتها بالمجمل بين . الماء إليها

فيما تتراور سماكاتها . المنشأة عليها؛ حيث يقل ارتفاعها كلما ازادت صالبة األرض، والعكس صحيح

.بحجم الدوالب لكل ناعورةسم، وتتعلق السماكة المختارة  211 – 111بين 
(1)

العناصر اإلنشائية  (18 صورة)تبين  

 .في منشأة الناعورة

 
 .العناصر اإلنشائية لناعورتي البشريات: 18صورة 

 Glen M. MacDonald 2008: المصدر

على الجانب  أو المثلثة، هو جدار  حجري واجهته مثلثة الشكل ومنها أخذ اسمه، يقام :المثلــث -

محور –المطل على النهر بالنسبة للناعورة، وتحمل قمته المستوية قلب دوالب الناعورة 

إلى الدوالب ألجل  ويُجَعل جانباه مدرجين لتسهيل الوصول عبرهما. من جهة النهر –دورانها

 .(19،  18 صورة)يظهر عنصر المثلث بوضور في .ركيبهعمليات صيانته وت

 
 .مثلث ناعورة الجسرية: 19صورة 

 Sascha Gering 2008: المصدر

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 39،  35صــ . مصدر سابق. 

 البرج

 القناطر

 المثلث
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وهي تسميته الدارجة، فيما يكون أقرب إلى الجدار العالي ووظيفته الحاملة تنقسم          :البــرج -

من قلب دوالب الناعورة، وذلك باستناده  –الداخلي–إلى قسمين؛ أولهما حمل الطرف الثاني 

وثانيهما حمل الجزء األولي من القناة الحجرية التي ينصّب الماء . موجودة فيه( شباا)على كّوة 

انية االسترناء عنه في حال وجود بنيان في الجهة الخلفية وتلحظ إمك. على سطحه( النّقير)ليها إ

 .واجهة خلفية للبرج (21 صورة)تظهر  .للناعورة يمكنه القيام بدور البرج؛ كما في مثال  الناعورة الكيالنية

 

محمولة   –ذات تصاميم عدة–، وهي أقواس متتالية (الحجرية)ويشار إليها أيضا  باسم  :القناطر -

على أعمدةال حجرية عريضة، وهي العنصر الحامل للجزء األكبر من القناة المائية العلوية 

 .تمثل القناطر ضلعه الطويل( L)وهي عامودية على البرج مشكلة  معه ما يشبه حرف (. النّقير)

طولها بحسب اتسا  المنطقة التي يراد توصيل المياه إليها، والمتعلق بالتالي بحجم  ويختلج     

م، فيما 15الدوالب وكمية المياه التي يحملها؛ فقد ال تتجاوز في بع  النواعير الصريرة مسافة 

.م211يقارب طول البع  اآلخر من 
(1)

 .القناطر في منشعت النواعير (21،  21صورة )تبين كل من  

 

 
 .برج وقناطر ناعورة الخضورة: 21صورة 

 Maurice Papadakis 2010: المصدر

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 39صــ . مصدر سابق. 

 القناطر البرج
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 .الخشبي الحموية الناعورة دوالب: 07 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .قناطر ناعورة المأمورية خالل عملية صيانة الدوالب: 21صورة 

 .م2119الباحثة تصوير : المصدر

 
 .الماء في أحد دوالبي توأم الجعبرية صناديق رفع: 22صورة 

 Rodrigo Magrini Rossi Cunha 2010: المصدر
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 :عناصر االغتراف. 6. 0. 0

يمكن االكتفاء بالقول أنها تتمثل في الدوالب، وإذا أردنا الدقة فإن الصناديق المحيطية      

الماء، فيما ينحصر هدف  المركبة على إطار الدوالب الخارجي هي الجزء المعنّي برفع( المقصورات)

مقصورات رفع الماء والفتحات  (22 صورة)تظهر  .باقي عناصره في تحميل هذه الصناديق أو ضبم االستواء والتوازن

 . الموجودة بها
 

هو دوالب  خشبي مكون من تجميع عدة أنوا  من األخشاب وتثبيتها بوصالتال  :الدوالب -

م وحتى ما يربو          8تتراور أقطار الدوالب بين . خشبية أو بمسامير حديدية على الرالب

عن العشرين مترا ، وقطر الناعورة يعتمد على كمية الماء المطلوب رفعها من النهر؛                  

ساحة األراضي والمناطق المخّدمة بها، وقطر الدوالب هو العنصر األساسي الذي أي على م

عالقاتال ر ي عناصر منشأة الناعورة، وذلك عبتتحدد على أساسه ارتفاعات وسماكات باق

 .رياضية ونسبال محسوبة تحكم العالقة بينهم وتعتمد قطر الناعورة هو األساس الثابت فيها

 (22 صورة)توضح مد رفع الماء عبر صناديق موزعة على محيم الدوالب،النواعير الحموية تعت     

تمتلئ هذه الصناديق بالماء حين تكون مرمورة  بالنهر، ثم ترفعها حركة  (.المقصورات)هذه الصناديق 

 (.النّقير)إلى األعلى حيث تنسكب منها المياه في قناة حجرية علوية  الدوالب الدائرية
 

 : عناصر التوصيل. 4. 0. 0

على مرحلتين؛  يتمّ و إيصال المياه إلى وجهتها،: تقوم بالدور النهائي من عمل الناعورةالتي هي      

، وتتم هذه المرحلة أوالهما تمرير المياه عبر األراضي والمساحات المراد إرواؤها لتقطعها بشكل  كامل

 تقطع المياه القطاعات المستهدفة مرورا  بحيث المحمولة على قناطر  النواعير الحجرية قنواتضمن 

 محفورة تحت األرض بحيث تقطع المياه القطاعات المستهدفة مرورا   سراديبمن أعالها، أو ضمن 

وهو خزان ينزل إليه ( مصنع)في نقطة تجميع واحدة  تفريع المياهإما بتكون  المرحلة الثانية.من أسفلها

         ، آبارتأخذ مياهها  من السراديب عبر بدرج تحت األرض، أو إيصال الماء مباشرة إلى العقارات، 

         (النازل)وتعرف باسم  الجدران الحجريةتمر ضمن  حالقيم فخاريةومن القنوات الحجرية عبر 

ساقية ( 23ة  صور)تظهر  .سواقي أرضية صريرةعبر الزراعية فتتوز  المياه اضي األر أما في .(القائم)أو 

 .ينتهي عمل الناعورة وصول الماءوب. محفورة في أرض زراعية قرب مدينة حماة
 

تطلى جدرانه . هو الحوض العلوي الذي تصب الناعورة المياه التي ترفعها فيه :النّقـيـر -

قناة النقير          (51،  24 صورة)تبين  .الداخلية بطينة من القرميد الممزوج بالرماد لمنع تسرب الماء منها

 .في منشأة الناعورة

 

رها ضمن الجدران الحجرية بها ينتهي عمل الناعورة حيث تنزل المياه عب :األنابيب الخزفية -

مقاس األنابيب الخزفية التي كانت تمدد في الجدران  (25 صورة)تظهر  ...لتصل إلى الحمامات والقصور والجوامع

 .نقل مياه الناعورة ضمن األحياء السكمية في مدينة حماة (25 مخطم)كما يظهر ،  الستقبال مياه النواعير

يقوم الدوالب الخشبي تتكون منشأة الناعورة من قسم إنشائي مبني إضافة  إلى دوالبها الخشبي؛ : نتيجة

بالعمل كعناصر تحميل أجزاء المنشأة، أو تحريك األقسام المبنية  تقومبمهمة اغتراف الماء ورفعه، بينما 

 .برهتوصيل الماء المرفو  ع، دوالبها
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 .تروي األراضي الزراعية من مياه النواعيرالسواقي األرضية الصريرة : 23صورة 

 .م1995أرشيج الباحثة : المصدر

 
 .نقير ناعورة المؤيدية: 24صورة 

 (1995: قنباز) :المصدر

 
 إعادة تشكيل في التصوينة لألنابيب الخزفية التي كانت توصل مياه الناعورة إلى قصر العظم في حماة: 25صورة 

 .م2119الباحثة  تصوير :المصدر



 لثانياالفصل 
 

58 

 
 (اليسرى الضفة) طيفور وآل ،(اليمنى الضفة)  الكيالني آل حيّ  -  الزنبقي: حيي ضمن المياه توصيل: 25 مخطم

 .الكيالنية( 3. )الصهيونية( 2. )الجعبرية توأم( 1)

 (Delpech, et al: 2005): المصدر
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 إنشاء األقسام الثابتة والمتحركة. 7 .0

 :الثابتةإنشاء األقسام . 0. 7. 0
، (العناصر الحاملة، العناصر المولدة للقوى المحركة، وعناصر التوصيل)وهي األقسام المبنية 

يكون أول عمل إنشائي هو بناء السد وذلك يكون في الموقع المحدد لبناء الناعورة بعد إجراء مسحال 

راد إنشاء الناعورة فيها، يتم البدء بقطع مياه النهر عن المنطقة الم. طبوغرافي والحصول على المناسيب

وذلك يكون ببناء حاجزال خشبي مزدوج مكون من أعمدة خشبية ثخينة، مشكال  صندوقا  يتم بناء السد 

ضمنه، بحيث توضع أساساته الحجرية الكبيرة تحت منسوب سرير النهر بعد كشم طبقات الطين 

 .والبرج ، وتوضع أساسات المثلث(البيب)كما تبنى القناة السفلية . السطحية

يــتم بنــاء بقيــة المنشــعت بعــد 

ـــى وضـــع  مـــرور عـــدة أشـــهر عل

األساسات باسـتخدام قطـع حجريـة 

ســـم تقريبـــا  21صـــريرة بســـماكة 

لألقســام الســفلية الحاملــة؛ المثلــث، 

            فيمـــا تســـتخدم  ...نـــاطرأعمـــدة الق

ــــب– قطــــع  أصــــرر  –علــــى األغل

ـــوالت  ـــة ذات الحم لألقســـام العلوي

ــــاألجزاء  ــــل؛ ك ــــن األق ــــة م العلوي

ـــراور ـــث يت ـــاطر، حي ـــا القن   ارتف

            المســـــــــتخدم فيهـــــــــا اا المـــــــــدم

تبنـــى واجهـــات . ســـم15–13 بـــين

العناصـــر باســـتخدام هـــذه القطـــع 

الحجرية ثم تعبـأ المسـافة الداخليـة 

ــس .بكل
(1)

ــل   ــي بــرج  (18 شــكل)يمث ــا  ف مقطع

 .بناءهما من الحجر والكلس الناعورة ومثلثها مبينا  

محليـــة  حجـــارةيـــتم اســـتخدام 

ـــــــب، إال أن  كلســـــــية علـــــــى الرال

ي الحجــارة الكلســية اســتخدام نــوع

والبازلتية بشكلال مختلم؛ حيـث أن 

ـــــــــت أقســـــــــى             وأصـــــــــعب  البازل

ويــتم ترتيــب القطــع  علــى النحــت،

ـــــاوبال  ـــــتظم  بتن ـــــر من ـــــرّ )غي               (ُح

 (25 صـــورة)كمـــا توضـــح   بـــين النـــوعين

 عديـدما هو الطراز المتبّع في المثل

 (28،  27 صورة)تظهر  .من مباني حماة

 .مبانال مختلفة عن منشعت النواعير ضمن حماة
 .إنشاء األقسام الثابتة في النواعير:  18شكل                   

 (.Delpech, et al: 2005): المصدر                     

 

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 47 – 45صــ . مصدر سابق. 
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يظهر استخدام مداميك   –عدا أساساتها–النواعير من  يتم استخدام حجارة صريرة في تشييد األجزاء الثابتة

          فالبناء بالحجارة . في مدينة حماة وريفها على حدال سواء (25صورة )صريرةة من الحجارة في تشييد قناطر الناعورة في 

 من قبَل بنائي الحجارة الذين يملكون ورشا   يتم تشييد مجمل مبانيهايث من خصائص مدينة حماة ح هو

فإن استخدام  وبالتالي. ذو مبانال طينية يتم بناؤها من قبل األهالي بأنفسهم المدينة، بينما ريج حماةفي 

إلى موقع البناء، وخاصة  كلما ابتعد الموقع  نقل الحجارة لنواعير يسهل عملياتحجارةال صريرة لتشييد ا

كما أن استخدام . الحاجةرة لسّد إال أن ورشة نحت مصررة تقوم دائما  في موقع إنشاء الناعو .عن المدينة

.األحجار الصريرة يوفر الحاجة الستخدام روافع ضخمة لرفع الحجارة
(1)

السقاالت والروافع الخشبية  

لب الكلس تصنع من أشجار الحور المتوفرة في موقع إنشاء الناعورة، فيما يحضر المالط محليا ، ويج

ألحمر الذي يعطي المزيج قوة ومقاومة عبر الزمن، ، يمزج الكلس بالتراب ابالعربات من مكالس حماة

.كما يجعله مقاوما  للحرارة والرطوبة
(2)

 

باستخدام مكونات اقتصادية و ،سهلةاقتصادية وتنشأ األقسام المبنية من النواعير باستخدام تقنيات : نتيجة

 .متوفرة في المحيم الطبيعي للمدينة

 
 الكلسية والبازلتيةالصريرة االستخدام المختلم الحّر للحجارة : 25صورة 

 .في حجرية ناعورة المأمورية في حماة

 .م2119 تصوير الباحثة : المصدر

 

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .) ـــ 49 – 47صــ. 
(2)

 .ـــ 339صــ (. 2114: لطفي) 



 لثانياالفصل 
 

71 

 
 طيفور – حارة قديمة في حماة، حي آل: 27صورة 

االستخدام المختلم ( 3) ،المختلم المنتظم لألحجار الكلسية والبازلتيةاالستخدام ( 2)  ،استخدام األحجار الكلسية فقم( 1): يظهر فيها

 .الحّر لألحجار الكلسية والبازلتية
 .م2119 تصوير الباحثة

 
 الواجهة الحجرية خلج توأم الجعبرية والصهيونية: 28صورة 

 Carlos Sieiro del Ni 2008: المصدر

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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 :إنشاء األقسام المتحركة. 7. 7. 0
أخشاب األشجار المتواجدة في محيم العاصي لبناء دوالب الناعورة، وتستخدم نوعيات  تستخدم 

مختلفة لبناء كل مكّون من مكونات الدوالب، ويعتمد اختيار نوعية الخشب على تالؤم خصائصه              

ليه، مع خصائص المكّون المصنع له من حيث طول المكون ومساحته، والقوى المطبقة أو المحّملة ع

 .عمره االفتراضي في الدوالب–وكذلك قابليته للصيانة 

حيث أن مكّونات الدوالب تختلج في نوعية القوى المطبقة عليها، وكمية الحموالت التي يفترض بها 

          أن تحملها؛ فقلب الدوالب مثال  هو العنصر الحامل لكافة أوزان الدوالب، وعلى ذلك يتعين اختياره 

.           قليل التشققات ذو سماكة كبيرة، في حين أنه ال يتعرض لقوى الدفع المائية من خشبال صلدال 

وعلى عكسه ألوار الجوامع  في محيم الدوالب، والتي تتعرض لقوى دفع المياه حين تمر في مجرى 

         ، فيما ال تقوم بدور الحامل ألي عنصرال آخر، وعلى ذلك يتعين تصنيعها (البيب)الناعورة السفلي 

فيما يلحظ وجود بع  المكونات التي تقوم بدورال . من أخشابال مرنة وليس من دورال لطولها أو لعرضها

وبحسب         . ، وهي بالتالي ال تحمل أوزانا  كما ال تتعرض لقوى مائية(الَرلَق)أبسم كإغالق أجزاء معينة 

 طبقة عليها، واألوزان التي تحملها، ما سلج فإن اختالف وظيفة وشكل مكونات الدوالب، والقوى الم

 .هي عوامل تؤثر في نوعية الخشب المختارة لتصنيعها

 :المواد األولية المستخدمة في تصنيع دواليب نواعير العاصي. 6. 7. 0

يتم تصنيع دوالب نواعير العاصي من مواد متوفرة في الوسم المحيم، ويتشكل أغلب بدن الدوالب       

من أنوا  مختلفة من األشجار المحليّة، كما تستعمل بع  المسامير الحديدية لتثبيت من أخشاب مأخوذة 

 .بع  أجزاء الدوالب ببعضها البع ، فيما تستعمل وصالت خشبية ألجزاء أخرى

 

 :األجزاء الخشبية

تستخدم أشجار  محلية في صناعة نواعير العاصي؛ سواء  في صنع السقاالت ومعدات النقل،            

ويتم االستفادة من خصائص كل نو ال من أنوا  األخشاب من حيث األبعاد . أو في صناعة الدوالب نفسه

بحيث يحدد صنع كل جزءال من أجزاء ... المتوفرة، والصالبة، والمرونة، والوزن، وسهولة الشرل

لمطبقة عليه، الناعورة بنو ال أو نوعين من الخشب؛ يتم تحديدها اعتمادا  على دور كل جزء والحموالت ا

 .وعلى صفات األخشاب

 :أنوا  األخشاب المستعملة في صناعة دواليب النواعير وصفاتها

متين أبي  مصفر قابل للصقل واللمعان يصلح ألعمال الخرط والزخرفة، وهو كذلك  :التوت -

.، ويعتبر من األخشاب الجيدةعديم العقد
(1)

 

يمكن أن يستخدم في النواعير الصريرة عوضا  عن شجر الجوز حيث  :استخدامه في النواعير

يتشابهان في خاصية مقاومة االنحناء، فيما يتفوق الجوز في مقاومة التعكل ولهذا يتخذ للدواليب 

.الكبيرة
(2)

كما يستخدم خشب التوت على العموم لصنع القطع غير ذات األحجام الكبيرة والتي  

 .تطلب قوة تحمل كبيرة
 

.التي تتميز بكثرة العقد من األخشاب اللينة: لمشمشا -
(2)

 

بسبب قلة مقاومته ورخص ثمنه؛ يستخدم خشب المشمش في النواعير : استخدامه في النواعير

لتصنيع األجزاء الصريرة والتي ال تحمل أوزانا  من الدوالب، كما يستعمل لعمل قطع األسافين 

 .التي تهدف لتعب ة الفراغات

                                                   
(1)

 .ـــ 115صـــ (. 1971: نحال)| ـــ 54صــ (. 2118: برادة) 
(2)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 191 – 189 صــ. مصدر السابق. 
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لون خشبه بني                 . يتميز بالمتانة وثقل الوزنمن األخشاب القاسية،  (:السنديان)البلوط  -

ثقيل، صلب، مرن ومقاوم جيد . سم41قد يصل عرضه إلى . رمادي ذو تجازيع صفراءمائل لل

 للتسوس، كما أنه خشب  مرلق المسامات، ما يجعله صالحا  لالستعمال ضد الرطوبة دون              

يستخدم عامة  في السفن وأثاثها، وصناعة براميل الشرب، إضافة               . أن يفقد صالبته أو مرونته

.إلى األرضيات واألبواب والنوافذ والطواحين
(1)

 

التي تثبت قطع ( األطابيع)يستعمل في النواعير لعمل وصالت الثقوب : استخدامه في النواعير

 .الدوالب ببعضها
 

األخشاب القاسية، يسمى بالحور األبي  أو األصفر، لون خشب القلب بني فاتح،  من: الَحْور -

معتدل الخفة في الوزن، معتدل الضعج تجاه االنحناء، معتدل . وخشبه موحد البنية بشكلال عام

جذوعه شديدة االنكماش عند التجفيج إال أن تجفيفها . النعومة، ومعتدل الضعج تجاه الصدمات

األشجار األصرر عمرا  أثقل وزنا  وأقسى وأقوى             . يثبت بعد أن تججليس بصعب وطولها 

.من األشجار األكبر أو التي أخذت وقتا   أكبر في النمو
(2)

كما يتميز بصرر جذعه عموما ،  

.وبكون مقطع جذعه مخروطيا ؛ أي أن مقطع جذعه يستدّق في طرفه العلوي
(3)

 

بسبب أطواله ( الوشاحات)كلال أساسي لعمل أذر  الدوالب يستعمل بش: استخدامه في النواعير

.مترا  31، وقد يبلغ طول النو  الحموي منها مترا  طوليا   15الكبيرة والتي قد تبلغ 
(4)

 
 

يتدرج لون الخشب من األبي   .ذات الجذ  المستقيم من األخشاب اللينة،(: التنّوب)الشوح  -

خفيج الوزن، منخف  المقاومة تجاه قوى الضرم واالنحناء، . الكريمي إلى البني الشاحب

إال أنه قد يدخل في االستعماالت . ضعيج الصالبة نسبيا ، لين وضعيج المقاومة تجاه الصدمات

.اإلنشائية كاإلطارات الخشبية وأساسات األرضيات وألوار اإلكساء
(5)

 

لصنع ألوار دوالب الناعورة كاألبواب ( التنوب)يستعمل خشب الشور : ستخدامه في النواعيرا

 .واأللوار المساعدة
 

ثقيل، قاسي، قوي . من األخشاب القاسية، يتراور لونه بين درجات البني الرامقة والفاتحة: الجوز -

جزيعات مستقيمة سهل التشريل إضافة  إلى أن لديه ت. جيد المقاومة تجاه الصدمات. وصلب

  وجميلة مما يجعله مناسبا  للتشطيبات النهائية واألعمال الخشبية المعمارية والتزيينية، إضافة  

.إلى صناعة المفروشات التي تظهر وتقدر قيمته فيها
(5)

 

بسبب قوته ومقاومته يستعمل في تصنيع األجزاء الهامة والحاملة         : استخدامه في النواعير

، والدائرة الخارجية (القلب)القسم المركزي بما فيه محور الدوران : ، وباألخصمن الدوالب

 .القائمة بحمل صناديق المياه

 :المسامير الحديدية

بلدي وهو األكثر، وإفرنجي وهو األقل، أما المسامير البلديـة فهـي سـبعة : ومسامير الناعورة قسمان" 

وهـي كمـا  أنـوا  هـذه المسـامير، (11،  19 شـكل)يفصـل كـل مـن النـاعورة،أنوا ، وكل نو  منها مختص بقسـم مـن خشـب 

 :يلي

                                                   
(1)

 .ـــ 8صــ (. Miller, et al: 1999)| ـــ 91صـــ . مصدر سابق(. 1971: نحال) |ـــ 53 ، 34 صــ. مصدر سابق(. 2118: برادة) 
(2)

 .ـــ 9 صــ. المصدر السابق 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 57صــ . مصدر سابق. 
(4)

 .ـــ 119صـــ . مصدر سابق(. 1971: نحال)| ـــ 191 – 189 صــ .السابقالمصدر  
(5)

 .ـــ 11 – 11 صــ. سابق مصدر. (Miller, et al: 1999)| ـــ 55صـــ . المصدر السابق 
(5)

 .ـــ 52 صــ. سابق مصدر(. 2118: برادة)| ـــ 9 صــ. سابقال مصدرال 
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 (51، شكل  5رقم ) ، (19، شكل  2رقم ).؛ لألعتابسكةمسامير  -

 (51، شكل 12رقم )،  (19، شكل  1رقم ). ؛ للدوائروصلمسامير  -

 (11، شكل  5رقم ). ؛ للوشاحاتفرخمسامير  -

 (51شكل  ،  11رقم )،  (19، شكل  3رقم ). ؛ لألعتاب والوشاحات معا  لربطهما ببعضهماتوشيحمسامير  -

 (11، شكل  9رقم ). ؛ للطبقكوريمسامير  -

 (11، شكل  8رقم ). ؛ للريش والجامعات معا  لربطهما ببعضهماريشيمسامير  -

 (11، شكل  7رقم )(. الميازيب)؛ للمعدات فطيمسامير  -

".ة فهي للجامعات في حالة انفرادها ولألبواب أيضا  ال غيروأما المسامير اإلفرنجي
(1)

تكون هذه دقيقة   

. عكس المسامير البلدية األغلظ كونها تصنع يدويا  بالتحمية والطرق–سم 3,3في العادة، ويبلغ طولها 

.ويذكر أيضا  إمكانية استخدام المسامير اإلفرنجية لجمع القطع الرقيقة كالخّدية واإلكليل
(2)

  

 باستراللمن أنوا  مختلفة من األخشاب المتوفرة في المحيم الطبيعي  دوالب الناعورةينشأ : نتيجة

 .الخواص الفنية لكل نو  منها، مجموعة  سوية بأسافين خشبية ومسامير حديدية محلية التصنيع

 

 
 .الناعورة في الخشبي الدوالب قطع جمع في المستخدمة المعدنية المسامير: 09 الشكل

 .مسمار وصل لقطع الدوائر الداخلية والخارجية -1

 .مسمار لوصل األعتاب فيما بينها -2

 .مسمار لوصل األذر  الثانوية على األعتاب -3

 .مسمار لوصل تقاطع األذر  الثانوية والرئيسية -4

 (.Delpech, et al: 2005): المصدر

                                                   
(1)

 .ـــ 91 صــ. سابق مصدر(. 1959: الكيالني) 
(2)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 291 – 289 صــ. سابق مصدر. 
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 .الناعورة في الخشبي الدوالب قطع جمع في المستخدمة المعدنية المسامير: 10 الشكل

 .مسامير الستطاالت األذر  الرئيسة -5

 .مسامير لجمع القطع الرقيقة -5

 .مسامير لتثبيت الميازيب على الجانب الداخلي للصندوق، وتثبيت األلوار على القبون -7

 .مسامير لتثبيت الجوامع على الدائرة الخارجية -8

 .مسامير لتثبيت أطباق الصناديق، وتثبيت القبون على الرادين -9

 .ير لتثبيت القيود والجمع بين ذراعين متوازيينمسام -11

 .مسامير لتثبيت األطابيع -11

 .والدائرة الوسطىللجمع بين نهايات األذر  والدائرة الخارجية، واألذر  خشبي إطبيع  -12

 (.Delpech, et al: 2005): المصدر
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 .حماة نواعير في الدوالب مكونات: 11 شكل

 :القسم المركزي   

 .الِكْفت -0

 (.المحور)القلب  -7

 (.أسافين الصرّ )الصّر  -6

 .األعتاب -4

 :القسم الوسيم

 (.األذر )الوشاحات  -9

 (.العود)الوشاحات الرئيسة    -9.0            

 .الوشاحات الثانوية   -9.7            

 .القيود -0

 (.الوسطى)الدائرة الداخلية  -2

 .األطابيع -1

 

 :القسم المحيم 

 (.المساعدةاأللوار )األبواب  -5

 (.العليا)الدائرة الخارجية  -06

 (.األلوار المحيطة)الرادين  -00

 .ورشة أسافين -07

 .القبّون -06

 .القّراعات -04

 .الطبق -09

 (.الميازيب)المعّدات  -00

 .الريَش -02

 (.األلوار الرئيسة)الجامعات  -01

العوارض )العضاي   -05

 (.المائلة

 .اإلكليل -76

 .الباحثة: المصدر
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مركب عليها صناديق إضافية بنسبة  ناعورة الجسرية: 29صورة 
   

 
 .(دوالب الناعورة)م الجزء الخشبي أقسا، موضح عليها  

 :القسم المركزي   

 .الِكْفت -0

 (.المحور)القلب  -7

 (.أسافين الصرّ )الصّر  -6

 .األعتاب -4

 :القسم الوسيم

 (.األذر )الوشاحات  -9

 (.العود)الوشاحات الرئيسة    -9.0            

 .الوشاحات الثانوية   -9.7            

 .القيود -0

 (.الوسطى)الدائرة الداخلية  -2

 .األطابيع -1

 

 :القسم المحيم 

 (.األلوار المساعدة)األبواب  -5

 (.العليا)الدائرة الخارجية  -06

 (.األلوار المحيطة)الرادين  -00

 .ورشة أسافين -07

 .القبّون -06

 .القّراعات -04

 .الطبق -09

 (.الميازيب)المعّدات  -00

 .الريَش -02

 (.الرئيسةاأللوار )الجامعات  -01

العوارض )العضاي   -05

 (.المائلة

 .اإلكليل -76

 ( بتصّرف) Ana Maria Oss 2010: المصدر

 

األجزاء  (29 صورة) ، (22 شكل)يفسر كل من فيما يلي توضيح لتفصيالت المكونات الخشبية لدوالب الناعورة؛      

األخشاب المستعملة في تصنيعها، ومواقعها تسمياتها، ونوعية مظهرا   .المكونة لدوالب الناعورة الخشبية الحموية

 :ووظيفتها وأعدادها في الدوالب
  

9 
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.تفصيالت المكونات الخشبية لدوالب الناعورة: 30جدول   

ي
كز

مر
ال
م 

س
لق

ا
 

 اسم المكّون
 30،  03،  92صورة  الِكفت المحلي

،  11،  11،  19 ، 11 شكل

13 

 الِكفت الوظيفي

 1 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت الناشف عملالخشب المست

 الصوت، وهي حفرة نصف دائرية الشكل: قطعة خشبية قصيرة محفوٌر في وسطها صفته

 .يقع على المثلث الحجري، وتحت قلب الدوالب موقعه في الدوالب

 .يستخدم كوسادة تحت طرفي القلب من الجانبين وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم97× 09× 193ود بحد :أبعاده

 .قطعتان، قطعة على كل جانب من جهات الناعورة :أعداده

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه

تثبت على سطحه العلوي من الجهتين خشبتا دعامة من التوت أو الجوز، وترصف 

المخدة، وتصنع من / الحّمالة/ الَوبَد)من تحته طبقاٌت من األخشاب الرقيقة الصلبة 

 ويتم عبررفعها وإنزالها أوتسويتها تعديل وضعية الدوالب( أو الجوزخشب التوت 

 اسم المكّون
 30،  01،  03،  92 صورة القلب المحلي

،  11،  11،  10 ، 11 شكل

13 

 (المحور)القلب  الوظيفي

 9 رمزه في المخطط

 الجوز، أو التوت للدواليب الصغيرة الخشب المستعمل

 صفته

له كافي ليستند طرفه الداخلي على نافذة البرج، والخارجي على صاري خشبي طو

مقطعه مربع في الوسط لضمان تثبيت األعتاب عليه، ودائري على . المثلث

 .الطرفين لتسهيل الدوران

 .في المركز موقعه في الدوالب

 .محور دوران الدوالب، وهو العنصر الذي يحمل مجمل ثقل الدوالب وظيفته

 عدادهأ/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم من الطرفين13الجزء الدئري منه بحدود  :أبعاده

 .واحد في كل دوالب :أعداده

النواعير 

 الكبيرة

 .التي تمأل الفراغ بين القلب واألعتاب( الصرّ )يثبت بين األعتاب بأسافين ثخينة  تركيبه

 اسم المكّون
 الصرّ  المحلي

 30،  01،  92صورة 

 13،  11 ، 11 شكل

 أسافين الصرّ  الوظيفي

 0 رمزه في المخطط

 المشمش الخشب المستعمل

 .عدة قطع خشبية ثخينة صفته

 .بين القلب واألعتاب موقعه في الدوالب

 .تثبيت القلب بين األعتاب وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة
 ــــ

النواعير 

 الكبيرة

 .ة في الفجوة بين القلب واألعتاب بغرض سّدها وتثبيت القلبتحشر بقو تركيبه
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 اسم المكّون
 عتبة. ج/األعتاب  المحلي

 30،  09،  01،  92صورة 

 13،  11 ، 11 شكل

 األعتاب الوظيفي

 1 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت أو المشمش الخشب المستعمل

 .جوائز خشبية طويلة صفته

 .حول القلب موقعه في الدوالب

 .المحملة عليها( األذرع)تثبيت القلب، ونقل الحموالت إليه من الوشاحات  وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 13بمجموع )عتبات في كل جهة من جهات الدوالب؛ الداخلية والخارجية  7 :أعداده

 (.عتبة

النواعير 

 الكبيرة

 .بعضها بمسامير كبيرة ثبت مع تركيبه

ط
سي

و
ال
م 

س
لق

ا
 

 اسم المكّون
 38،  13،  09،  92صورة  .وشاح، وتسمى الرئيسة منها العود. ج/الوشاحات  المحلي

،  91،  93،  17،  18 ، 11 شكل

91  ،93  ،98 

 .األذرع الوظيفي

 1 رمزه في المخطط

 الَحْور الخشب المستعمل

 (.كونها مصنعة من الحور)د طرفيها أدق من اآلخر أذرع خشبية طويلة أح صفته

 موقعه في الدوالب

 .بالقسم المركزي اءً تبدأ من الدائرة الخارجية مروراً بالوسطى انته

 أي بشكٍل متواٍز مع األعتاب المركزية:)+(تركب بشكل :األذرع الرئيسة

واحدة في مجموعات تتجمع كل  1تركب بشكل شعاعي، مقسمةً لـ :األذرع الثانوية

 .إحدى زوايا األعتاب المركزية وتنتشر إلى الدائرة الخارجية

 .تصل الدائرة الخارجية بالقسم المركزي، وتنقل حموالتها إليه وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 (.ذراعاً  13بمجموع )أذرع من كل جانب  7: األذرع الرئيسة

 (.ذراعاً  91بمجموع )نب ذراعاً من كل جا 19 :األذرع الثانوية

النواعير 

 الكبيرة

 (.ذراعاً  13بمجموع )أذرع من كل جانب  7 :األذرع الرئيسة

 (.ذراعاً  09بمجموع )ذراعاً من كل جانب  13 :األذرع الثانوية

 تركيبه

تربط بينهما لويحات ( زوج)يركب كل ذراع على شكل عنصرين متوازيين 

بالدائرة الوسطى بنوع من وصالت الثقوب تدعى  ترتبط األذرع(. القيود)عرضانية 

 .األطابيع، ويقوى االرتباط بوضع قيوٍد أكثر

 .يحشر طرفها الدقيق بين األعتاب المركزية: األذرع الرئيسة

 .يثبت طرفها الغليظ على األعتاب بالمسامير: األذرع الثانوية

 .على نهايات جميع األذرع( األبواب)تركب األلواح المساعدة 
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 اسم المكّون
 38،  09،  92صورة  قيد. ج/القيود  المحلي

،  91،  93،   17 ، 11 شكل

91  ،93  ،98 

 (القيود)اللوحات العرضانية  الوظيفي

 3 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت الخشب المستعمل

 .أخشاب قصيرة مستعرضة صفته

 (.الوشاحات)ن األذرع بين كل زوج م موقعه في الدوالب

 وظيفته
ببعضهما، وزيادة الربط بين األذرع ( األوشحة)ربط قطعتي كل زوج من األذرع 

 .وبين الدائرة الوسطى

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 سم(0 – 9)× ( 33 – 03)× ( 11 – 7) :أبعاده

 .سم من إحدى الجهات لسهولة الفك والتركيب(13 – 7)ببروز مقداره 

النواعير 

 الكبيرة

 (.مسمار على كل ذراع)تثبت بمسمارين  تركيبه

 اسم المكّون
 13،  09،  92صورة  .، وتسمى القطعة منها دايرة، والكاملة حلقة(األنتى)الدائرة  المحلي

،  91،  93،  12 ، 11 شكل

91  ،93 

 (الوسطى)الدائرة الداخلية  الوظيفي

 8 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت لخشب المستعملا

 .مربعة المقطع تقريباً . تتألف من قطع منحنية متتابعة متصلة طرفاً إلى طرف صفته

 .بين األمامية والخلفية منها( الوشاحات)تمر من خالل األذرع  موقعه في الدوالب

 .عنصر تقوية تمتين االتصال بين األذرع وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .غير موجودة

النواعير 

 الكبيرة

 .دائرة داخلية واحدة :أعداده

 .عدد العناصر المكونة للدائرة الداخلية نفس عدد عناصر الدائرة الخارجية* 

 تركيبه

 ترتبط قطعها ببعضها بوصالٍت متداخلة، وتثبت بمسمارين؛ واحد من كل وجه

 .طابق مواضعها عند التركيبتحدد ثقوب التسمير بدقة بواسطة قالب يضمن ت

وترتبط باألذرع بنوع من وصالت الثقوب تدعى األطابيع، ويقوى االرتباط بوضع 

 . قيوٍد أكثر

 اسم المكّون
 إطبيع. ج/األطابيع  المحلي

 10،  92صورة 

 99،  91 ، 11 شكل

 األطابيع الوظيفي

 7 رمزه في المخطط

 (البلوط)السنديان  الخشب المستعمل

 .قطع خشبية طويلة ودقيقة ومربعة المقطع صفته

 .بالدائرتين الوسطى والعليا( الوشاحات)في نقاط التقاء األذرع  موقعه في الدوالب

 .بالدائرتين الوسطى والعليا( الوشاحات)هي  وصالت الثقوب تربط األذرع  وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 سم33×  851×  851 –سم 13× 1× 1 :أبعاده

النواعير 

 الكبيرة

 تدخل القطع في ثقوب مربعة معمولة في األذرع والدائرة ومحدد طولها بالقالب تركيبه
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 اسم المكّون
 01،  92 صورة األبواب المحلي

 91،  91،  90،  99 ، 11 شكل

 ،93  ،11  ،13  ،18 

 (ةالثانوي)األلواح المساعدة  الوظيفي

 2 رمزه في المخطط

 الَحْور أو الشوح الخشب المستعمل

 .ألواح صغيرة مجمعة مع بعضها ومسّمرة على عارضتين صفته

 (.الوشاحات)على أطراف األذرع  موقعه في الدوالب

 .تقوية دوران الناعورة في أوقات ارتفاع منسوب النهر وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

)سم 133/ الطول الكلي :عادهأب
+

1.) 

)سم 83/ العرض الكلي
+

9.) 

 .سم1/ السماكة

 .سم1× 0/ مقطع العارضة

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
ألواح صغيرة ترصف وتسّمر على عارضتين من الَحْور أو الجوز، ثم يسّمر 

 .المجموع على طرف زوج األذرع الخارجية، بحيث تبرز عنها من األمام

 المكّوناسم 
 01،  92صورة  .، تسمى القطعة منها دايرة، والكاملة حلقة(الذكر)الدائرة  المحلي

 19،  02،  07،  03 ، 11 شكل

 ،10  ،13  ،18  ،17 

 (العليا)الدائرة الخارجية  الوظيفي

 13 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت الخشب المستعمل

 .مربعة المقطع تقريباً . متصلة طرفاً إلى طرف تتألف من قطع منحنية متتابعة صفته

 (.الوشاحات)تبنى على نهايات األذرع  موقعه في الدوالب

 .تثبت عليها الرادينات وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .دائرة خارجية واحدة :أعداده

 .خليةعدد العناصر المكونة للدائرة الخارجية نفس عدد عناصر الدائرة الدا* 

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
 .بوساطة اإلطبيع( الوشاحات)تثبت على نهايات األذرع 

 .وتحفر فيها ثقوٌب مربعة على مسافات متساوية تغرس فيها ألواح الرادين

 اسم المكّون
 01،  99،  92 صورة رادينة. ج/الرادين  المحلي

 97،  98،  93،  91 ، 11 شكل

 ،92  ،03  ،01  ،09  ،02  ،

11  ،11  ،13  ،18 

 (األلواح الشعاعية)األلواح المحيطية  الوظيفي

 رمزه في المخطط
11 

 .الجوز أو التوت، أو المشمش في النواعير الصغيرة الخشب المستعمل

 صفته
ألواح ذات نهايات طويلة ودقيقة، محفور على وجهيها مجريان لدخول سطحي 

 .نماذج 0وهي على (. القبّون)والداخلية صناديق المياه الخارجية 

 (.العليا)تثبت على الدائرة الخارجية  موقعه في الدوالب

 .بينها، وتسمى الصندوقية إن حملت صندوقاً مضاعفاً ( القبون)تحمل صناديق المياه  وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 سم051× 20× 12(: 0)وَ ( 1)النموذج  :أبعاده

 سم051× 20× 17(: 9)موذج الن

 .سم من طول الرادين98× 3: األطراف الدقيقة

 .بضعة سنتيمترات +سم 13أي " خطوة"المسافة بين الرادينتين ثابتة؛ وتعادل * 

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
تثبت بالدائرة العليا عبر غرس أطرافها الدقيقة في فتحات مربعة في الدائرة، ثم 

 .دّق أسافين صغيرة بأطراف الرادينات الدقيقة بعد غرسهايحكم التثبيت ب
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 اسم المكّون
 أسفين. ج/ورشة أسافين  المحلي

 92صورة 

 09 ، 11 شكل

 أسافين الوظيفي

 19 رمزه في المخطط

 الجوز الخشب المستعمل

 .أسافين مثلثة ذات مقطع مربع صفته

 (.أطرافها الدقيقة)رادينات عند ذيول ال موقعه في الدوالب

 .إحكام تثبيت الرادين على الدائرة العليا وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم051× 051/ مقطعها مربع :أبعاده

 .سم(93 – 11)× 051/ واجهتها مثلث قائم الزاوية أبعاد ضلعيه المتعامدين

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
لمربعة الكائنة في الدائرة الخارجية بعد غرس الرادينة لسّد أي تدق في الفتحة ا

 .فراغ متبقي، وبالتالي تثبيت الرادين

 اسم المكّون
 92،  91،  99صورة  قبّونة. ج/القبّون  المحلي

،   01،  03،  93،  91 ، 11 شكل

00  ،01  ،01  ،03  ،08  ،02  ،

10  ،13 

 (القبّون)لعلوي والسفلي جدارا صندوق رفع الماء ا الوظيفي

 رمزه في المخطط
10 

 ...الجوز وغيره الخشب المستعمل

 .ألواح خشبية تغلق صناديق رفع المياه من األعلى واألسفل صفته

 .يتوضع لوٌح بين كل رادينين موقعه في الدوالب

 .رفع المياه( بيوت)يشكالن وجهي جدران صناديق ( قبونين)كل لوحين  وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم11بمقدار ( ارتفاع الصندوق)المسافة الفارغة بين اللوحين  :أبعاده

النواعير 

 الكبيرة

 .سم12بمقدار ( ارتفاع الصندوق)المسافة الفارغة بين اللوحين  :أبعاده

 تركيبه
سم محفورة في الراديانات، وتمعجن بمعجونة 0تزلق في مجاري عرضها 

 .الالقونة لمنع وإقالل تسرب المياه من الصناديق

 اسم المكّون
 قّراع. ج/القّراعات  المحلي

 القّراعات الوظيفي 01صورة 

 11 رمزه في المخطط

 الجوز الخشب المستعمل

 (.أسافين صغيرة)أخشاب صغيرة دقيقة الرأس  صفته

 .تحت الزوايا األربع للقبّون موقعه في الدوالب

 .تثبيت القبّون بالرادين وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 (.من زواياها األربع)قطع لكل قبّونة  1توضع  :أعداده

النواعير 

 الكبيرة

 .تدق كل قطعة في الفراغ بين الرادينة والقبونة لضمان ثبات األخيرة تركيبه
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 اسم المكّون
 39،  18،  92،  91،  99صورة  طبقة .ج/الطبق  المحلي

 02،  08، 03،  01،  01 ، 11 شكل

 ،10 

 الطّبق الوظيفي

 11 رمزه في المخطط

 الجوز الخشب المستعمل

 صفته
صفائح مثبتة بالتتابع؛ متصلة من الجانب الخارجي للناعورة، ومتقطعة من 

 .الجانب الداخلي

 .ون والرادينعلى جانبي القبّ  موقعه في الدوالب

 إغالق جانبي صناديق رفع المياه، وتكوين فتحات صّب الماء من الجانب الداخلي وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة
 ــــ

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
ويوضع لسان تحت المسمارين بجانب الفتحة . يسّمر على جانبي القبون والرادين

 .لتسهيل عملية الفك

 اسم المكّون
 (.الخديّة)معّد، وتسمى أخشاب جانبها . ج/المعدات  المحلي

 39،  18،  01،  91،  99 صورة

 02،  07،  03،  93،  91 ، 11 شكل

 الميازيب الوظيفي

 13 رمزه في المخطط

 الجوز أو التوت، وقد يستعمل المشمش لقناتها الخشب المستعمل

 صفته
، تثبت على الطرف الرفيع (U)تدعى الخدية على شكل قناة صغيرة ذات جوانب 

 .المشطوف للوح خشبي، فيما يسّمر طرف اللوح األعرض على القبونة السفلية

 .أسفل فتحات انصباب الماء موقعه في الدوالب

 (.النقير)منع انسكاب الماء بين الدوالب والبرج، وتوجيهه ليصب في الحوض  وظيفته

 أعداده/ أبعاده

نواعير ال

 الصغيرة

 .بعدد فتحات انصباب الماء :أعداده

 .سم0/ سم، سمكه13/ سم، بعده األعرض13/ اللوح بعده األضيق :أبعاده

 .سم9/ القناة سماكة جوانبها

 

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه
 .مسامير على الطرف األسفل للقبّونة السفلى 0تسّمر تحت فتحات صب الماء بـ

 .ب في الناعورةهي آخر عنصر يرك* 

 اسم المكّون
 09،  92 صورة ريشة. ج/الِريَش  المحلي

 10،  11،  13،  93،  91 ، 11 شكل

 ،13  ،18 

 الِريَش الوظيفي

 18 رمزه في المخطط

 الجوز الخشب المستعمل

 .لوح صغير مستعرض، إحدى أضالعه منحنية لتشكل بطناً  صفته

 .العلوي من الرادين على الجزء موقعه في الدوالب

 .إعطاء قوة دوران للناعورة وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم03سم، والخلفي 11يبرز طرفها األمامي 

 .عددها نفس عدد صناديق رفع المياه* 

عرض  سم،19سم، الضلع الثالث 81سم، الضلع الثاني 13الضلع األول  :أبعاده

 .سم للوح9سم، بسماكة 1151( العرض األعظمي)البطن 

النواعير 

 الكبيرة

 .وتثبت عليها ألواح الجوامع. مسامير على الرادين 0تركب بـ تركيبه



 الثانيالفصل 
 

71 

     

   

ط
حي

لم
 ا
سم

لق
ا

 

 اسم المكّون
 92،  99 صورة جامعة. ج/الجامعات  المحلي

،  19،   11،   93،  91 ، 11 شكل

10  ،18  ،17 

 (األلواح الرئيسة)األلواح الجوامع  الوظيفي

 17 رمزه في المخطط

 .الشوح أو الَحْور للأللواح، والجوز أو التوت للعوارض الصغيرة الخشب المستعمل

 صفته
لوح مؤلف من صفائح رقيقة مصفوفة بجانب بعضها تثبتها عارضة أفقية صغيرة 

 (.التجليد)تسمى 

 .من صناديق رفع الماء وعلى الرادينات( المغلق)مركبة على الجزء الخلفي  موقعه في الدوالب

 .تلقي دفع الماء وزيادة دوران الناعورة وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 (.نفس عدد الرادينات)عددها نفس عدد صناديق رفع المياه * 

 سم1+سم 133وطولها يقارب 

النواعير 

 الكبيرة

 تركيبه

، كما يوثق (العضايض)تسميرها بالعوارض المائلة تثبت على الدائرة العليا عبر 

من ( سم03× 051× 051)تثبيتها عبر وصلها مع الريش بلسان خشبي صغير 

 .الَحْور أو الجوز مما يقوي الريش والجامعات عند مرورها بالمياه

 اسم المكّون
 عضيضة. ج/العضايض  المحلي

 09،  92صورة 

 18،  11،  11،  09،  97 ، 11 شكل

 (عوارض مائلة)عوارض  الوظيفي

 12 رمزه في المخطط

  الشوح أو الَحْور الخشب المستعمل

 صفته
خشبيتين صغيرتين تتصالن من طرفيهما ( عضاضتين)مكونة من عارضتين 

 .تقريباً  11ْ – 13ْبمسمار لتشكال زاوية 

 .جامعاتخلف صناديق رفع الماء، بين الدائرة العليا وال موقعه في الدوالب

 وظيفته
دعامة تقوية للجامعات، عبر نقل جزء من القوة المطبقة على األلواح الجامعة إلى 

 .الدائرة الخارجية أثناء مرور الدوالب في البيب

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .سم13× 1× 0/ العارضة األولى :أبعاده

 .سم39× 1× 0/ العارضة الثانية

النواعير 

 الكبيرة

 .تسّمر على الدائرة العليا من طرف، وعلى لوٍح جامع من طرٍف آخر تركيبه

 اسم المكّون
 (البيكار)اإلكليل  المحلي

 13،  09،  92،  99 صورة

 17،  18،  13،  11،  10 ، 11 شكل

 اإلكليل الوظيفي

 93 رمزه في المخطط

 الَحْور الخشب المستعمل

 .المقطع دائرة خشبية صغيرة صفته

 (.الطرف الخارجي)مثبتة على أطراف عوارض الجامعات من ناحية النهر  موقعه في الدوالب

 .قياس وتحقيق االستواء للدوالب وظيفته

 أعداده/ أبعاده

النواعير 

 الصغيرة

 .دائرة إكليل واحدة لكل دوالب :أعداده

 .سم1سماكته × سم 1عرضه  :أبعاده

النواعير 

 الكبيرة

 .دائرة إكليل واحدة لكل دوالب :دهأعدا

 .سم9.1سماكته × سم 1عرضه  :أبعاده

 (.الجامعات)يثبت بمسامير على طرف األلواح الجامعة  تركيبه
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 .الَوبَد أخشاب وتحته الكفت،: 12 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .القلب: 13شكل 

 .الباحثة: المصدر

 
 .بدالوَ  وأخشاب الكفت على القلب تركيب: 14 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .الدوالب من المركزي القسم: 15 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 األعتاب، على الوشاحات وتثبيت بينها، الصرّ  وأسافين األعتاب تركيب يوضح الدوالب، من المركزي القسم منظور: 16 شكل

 .الدوالب قلب مع وعالقتها

 .الباحثة: المصدر

 
 .الوشاحات: 17شكل 

 .الباحثة :المصدر
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 (.األذرع) الوشاحات على القيود تركيب: 18 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الوسطى الدائرة قطع: 19 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .بالقيود وحصرها األذرع، أزواج بين الدائرة قطع تركيب: 20 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .بالدائرتين الوشاحات التقاء نقاط في األطابيع وتوضع ،بالقيود وحصرها الوشاحات بين الدائرة قطع تمرير: 21 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الواحد الوشاح على إطبيعان: 22 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الوشاح على الباب لوح تثبيت: 23 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .الوشاح على المساعدة األلواح لتركيب منظور: 24 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .والريش والجامعات والرادين واألبواب والقيود الوشاح واجهة ويظهر والدائرتين، والمعدّ  الصندوق في يمر جانبي مقطع: 25 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الدوالب في منظوري مقطع: 26 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .الرادين وألواح الوشاحات عليها مركب الخارجية الدائرة: 27 شكل

 .احثةالب: المصدر

 
 .العناصر جميع عليها مركبٌ  الخارجية الدائرة: 28 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الرادينة لوح منظور: 29 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .الرادينة مجريي ضمن القبونة لوحي تركيب: 30 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الرادين ألواح على والسفلية العلوية بونالق ألواح وتركيب الخارجية، الدائرة على الرادين لوح تركيب: 31 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 كما األسافين، باستخدام الخارجية الدائرة على الرادين ألواح تثبيت إحكام يوضح الخارجية، الدائرة من السفلي الجزء منظور: 32 شكل

 .المائلة العضايض يوضح

 .الباحثة: المصدر
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 .العلوية القبون جدران واجهة ويظهر للدوالب علوي مسقط: 33 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .السفلية القبّون جدران: 34 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .العلوية القبّون جدران: 35 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .المتقطعة الداخلية الطبق ألواح: 36 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .المستمرة الخارجية الطبق ألواح: 37 شكل

 .احثةالب: المصدر

 
 .المعدّ  منظور: 38 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .فتحته أسفل المعّدات وتركيب المياه، رفع صندوق: 39 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الريشة واجهة: 40 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .ألسنة بواسطة عليها الجاومع األلواح وتثبيت الرادين، على الريش تركيب: 41 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 الجامعة تثبيت يوضح كما الوسط، في الجامعة أجزاء تجمع التي( التجليد) الصغيرة األفقية العارضة يوضح منظور: أ – 42 شكل

 .الداخلي الطرف من بالعضاضة

 .الباحثة: المصدر

 
 .الداخلي الطرف من وبالعضاضة الخارجي، الطرف من لسين عبر بالرادينة الجامعة تثبيت يوضح منظور: ب – 42 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .واإلكليل الصندوق، الجامعة، الريشة، بين العالقة يوضح منظور: 43 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .العضيضة واجهة: 44 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .الدوالب من المحيطي للقسم سفلي منظور: 45 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .لدوالبا من المحيطي للقسم منظورعلوي: 46 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .الدوالب من المحيط القسم واجهة: 47 شكل

 .الباحثة: المصدر

 
 .للجامعات الصغيرة الوسطى العارضة على اإلكليل دائرة تثبيت: 48 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .دوالب الناعورة مكتمل العناصر: 12شكل 

 .الباحثة: المصدر

 
 .اعورة بالمثلث والبرج والقناطر الحجريةعالقة دوالب الن: 13شكل 

 .الباحثة: المصدر
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 أسافين الصّر بين األعتاب والقلب: 01صورة                        .كفت وقلب ناعورة العثمانية الصغرى: 03صورة 

 .ناعورة المؤيدية (انبيةصورة ج)                                                                                   

 .م9332الباحثة تصوير : المصدر

 
 األربع نواعير، صورة توضح تركيب األذرع على األعتاب والقيود على األذرع: 09صورة 

 Sandro Cristina 2010: المصدر
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 آلية عمل الناعورة. 3 .1

سوب الماء ويعلو         يقوم سّد الناعورة المنشأ عرضياً في النهر على حجز مياهه بحيث يرتفع من

في القسم الذي يسبق السّد عن الذي يُعقبه، وبذلك يؤمن السد استقراراً للماء المحجوز ما يسهل التحكم 

حتى إذا أريد تدوير الناعورة يتم رفع البوابة . بثبات بكميات المياه المراد تمريرها عبره إلى الدوالب

بمقدار يؤمن كمية المياه الكافية لتدوير الدوالب، ( صارالعِ )التي تغلق فتحة السد من جهة الدوالب 

كما يتعلق بغزارة مياه النهر ووفرة المياه . وبالتالي يتعلق مقدار فتح العصار بقطر دوالب الناعورة

المحجوزة قبل السد؛ حيث قد يتم زيادة مقدار فتح العصار في حال قّل منسوب المياه في النهر،                    

ا في حال زادت كمية المياه المحجوزة؛ فهي تطفو فوق سّد الناعورة الصغيرة والذي ال يشيد عالي أم

يتم فتحها في حال الزيادة الكبيرة ( البطال)االرتفاع، في حين تحوي السدود الكبيرة فتحة جانبية إضافية 

 .في منسوب مياه النهر لتخفيف ضغط المياه

، وباالنحدار القاسي (البيب)فتحته عبر القناة السفلى المائلة  عند فتح الِعصار يتدفق الماء في

لمنسوب البيب السفلي فإن المياه المتدفقة عبره تكتسب سرعةً تولّد قوة كافية لتحريك الدوالب وتدويره 

          تمثل األسهم الحمراء   .عند اصطدامها المستمر بألواحه الدافعة والجامعة والمساعدة والريش، ويدور الدوالب

 .حركة المياه منذ حجزها قبل السد وحتى رفعها باستخدام دوالب الناعورة (33شكل )في 

تمتلئ الصناديق المغمورة من الدوالب بالماء، وعند دورانه ترفع الحجرات المليئة إلى األعلى 

رغت مياهها         وتغمر الصناديق التي تعقبها، حتى إذا ارتفعت الصناديق المألى نصف دورٍة تقريباً أف

وتتعاقب الصناديق على رفع الماء  .امتالء قناة النقير بالماء المرفوع بدوالب الناعورة( 11شكل )ظهر ي(. النقير)في القناة العليا 

في توجيه ( المعّدات)وتساعد الميازيب . حيث تكون مألى في نصف الدورة وفارغة في نصفها اآلخر

ما تجري عملية تعلية مياه الصناديق نحو النقير، ك

، ويؤمن (الستار)لجدار النقير البعيد عن الناعورة 

كما يحفظ وتقليالً لضياعها،  الستار وفراً في المياه

 (39شكل )يظهر  .المياه المنصبّة من تأثير الرياح عليها

 (.الستار)

تصب الناعورة مياهها في النقير الذي يميل 

تعامدة عليه، الم( الحجرية)باتجاه القناة العلوية 

ها ؤوالتي تقطع المسافة واألراضي المراد إروا

               في النقير  يجري الماء المنصب. بالماء

حتى يبدأ يتوزع في نقاٍط محددة  ثم في الحجرية

عبر أنابيب خزفية تمّر ضمن جدران البيوت 

         من األعلى، والمنشآت وتوصل المياه إليها 

تحت البيوت التي تأخذ الماء  أو عبر سردايب تمرّ 

أو عبر سواٍق ومجاٍر أرضية  .منها بوساطة آبار

صغيرة تنتشر في األراضي الزراعية بحيث تؤمن 

 صورة)تظهر كل من  .إيصال المياه إليها بالشكل الكامل

              .القنوات األرضية التي تصب النواعير مياهها فيها (00 ، 90

 القنوات األرضية لمياه الناعورة: 00صورة                  

  (1223: قنباز: )المصدر                           
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 آلية عمل الناعورة. 3 .1

سوب الماء ويعلو         يقوم سّد الناعورة المنشأ عرضياً في النهر على حجز مياهه بحيث يرتفع من

في القسم الذي يسبق السّد عن الذي يُعقبه، وبذلك يؤمن السد استقراراً للماء المحجوز ما يسهل التحكم 

حتى إذا أريد تدوير الناعورة يتم رفع البوابة . بثبات بكميات المياه المراد تمريرها عبره إلى الدوالب

بمقدار يؤمن كمية المياه الكافية لتدوير الدوالب، ( صارالع  )التي تغلق فتحة السد من جهة الدوالب 

كما يتعلق بغزارة مياه النهر ووفرة المياه . وبالتالي يتعلق مقدار فتح العصار بقطر دوالب الناعورة

المحجوزة قبل السد؛ حيث قد يتم زيادة مقدار فتح العصار في حال قّل منسوب المياه في النهر،                    

ا في حال زادت كمية المياه المحجوزة؛ فهي تطفو فوق سّد الناعورة الصغيرة والذي ال يشيد عالي أم

يتم فتحها في حال الزيادة الكبيرة ( البطال)االرتفاع، في حين تحوي السدود الكبيرة فتحة جانبية إضافية 

 .في منسوب مياه النهر لتخفيف ضغط المياه

صار يتدفق الماء في ، وباالنحدار القاسي (البيب)فتحته عبر القناة السفلى المائلة  عند فتح الع 

لمنسوب البيب السفلي فإن المياه المتدفقة عبره تكتسب سرعةً تولّد قوة كافية لتحريك الدوالب وتدويره 

          تمثل األسهم الحمراء   .عند اصطدامها المستمر بألواحه الدافعة والجامعة والمساعدة والريش، ويدور الدوالب

 .حركة المياه منذ حجزها قبل السد وحتى رفعها باستخدام دوالب الناعورة (10شكل )في 

تمتلئ الصناديق المغمورة من الدوالب بالماء، وعند دورانه ترفع الحجرات المليئة إلى األعلى 

رغت مياهها         وتغمر الصناديق التي تعقبها، حتى إذا ارتفعت الصناديق المألى نصف دورٍة تقريباً أف

وتتعاقب الصناديق على رفع الماء  .امتالء قناة النقير بالماء المرفوع بدوالب الناعورة( 10شكل )ظهر ي(. النقير)في القناة العليا 

في توجيه ( المعّدات)وتساعد الميازيب . حيث تكون مألى في نصف الدورة وفارغة في نصفها اآلخر

ما تجري عملية تعلية مياه الصناديق نحو النقير، ك

، ويؤمن (الستار)لجدار النقير البعيد عن الناعورة 

كما يحفظ وتقليالً لضياعها،  الستار وفراً في المياه

 (06شكل )يظهر  .المياه المنصبّة من تأثير الرياح عليها

 (.الستار)

تصب الناعورة مياهها في النقير الذي يميل 

تعامدة عليه، الم( الحجرية)باتجاه القناة العلوية 

ها ؤوالتي تقطع المسافة واألراضي المراد إروا

               في النقير  يجري الماء المنصب. بالماء

حتى يبدأ يتوزع في نقاٍط محددة  ثم في الحجرية

عبر أنابيب خزفية تمّر ضمن جدران البيوت 

         من األعلى، والمنشآت وتوصل المياه إليها 

تحت البيوت التي تأخذ الماء  أو عبر سردايب تمرّ 

أو عبر سواٍق ومجاٍر أرضية  .منها بوساطة آبار

صغيرة تنتشر في األراضي الزراعية بحيث تؤمن 

 صورة)تظهر كل من  .إيصال المياه إليها بالشكل الكامل

              .القنوات األرضية التي تصب النواعير مياهها فيها (22 ، 62

 القنوات األرضية لمياه الناعورة: 22صورة                  

  (0990: قنباز: )المصدر                           
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.امتالء النقير والقنوات الحجرية بالماء: 10شكل   

.الباحثة: المصدر  
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 استعراض تاريخي لمسّميات الناعورة وأجزائها. 4. 1

 :مسّميات منشأة الناعورة. 1. 4. 1

             ياقوت المنقول في كتابات  أحمد بن الطيبليب العاصي في حماة هو وصف أقدم نصٍّ يذكر دوا       

،وفيه دعاها بالنواعير –م9/ هـ2ويعود إلى القرن –
(0)
بمعنى ( نََعر)فعل  ويذكر القاموس المحيط 

صاح،
(6)
عرٌق ال يرقأ دمه، وجناح : والناعور... الصراخ، والصياح في حربٍ أو شّر، : والنعير" 

ومن هنا يتضح أن معنى التسمية قد يرجع إلى النزف الغزير ". الّدوالب، ودلٌو يُستقى بها: لّرحى، وبهاءٍ ا

ابن هشام اللخميأو إلى تشبيه صوتها بالصراخ العالي وهو ما يرجحه اللغوي 
(2)
عام  المتوفى– 

".ولها صويٌت في َدورها وبه سميّت ناعورة: "هـ155
(4)
القرن – ن العديمابفي حين أن مؤرخ حلب  

ومفردها حنّانة،( الحنّانات)ذكرها بتسمية أخرى تتعلق بصوتها وهي  –م02/ هـ5
(5)
وقد تكون هذه هي  

ْعرية للنواعير؛ حيث يعّرف القاموس المحيط  :بأنه( الحنين)التسمية الش 
(6)
الشوق، وشدة البكاء، " 

التسمية مقتبسة من هذا المعنى؛ ويحتمل أن تكون تلك ". أو صوت الطرب عن حزن أو فرح والطرب،

شاكر بن عبد هللا  أبي اليسر ومنه قول الشاعر. تشبيهاً لصوت الناعورة بالبكاء، ولمياهها بالدموع

التنوخي المعري الشيزري الحموي
(5)
:في الناعورة –هـ180المتوفى عام – 

(8)
  

ففاضةةةةةت دموعهةةةةةا       حّنتتتتت وباكيةةةةةًة 

        لهةةةةا أعةةةةيٌن تجةةةةري بةةةةأدمع عاشةةةةقٍ 
 .      

تراها بكةت مةن خةوف بَةْيٍن يروعهةا    

ومةةا عرفةةْت عشةةةقًا، فمةةَم دموعهةةةا            
..         

 كما يجوز أن تكون هذه التسمية قد عزيت إلى تشبيه صوت النواعير بترجيع اإلبل وحنينها، كما ورد 

:في القاموس المحيط
(0)
بد القادر الجزائريعومن ذاك المعنى قول األمير ". الناقة: والحانّة" 

(9)
                 

:حين نزل بقصر الطيارة في حماة –هـ0211المتوفى عام –
(01)

 

         حنينهتتتتتاونةةةةةاعورةٍ ناشةةةةةدتها عةةةةةن 
 .      

حنةةةةةين الُحةةةةةوار والةةةةةدموع تسةةةةةيُل            
..         

 ينسب ألعرابي في النواعير  فيما يجمع بين المعنيين مقالٌ . والُحوار هو ولد الناقة قبل أن يبلغ الفطام

،"ما أشبه هذا إال بحنين اإلبل: "حين سمع صوتها
(01)

قيس بن الملّوحوأبياٌت أنشدها الشاعر  
(00)

 

:فيها
(06)

 

ومةةةةةا بهةةةةةا وجةةةةةدي         تحتتتتتنّ بكةةةةةرْت 

فةةةةةةدموعها تحيةةةةةةا الريةةةةةةا  بهةةةةةةا            
 .      

مةةةةةةن شةةةةةةوقٍ إلةةةةةةى نجةةةةةةد         أحتتتتتتنّ و 

          ودمةةةةةةوع عينةةةةةةي أحرقةةةةةةْت خةةةةةةّدي 
..         

...     مدار النجوم: الفَلَك، محركة"، و(األفالك)الصور الشعرية التي كانت تدعى النواعير بها  إحدى      

،..."مستداره وُمعظّمه، وموج البحر المضطرب، والماء الذي حركته الريح: ومن كل شيء
(02)

ومن  

:اةفي وصفه مدينة حم ابن بطوطةذلك قول رحالة العرب 
(04)

، "الدائرات كاألفالك النواعير عليها" 

                                                   
(0)
 .ـــ 211صــ . مصدر سابق. 6ج(. 0955: الحموي) 
(6)
 .ـــ 410صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الفيروز أبادي) 
(2)
 .م06/ هـ0عاش في القرن (. تقويم اللسان)لغوي ونحوي أندلسي، له العديد من المؤلفات اللغوية منها  :ابن هشام اللخمي 
(4)
 .ـــ 252صــ (. 6112: اللخمي) 
(1)
 .ـــ 049صــ . در سابقمص. 0ج.(. ت.د: ابن العديم) 
(0)
 .ـــ 0198صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الفيروز أبادي) 
(5)
 ، عاش (نور الدين زنكي)أديب وشاعر، كاتب سر  :المعري/ أبو اليسر الحموي 
(8)
 .ـــ 062صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الشققي) 
(9)
دولة الجزائرية الحديثة، نفي إلى دمشةق وبهةا تةوفي، عةاش أمير جزائري ومقاوم وعسكري وشاعر، مؤسس ال :عبد القادر الجزائري 

 .م0882 – 0818
(01)

 .ـــ 061صــ (. 6111: ابن السبع) 
(00)

 .م088 – 041، هام في الشام والحجاز ونجد، عاش (مجنون ليلى)شاعر أموي، لقب  :قيس بن الملّوح 
(06)

 .ـــ 4 – 2صـــ . 6ج(. 0955: الشمشاطي) 
(02)

 .ـــ 851صــ . مصدر سابق.(. ت.د: ديالفيروز أبا) 
(04)

 .ـــ 00صــ . مصدر سابق(. 0996: ابن بطوطة) 
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صفي الدين الحلّيوكذلك أبيات 
(0)
متذكراً عاصي حماة  –أبي الفداء ابن– األفضلفي مدح الملك  

:ونواعيرها
(6)
 

مةةةىً  فةةةي حمتتتاة وادي فةةةي ونحةةةن  ح 

شةةةةةعب ه،       وطيةةةةةبُ  العاصتتتتتي فحبةةةةةذا

                  كأّنهةةةةةةةةةا ُلّجةةةةةةةةةه   فةةةةةةةةةوقَ  الُفْلتتتتتتتتت ُ و
.      

        الفرقةةةةةةد   فةةةةةةرق فةةةةةةوق حللنةةةةةةا بةةةةةةه 

ةةةةةةةةةةةد   الُمسلسةةةةةةةةةةةل   ومائ ةةةةةةةةةةةه             الُمَجعَّ

                    مبةةةةةةةةرد   فةةةةةةةةوقَ  تةةةةةةةةدب   عقةةةةةةةةاربٌ 
.                                           

كان الكثير قد كذلك من طرق اإلشارة إلى النواعير في النصوص األدبية إطالق اسم جْنسها عليها، ف      

–وتصّح بضّم الدال أو بفتحها–يسّمونها باالسم األوسع واألشمل كأن يقولوا ُدوالب أو َدوالب 
(2)
كما دعوه  

بدوالب العاصي ألغراٍ  قد تكون أدبية في المقام األول، وأمثلة ذلك كثيرة منها األبيات محكمة التشبيه 

ابن حجةلشاعر حماة 
(4)
:هـ525والمتوفى بها عام  

(1)
 

             طائعةةاً  خةةرّ  قةةد الّصةةدر رحيةةب وعةةاصٍ 

                 وأّنةةةةةةةً  نوحةةةةةةاً  الخنسةةةةةةاء أشةةةةةةبه وقةةةةةةد
.      

           الّصةةةدر   فةةةي يخفةةةق كالقلةةةب دوالبتتت و 

                   صةخر   علةى يجةري جةاء قةد دمعةه وها
.                                           

( المنجنين)أو ( المنجنون)رها من اآلالت المشابهة، وكذلك والدوالب يطلق على الناعورة وعلى غي

،باديأالفيروزوهي تسميةٌ مؤنثة للدوالب بحسب 
(0)
جواز إطالقها على اآلالت ذات  اللخميوقد ذكر  

وكل ما يُعرف بالّدور فهي المنجنونات، والواحد َمْنَجنون : "الدواليب في معر  حديثه عن النواعير

".وَمْنَجنين
(2)

ابن سيدهنفس الجنس تسمية العجلة وجمعها َعَجل، ذكرها  ومن 
(5)

في كتابه  

.(المخصَّص)
(8)
 

تمت كذلك اإلشارة إلى النواعير من ق بَل البعض بإطالق صفتها عليها بأن تدعى الساقية،                     

لحمويللصاحب ابن الرفاء األنصاري اكما في مطلع هذه القصيدة المستوحًى من الناعورة 
(9)
المتوفى – 

:–هـ006عام 
(01)

 

جاريةةةةةةةةةةة            بستتتتتتتتتتاقية  سةةةةةةةةةةروري 

           أهةةةةةةّز بهاتيةةةةةةك عطةةةةةةف القةةةةةةريض  
 .      

           .ووْجةةةةةةةةةةةدي بجاريةةةةةةةةةةةةٍ سةةةةةةةةةةةاقيةْ  

                                      ليُثنةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذه الثانيةةةةةةةةةةْ 

..         
  .ة وفق تسلسلها التاريخي، شارحاً المعاني المختلفة للتسمياتالعربيمسميات منشأة الناعورة ( 14جدول )يرتب 

حملت منشأة الناعورة عدة مسميات عبر التاريخ؛ الناعورة، الحنانة، الفلك، الدوالب، المنجنون : نتيجة

 .والساقية

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(0)
 .م0229 – 0655وابنه من بعده، عاش ( أبو الفداء)شاعر وفارس عراقي، مدح ملك حماة  :صفي الدين الحلي 
(6)
 .ـــ 662 – 666صــ .(. ت.د: الحلي) 
(2)
 .ـــ 252صــ . مصدر سابق(. 6112: اللخمي) 
(4)
 .م0424المتتابعة، ولد وتوفي بحماة  من شعراء الممالكحموي، وأديب شاعر وناقد  :األزراري/ ابن حجة الحموي 
(1)
 .ـــ 041صــ (. 0986: الربداوي) 
(0)
 .ـــ 0194صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الفيروز أبادي) 
(5)
 .م0100 – 0115، عاش (المخصص)لغوي أندلسي، من كتبه : ابن سيده المرسي 
(8)
 .ـــ 002صـــ . 9ج(. 0910: ابن سيده) 
(9)
 .م0604 – 0091شاعر حموي، ابن قاضي قضاة حماة، مدح ملوكها األيوبيين، عاش  :الحموي/ ابن الرفاء األنصاري 
(01)

 .ـــ 168صــ (. 0908: األنصاري) 
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 .تسميات منشأة الناعورة التاريخية العربية: 14جدول 

 التسمية
/ علتها 

 معناها
 التاريخ األديب/ الشاعر  النص الشاهد من

رة
عو

نا
 ال
أة
ش
من
ت 

يا
سم

ت
 

نواعير 

 (ناعورة)

 صوت النعير

والعاصةةةي يجةةةري أمامهةةةا ويسةةةقي بسةةةاتينها ...

 .نواعيرهاويدير 
 الوزير أحمد بن الطيب

هـ 2القرن 

 م9القرن 

 اللغوي ابن هشام اللخمي .ناعورةولها صويٌت في َدورها وبه سميّت ...
هـ 0القرن 

 م06رن الق

كثرة الماء 

 وغزارته
عةةةةةرٌق ال يرقةةةةةأ دمةةةةةه، وجنةةةةةاح : النتتتتتاعورو...

 .الّدوالب: الّرحى، وبهاءٍ 
 اللغوي الفيرز أبادي

هـ 5/8القرن

 م02/04القرن

حنّانات 

 (حنّانة)

الشوق، وشدة 

 البكاء

 ففاضت دموعها حّن وباكيًة 

 اتراها بكت من خوف بْيٍن يروعه
 الشاعر أبو اليسر الحموي

هـ 0رن الق

 م06القرن 

وعلةةةى حةةةافتي النهةةةر دواليةةةب يسةةةميها أهلهةةةا ...

 .الحّنانات
 المؤرخ ابن العديم

هـ 5القرن 

 م02القرن 

صوت بكاء 

 اإلبل

 وترجيعها

 حنينهاوناعورٍة ناشدتها عن 

 حنين الحوار والدموع تسيُل              
 األمير عبد القادر الجزائري

هـ 02القرن 

 م09القرن 

 (فلك)فالك األ

الشيء 

المستدير 

 والعظيم

 الرحالة ابن بطوطة .الدائرات كاألفالكعليها النواعير  ...
هـ 8القرن 

 م04القرن

 كأّنها ُلّجه   فوقَ  الُفْل ُ و

                      مبرد   فوقَ  تدب   عقاربٌ 
 الشاعر صفي الدين الحلي

هـ 5/8القرن

 م02/04القرن

دواليب 

( ُدوالب)

 (البَدو)
 صفة الناعورة

 وعاصٍ رحيب الّصدر قد خّر طائعاً 

 الّصدر   في يخفق كالقلب دوالب و
 األديب الشاعر ابن حجة الحموي

هـ 5/8القرن

/ 02القرن 

 م04

منجنونات 

( منجنون)

 (منجنين)
 صفة الناعورة

، المنجنونتتتتاتوكةةةةل مةةةةا يُعةةةةرف بالةةةةّدور فهةةةةي 

 .َمْنَجنينو َمْنَجنونوالواحد 
 شام اللخمياللغوي ابن ه

هـ 0القرن 

 م06القرن 

 (عجلة)َعَجل 
والب والجمع  – العََجلة صفة الناعورة  اللغوي ابن سيده األندلسي .َعَجلالد 

 هـ1القرن 

 م00القرن 

سواقي 

 (ساقية)
وظيفة 

 الناعورة

 جاريةبساقية  سروري 

 ووجدي بجاريٍة ساقية                      
 الشاعر ابن الرفاء الحموي

هـ 5القرن 

 م02القرن 
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 :المسّميات الواردة في النصوص التاريخية ألجزاء دوالب الناعورة. 2. 4. 1

أطلقها حديثة رغم ما يعتقد أن أغلب تسميات قطع دوالب الناعورة وأجزائه هي مسميات عامية        

ة تذكر نفس المسميات نجارو النواعير ومن يشتغلون بها، إال أن العديد من النصوص األدبية القديم

مما ال يثبت ق َدم هذه التسميات وأصالتها فحسب، بل ويدّل على اتباع نفس . لبعض أجزاء الدوالب

لصناعة  –أو تصميم شديد القرب على أقّل تقدير–األساليب اإلنشائية واستخدام ذات التصميم المعاصر 

                     لشعراء وأدباء عاشوا في الفترة الواقعةيجدر بالذكر أن الشواهد المستخدمة تعود . دواليب النواعير

بأن تصميم  –اعتماداً على ذي الشواهد–م ونستطيع القول 0521–م0080هـ، 0042–هـ155بين 

 :النواعير في تلك الفترة تميز بالثبات، كما كان مشابهاً لتصميمها الذي نعرفه يوم

 :ريش الدوالب -

المتوفّى – ابن هشام اللخميواليب النواعير كان اللغوي أول من وصف الريش في د      

وإن كانت تلك (: "األجنحة)في كتابه المدخل إلى تقويم اللسان، وفيه سماها  –هـ155عام 

ْرية الماء وال تحتاج إلى مديرٍ سوى ج رية  أجنحةٍ لطاف اآللة واسعًة ُمدّورة مع تصيبها ج 

 (0)".(ناعورة)الماء فهي 

بن تميم مجير الدينشاعر يذكر ال      
(6)

هـ، وكان معاصراً 084الذي توفي بحماة عام – 

:لدوالب الناعورة( ريشاً ) –المنصورلملكها 
(2)
 

شةةةةةبهتها حةةةةةين ُألبسةةةةةْت     نتتتتتاعورة  و

بطةةةةاووس بسةةةةتاٍن تةةةةدور وتنجلةةةةي        
 .      

مةةن الشةةمس ثوبةةًا فةةوق أثوابهةةا الخضةةر   

  بلةةةةل القطةةةةر            أرياشتتتتهاوتةةةةنفض عةةةةن 
..         
/ هـ508المتوفى عام –ابن نباتة المصري وكذلك يذكر ريش الناعورة نزيل حماة الشاعر 

:في قوله –م0200
(4) 

شةةةةةةةةبهتها إذ رأيتهةةةةةةةةا      نتتتتتتتتاعورة  و

            ريشتتتتتتة  بطةةةةةةائرةٍ مخضةةةةةةّرةٍ كةةةةةةّل 
 .      

ومةةةا زال فكةةةري بالغرائةةةب يسةةةمُح        

                         لهةةةا تحتهةةةا عةةةيٌن مةةةن الةةةدمع تسةةةفُح      
..         

 :قلب الدوالب -

مترادفاً مع فعل الدوران ( القلب)يُْذكر المحور الذي يدور عليه دوالب الناعورة بمسّمى       

:بن تميم مجير الدينفي قول األمير 
 (1)
 

       قلبهتتتتامةةةةذ ضةةةةاع عنهةةةةا  نتتتتاعورة  

                           وتعللةةةةةةةةةةةت بلقائةةةةةةةةةةةه فألجةةةةةةةةةةةل ذا
 .      

دارت عليةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةأدمعٍ وبكةةةةةةةةةةاء           

جعلةةةةت تةةةةدير عيونهةةةةا فةةةةي المةةةةاء             
..         

:قوله في النواعير دواليب قلب نباتة ابن يذكر وكذلك
(0)
 

       قلبهتتتتتتتتا أعجةةةةةةةْب لهةةةةةةةةا نةةةةةةةةاعورٌة 

                       ولكنهةةةةةةةةةةةةا.. تعبانةةةةةةةةةةةةة الجسةةةةةةةةةةةةم
 .                   .         

     اء منشةةةةةةا العةةةةةةيش والعشةةةةةةب    للمةةةةةة 

                      القلتتتتتتتتتتب  كمةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةرى طيّبةةةةةةةةةة 
..         

:وله أيضاً 
(0)
 

       قالةةةةةةةةت لنةةةةةةةةا بأنينهةةةةةةةةا       نتتتتتتتتاعورة  

كةةم فةةّي مةةن عجةةبٍ يُةةرى مةةع أننةةي     

ظةةةاهٌر                وقلبتتتيال رأس فةةةي جسةةةدي 
 .      

قةةواًل وال تةةدري الجةةواب وال تعةةي؛       

أسةةةةير وال أفةةةةارق موضةةةةعي       أبةةةةداً 

للنةةةةاظرين وأعينةةةةي فةةةةي أضةةةةلعي                      
..         

                                                   
(0)
 .ـــ 252صــ . مصدر سابق(. 6112: اللخمي) 
(6)
 .م0680شاعر دمشقي، عاش بحماة ومدح ملوكها األيوبيين، توفي  :ممجير الدين بن تمي 
(2)
 .ـــ 061 – 008صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الشققي) 
(4)
 .ـــ 018صــ . مصدر سابق(. 0989: النابلسي: )ذكر في 
(5)
 .ـــ 001صــ . المصدر السابق: ذكر في 
(6)
 .ـــ 00صــ (. 0911: ابن نباتة) 
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في أوراق رحلته مواريةً إلى دوران  النابلسيوتشير األبيات التالية والتي ذكرها الشيخ 

:الدوالب حول القلب
(0)
 

    قةةةةواًل ُمعجبةةةةًا   التتتتدوالبُ أبةةةةدى لنةةةةا 

        إنةةي مةةن العجةةب العجةةاب كمةةا تةةرى  
 .      

لمةةةةةةةةةةا رآنةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةادمين إليةةةةةةةةةةه                 

معةةةةةةةي وأنةةةةةةةا أدور عليةةةةةةةه                        قلبتتتتتتتي
..         

 : الدوالب( أذرع)أضلع  -

وإن كانت األذرع موجودة حكماً وبديهةً في جميع أنواع الدواليب كالنواعير والسواقي       

         النواعير قد أشير إليها في أكثر من موضع غير أن أذرع دواليب ... والعجالت وغيرها

 . وال يوجد ما يدّل بالتحديد إن كانت هذه تسمية أم مجرد صورة شعرية(. أضلع)على أنها 

:ابن نباتة ومن أمثلة ذلك قول
(6)
 

        :    قالةةةةةةةةت لنةةةةةةةةا بأنينهةةةةةةةةا نتتتتتتتتاعورة  

كةةم فةةّي مةةن عجةةبٍ يُةةرى مةةع أننةةي     

               ال رأس فةةةي جسةةةدي وقلبةةةي ظةةةاهرٌ 
 .      

قةةواًل وال تةةدري الجةةواب وال تعةةي؛       

أبةةةةدًا أسةةةةير وال أفةةةةارق موضةةةةعي      

                      أضتتتتتلعيللنةةةةةاظرين وأعينةةةةةي فةةةةةي 
..         

:مجير الدين بن تميموأبيات 
(6)

 

قالةةةةت وقةةةةد ضةةةةاع قلبهةةةةا          ونتتتتاعورة  

               أدور علةةةةةةةى قلبةةةةةةةي ألنةةةةةةةي فقدتةةةةةةةهُ 
 .      

    : كةةةةادت تعةةةةّد مةةةةن الّسةةةةقم   أضتتتتلعهاو 

                      وأما دموعي فهي تجري على جسةمي
..         

؛برهان الدين القيراطي وقول الشيخ
(2)
:هـ580المتوفى عام ابن نباتة و تلميذ 

(6)
 

قةةةةد ضةةةةاعفت بنواحهةةةةا               ونتتتتاعورة  

 وقةةةد ضةةةُعفْت ممةةةا تةةةئّن وقةةةد َغةةةَدْت      
 .      

ُنةةةواحي وأجةةةرت مقلتةةةاي دموعهةةةا        

                              ضتتلوعهامةةن السةةقم والشةةكوى ُتعةةّد 
..         

 :أعين الدوالب -

، ولكن أعين (العين)في الوقت الراهن ال يشار إلى جزٍء معيٍن من الدوالب باسم        

 فتحات انصباب الماء المجعولة     الدوالب المذكورة في النصوص العربية هي إشارة إلى

في صناديق الدوالب، فيما يشار في صورٍة شعرية أيضاً إلى الماء المنسكب منها على أنه 

 .أدمٌع تسفح من العين، ويكمل هاتين الصورتين نعير الناعورة األشبه بنحيب البواكي

عبد هللا الحموي  ألبي اليسر شاكر بنوقد ذكرت أعين النواعير في نصوٍص عدة، منها قول 

:هـ180آنف الذكر والمتوفى عام 
 (4)
 

وباكيةةةةةًة حّنةةةةةت ففاضةةةةةت دموعهةةةةةا      

       تجةةةةري بةةةةأدمع عاشةةةةقٍ   أعتتتتين  لهةةةةا 
 .      

تراها بكةت مةن خةوف بَةْيٍن يروعهةا    

ومةةا عرفةةْت عشةةةقًا، فمةةَم دموعهةةةا            
..         

:بن تميممجير الدين اومن أمثلة هذه الصورة الشعرية قول 
 (1)
 

مةةةةذ ضةةةةاع عنهةةةةا قلبهةةةةا        نتتتتاعورة  

                      وتعللةةةةةةةةةةةت بلقائةةةةةةةةةةةه فألجةةةةةةةةةةةل ذا 
 .      

دارت عليةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةأدمعٍ وبكةةةةةةةةةةاء           

فةةةةي المةةةةاء              عيونهتتتتاجعلةةةةت تةةةةدير 
..         

لريش،        التي وضح فيها الشاعر موقع العيون بدقة بين ا ابن نباتةكما أشارت إليها أبيات 

:مما يطابق التصميم الراهن للدوالب
 (1)
 

شةةةةةةةةبهتها إذ رأيتهةةةةةةةةا      نتتتتتتتتاعورة  و

            ريشتتتتتتة  بطةةةةةةائرةٍ مخضةةةةةةّرةٍ كةةةةةةّل 
 .      

ومةةةا زال فكةةةري بالغرائةةةب يسةةةمُح        

مةةةن الةةةدمع تسةةةفُح                                عتتتين  لهةةةا تحتهةةةا 
..         

 

                                                   
(0)
 .ـــ 001صــ . مصدر سابق(. 0989: النابلسي) 
(6)
 .ـــ 018صـــ . مصدر سابق(. 0989: النابلسي: )ذكر في 
(2)
 .م0259 – 0261أديب وشاعر مصري، عاش  :برهان الدين القيراطي 
(4)
 .ـــ 062صــ . مصدر سابق.(. ت.د: الشققي) 
(1)
 .ـــ 001،  018صــ . مصدر سابق(. 0989: النابلسي: )ذكر في 
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:ة يذكر توّسط القلب للدوالب، وتطرف العيون على محيطهوكذلك في أبياته التالي
(0)
  

كةةةةم حةةةةّدثْت       نتتتتاعورة  أحبةةةةْب بهةةةةا 

كّلةةةةةةةةه                      قلتتتتتتتتوب  حّنةةةةةةةةت فباطنهةةةةةةةةا 
 .      

بلسةةةةةةان مةةةةةةاٍء والحةةةةةةديث شةةةةةةجوُن              

                               عيتتتتونُ وبكةةةةت فظاهرهةةةةا الجميةةةةع 
..         

:قد ذكر لغاٍت عدة في تسمية هذه الفتحات اللخميذكر أن جديٌر بال
(6)
: ويقال لتلك الكيزان" 

َقَدس، وفي الجمع : والصواب. والعامة تقول لها القوادس، والواحد عندهم قادوس( العمامير)

.الكيزان جمع لكوز وهو ما يشرب به لغةً، بينما القدس في اللغة السطل". أقداس وُقُدوس
(2)
 

 .مسميات لفتحات االنصباب –باإلضافةً إلى كلمة عمامير–الناعورة هي وفي دوالب 

 :الوشاحات -

قضيةً  –421الصفحة –يحوي السجل الرابع من سجالت المحاكم الشرعية بحماة        

عن إصالح ناعورة المأمورية بأجزائها الخشبية والمبنية، وقد سجلت القضية بتاريخ 

وتخص فيه الوشاحات بالذكر من األعمال الخشبية م، 0110هـ الموافق لعام61/16/918

:المتفق على تنفيذها، وهذا نص االتفاق
في نجارة   إبراهيم بن حنيش ُتقبّل الحاج" (4)

            بما يحتاج إليه العمل المذكور... الكائنة باطن حماة المحروسة. ناعورة السلطانية

  (1)"....مساميروأخشاب و وشاحاتمن 
 

 :المعدنيةالمسامير  -

لبالد وصل ا الذي لبيچأولياإضافةً إلى شهادة الرحالة وردت في النص السابق، 

:م0048/ هـ0118الشامية عام 
(0)
 يسمع العاصي، على منصوبة عظيمة نواعير حماة وفي" 

 وأعمدة أخشاب من مؤلفة دواليبٌ  وهي بعيدة، مسافات من أنينها البلدة هذه إلى القادمون

دون تخصيص في تسمياتها أو مصادر وقد وردت في النصين ". ... حديدية مساميرو

تصنيعها، إال أنه يدل على وجودها منذ وقت قديم، وأن استعمال المسامير الحديدية في 

 .الدوالب ليس أمراً دخيالً 

 :أخشاب الدوالب -

            طالما كانت دواليب النواعير تجعل خشبية الصنع، غير أن تطوراٍت في التصنيع          

قد تطرأ على بعض أنواع النواعير؛ كتحويل بعض نواعير مدينة مرسية من خشبية                   

.إلى معدنية
(5)
حافظت نواعير حماة على تصنيعها منذ صورتها األولى على فسيفساء أفاميا  

ت جزئية وحتى اليوم دون أن يتم إدخال تعديال –التي ترسم الدوالب بتدرجات اللون البني–

كما . أو جذرية على أسلوب تصنيعها؛ فظلت خشبيةً بالكامل ما خال بعض المسامير الحديدية

يتضح لنا من الرسومات القديمة للنواعير، وكما يظهر كذلك من أبيات الشعراء                   

:ابن نباتة المصريومن أمثلة هذه األبيات قول  .على مّر العصور
(8)
 

علةةةى عهةةةد األسةةةى         نشةةةأت  نتتتاعورة  
     قبةةةةةل ذلةةةةةك يانعةةةةةًا    قضتتتتتيبا  كانةةةةةت 

نةةةاح الحمةةةام بهةةةا وأبكةةةاني األسةةةى                   
 .      

مثلةةةةةةي فمةةةةةةا تنفلةةةةةةّك ذات توّجةةةةةةةع            
نبتةةةةةت بةةةةةإثرة موضةةةةةع          أيكتتتتتة  فةةةةةي 

فتعّلمةةةةةْت؛ نةةةةةوح الحمةةةةةام وأدمعةةةةةي                     
..         

                                                   
(0)
 .ـــ 128صــ . مصدر سابق(. 0911: ن نباتةاب) 
(6)
 .ـــ 252 صــ. سابق مصدر(. 6112: اللخمي) 
(2)
 .ـــ 166 ، 481 صــ. سابق مصدر(. 6112: الفيروزآبادي) 
(4)
 .ـــ 80 – 81 صــ(. 0951: شحادة) 
(1)
 .ـــ 016، صـــ (صورة عن سجالت المحاكم الشرعية العثمانية بحماة) .مالحق البحث 
(0)
 .ـــ 66 صــ. سابق مصدر(. 0984: وصفي أحمد: )في ذكر 
(5)
 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 025 صــ. سابق مصدر. 
(8)
 .ـــ 201 صــ. سابق مصدر(. 0911: نباتة ابن) 
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في رحلته  –م0521/ هـ0042المتوفى عام – النابلسيات ذكرها الشيخ كذلك مجموعة أبي

لشعراء مختلفين،
(0)
 :منها قول أحدهم 

إذا بكةةةْت                     حمتتتاةفةةةي وادي  نتتتواعير  

وإنةةةةي علةةةةى نفسةةةةي ألجةةةةدر بالبكةةةةا               
 .      

تهةةةةةيّ  منةةةةةي بالبكةةةةةا مةةةةةدمعًا قاصةةةةةي              

العاصةي                      كي علةىتب األخشابإذا كانت  
..         

 :وقول آخر على لسان الناعورة

فةي الريةا  منعمةًا        غصتنا  لقد كنةُت 

      . فصيّرني صرف الزماني كما ترى 

أمةيُس ونصةبي فةي أمةاٍن مةن الخفةةض          

فبعضي كما القيُت يبكي علةى بعضةي                              
..         

؛إبراهيم األكرمي الصالحيوذكر أيضاً للشيخ 
(6)
 :هـ، قوله0145المتوفى عام  

                 يةةةةةةةةةةةئّن أنةةةةةةةةةةةين صةةةةةةةةةةةبٍّ    دوالب  و

             غصتتتتتتنا  تةةةةةةذكر عهةةةةةةده بةةةةةةالّرو  

ومةةةةةةةةا نةةةةةةةةدري أترديةةةةةةةةٌد لمعنةةةةةةةةى                   
 .      

كئيةةةةةةبٍ نةةةةةةازح األهلةةةةةةين مضةةةةةةنى     

      ومحنةةةةةةةةة قطعةةةةةةةةه فبكةةةةةةةةى وأّنةةةةةةةةا     

شةةةةةةجاه أم حنةةةةةةين جةةةةةةوًى لمغنةةةةةةى                     
..         

:ونصف قرون ثالثة بنحو عليه المتقّدم تميم بن الدين جيرلم أبيات ومثلها
(2)
 

  أغصتتنا  نهةةرٍ كةةان مةةن قبةةل  ودوالب

            تةةةةةةةذّكر عهةةةةةةةدًا بالريةةةةةةةا  فكلةةةةةةةهُ 
 .      

تمةةةةيُس، فلّمةةةةا غيّرتهةةةةا يةةةةد الةةةةدهر      

أيةام عهةد الصةبا تجةري             عيوٌن علةى 
..         

 

 :المسّميات الواردة في النصوص التاريخية للعناصر الثابتة في منشأة الناعورة. 3. 3. 1

 :النقير -

وهو قناة الماء الحجرية العليا التي يصب دوالب الناعورة ماءه –ورد ذكر النقير       

على إصالح ناعورة  ة في نص االتفاقفي السجل الرابع لمحكمة حماة الشرعي –فيها

هـ الموافق 61/16/918إلى  المأمورية وما تحتاجه من أخشاب والنفقات، يعود تاريخه

:م0110لعام 
(4)
الكائنة باطن . في نجارة ناعورة السلطانية إبراهيم بن حنيش ُتقبّل الحاج" 

المذكورة، وترميم المجاور للناعورة  النازلوترميم  النقيرحماة المحروسة وفي ترميم 

 "....المجاور للخانقاه القائم
 

 :النازل -

 .ورد ذكره في االقتباس السابق، وهو من وسائط توصيل ماء الناعورة      

 :القائم -

ورد ذكره في االقتباس السابق، وهو من وسائط توصيل ماء الناعورة؛ ويكون برجاً حجرياً       

 .الناعورة إلى البناءيحوي بداخله أنبوب الفخار الموصل لمياه 

 :التاريخية النصوص في الواردة الناعورة عمل آلية. 4. 3. 1

 واآلالت السواقي عن إياها فيه مميِّزاً  شرحاً  الناعورة وخصائص لهيئة اللخمي هشام ابن أفرد       

:الدواليب ذات األخرى
(1)
والب) فهي اآللة فأما"              كانت وإن. ..وفتحها الدال بضمّ  ،(الدَّوالب وَ  الد 

ْرية تصيبها ل طافٍ  أجنحةٍ  مع مدّورة واسعةً  اآللة تلك     الماء ج رية سوى مدير إلى تحتاج وال الماء ج 

 تتميز أنها فذكر". ناعورة ُسميت وبه َدورها في ُصَوْيت ولها نهر، على إال تكون وال ،(ناعورة) فهي

                                                   
(0)
 .ـــ 006 – 018 صــ. سابق مصدر(. 0989: النابلسي: )في ذكر 
(6)
 .م0025قي، ولد في الصالحية، توفي عام شاعر وأديب دمش :إبراهيم األكرمي الصالحي 
(2)
 .ـــ 061 – 008 صــ .مصدر سابق.(. ت.د: الشققي) 
(4)
 .ـــ 426، صـــ 4، السجل "سجالت محاكم حماة الشرعية" 
(1)
 .ـــ 80 – 81 صــ سابق مصدر(. 6112: اللخمي) 
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 بشرية بقوة االستعانة دون المحيطية ألجنحته الماء دفع قوة بفعل يتحرك الدوالب وأن دوالبها، حجم بكبر

 .مميز صوتٍ  ذات وبكونها فقط األنهر على تتواجد النواعير وبكون حيوانية، أو

 األكرمي يحيى بن أحمد الشيخ رواها أبيات في أكبر بوضوح الناعورة عمل آلية وصف تم كما      

الدمشقي
(0)
 آلية يطابق حينه في لديناميكيتها وصفه وكان يسّمه، لم شاعر عن هـ،0014 عام المتوفى– 

          النهر، تيار بقوة مدفوعةً  دورانها عبر تتحقق الماء برفع الناعورة وظيفة أن شرح فقد الحالية؛ عملها

                    وذلك منه، وفروغها بالماء صناديقها امتالء تتابع عبر الديناميكية الناعورة حركة تأتّي وذكر

:فارغ واألعلى مليء األدنى لقسمين نظرياً  تقسيمها عبر
(6)
 

وحاملةةةةةةةةٍ للمةةةةةةةاء محمولةةةةةةةةٍ بةةةةةةةه          

تَميةةةةل بةةةةه طةةةةورًا، وطةةةةورًا ُتميلةةةةهُ       

وقد ُقسمت شةطرين بةالعر  مثلمةا     

إذا ما امتال شطٌر منهةا تصةعد عاليةًا        

كما كةان حكةم الةروح للجسةم حةاماًل       

 .      

ا كةان حكةم الةروح للجسةم حةامال      كم 

فَأْعجةةةةْب بميّةةةةاٍل بهةةةةا عةةةةاد مةةةةةائال     

تقّسةةةةم وقةةةةٌت وهةةةةو مةةةةا زال سةةةةائال    

ومهمةةةةا خةةةةال شةةةةطٌر تحةةةةّدر سةةةةافال     

فلمةةةةةا خةةةةةال منهةةةةةا هةةةةةوى متثةةةةةاقال                     

..         

االستعرا  التاريخي ، يظهر ذلك من خالل ناعورة العاصي على تصميم ثابت تقريباً حافظت : نتيجة

 .الناعورة قديماً وحديثاً  عمل الذي يظهر تطابقاً في تصميم وآلية للنصوص العربية القديمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(0)

 .م0096، توفي (خ محيي الدين بن عربيالشي)شاعر دمشقي، تولى خدمة مقام  :الدمشقي/ أحمد بن يحيى األكرمي 
(6)
 .ـــ 006 – 018 صــ. سابق مصدر(. 0989: النابلسي: )في ذكر 
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 نظريات التصميم واإلنشاء. 5. 1

 :نظريات التصميم. 1. 5. 1

 :ترتيب منشآت النواعير على النهر. 1. 1. 5. 1

مه مسافة معينة يجب أن تفصل بين الناعورتين؛ تتعلق بميل إن ترتيب النواعير على النهر تحك

النهر، وعرضه، وكمية الماء التي سترفعها كل ناعورة في المنطقة التي يراد إحداث نواعير بها،  بحيث 

بناء ناعورتين تفصل  (أ – 16 شكل)يمثل  .كانت تسبقها أو تلحقها سواءً –ال تؤثر أي ناعورة على أخرى مواليٍة لها 

أي –وبما أن نهر العاصي ينحدر من الجنوب نحو الشمال؛ فإن الناعورة األسبق عليه  .نهما مسافة كافيةبي

 .(الدنيا)ستكون هي  –أي الشمالية–، والالحقة لها (العليا)ستكون هي  –الجنوبية

امل يعتمد على العو–عندما يراد إحداث ناعورة كان يتم تقدير بعٍد أقلي لها عن النواعير الكائنة 

حيث أنه إذا بنيت ناعورةٌ على مسافة قريبة . يمثل وجيبةً لتك النواعير ال يمكن تجاوزها –سابقة الذكر

من أخرى فإن سّد الناعورة الدنيا قد يحجز الماء ليرتفع ويصل منسوباً عالياً بالنسبة للناعورة                 

المياه قبل وبعد سّد الناعورة العليا؛ ما يخفض شدة  التي تسبقه؛ ما يسبب تقليل أو إلغاء الفرق بين منسوب

حالةً من حاالت بناء ناعورتين دون مسافة  (ب – 16 لشك)يمثل  .التيار المحرك لها وبالتالي يعيق عملها وقد يتسبب في توقفها

الحتراز فيتم ا. عند إغالق سّد الناعورة األدنى بغر  صيانة أو نحوه وقد تتكرر نفس الحالة .فاصلة كافية

من هذه الحالة بعمل سد الناعورة األدنى غير مرتفع بحيث تطفو المياه من فوقه إن زاد منسوبها عن الحد 

وفي حال تعذر تقليل ارتفاع السد يتم  . طفو الماء فوق سد الناعورة (24 صورة)تظهر  المقبول بالنسبة للناعورة األعلى،

 .تفتح لتخفيف المياه التي يحجزها قبله( البطّال) تجهيزه بفتحة إضافية بعيدة عن الدوالب تسمى

غالباً ما يكون التأثير السلبي من الناعورة األدنى على األعلى، إال في حال إغالق سّد الناعورة 

              حالةً  (جـ – 16 شكل)يمثل  ،األعلى لصيانة أو أمٍر آخر؛ فإنها ستقلل منسوب المياه الذي يحجزه السد األدنى

وفي هذه الحالة يتم تصريف المياه المحجوزة قبل سّد الناعورة العليا  .حاالت بناء ناعورتين دون مسافة فاصلة كافية من

.عبر فتحة البطّال
(0)
 

 
.. صورة قريبة من دوالب الخّضورة، توضح الدائرة الداخلية، الدائرة الخارجية، ألواح الرادين وأسافينه، ودائرة اإلكليل: 24صورة 

 .مياه تطفو من فوق سد الناعورة، وتبدو من الخلف ناعورة الدهشةوال

 Maurice Papadakis 2010 : المصدر

                                                   
(0)
 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 41 – 42 صــ. سابق مصدر. 
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 .النهر على النواعير منشآت ترتيب: 16 شكل

 .الباحثة: المصدر

أو تتأثر بالنواعير / عند تصميم الناعورة يراعى في البداية اختيار موقعها بحيث ال تؤثر على :نتيجة

 .مسبقاً المتواجدة 

 :تصميم البرج وطريقة حساب . 2. 1. 5. 1

يجب التسليم في البداية بأن قطر الدوالب هو الرقم الثابت الذي يتم اعتماده ومن ثم حساب بقية      

عليه، حيث يتحدد قطر الدوالب بحسب ارتفاعات ومساحات األراضي المراد  بناءً العناصر ومنها البرج 

كما يمكن التسليم بأن البرج هو مضلٌع رباعي قاعدته ثابتة . اد رفعها من النهررفدها؛ أي كمية الماء المر

بحيث ( الدوالب)ويمكن رسمه ضمن دائرة  –أعلى مستوًى قد تبلغه مياه النهر–على مستوى األر  

ساوياً لقطر م( البرج)تالمسها زواياه األربع؛ مما يوجب ُحكماً أن يكون البعد القطري الداخلي للمضلع 

              أما عن العالقة بين دواليب الناعورة وأبراجها . وأن يمتلكا مركز الثقل نفسه ،(الدوالب)الدائرة 

 أ

 

 
 ب

 

 

 

 

 جـ

N 
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تتغير بتغير قطر الدوالب، فكبر قطر  –طوله إلى عرضه–حيث أن نسبة البرج ، فهي ليست ثابتة

رج؛ أي أن برج الناعورة الدوالب يتناسب طرداً مع طول البرج، وبالتالي يتناسب عكساً مع عر  الب

 .يزداد رشاقةً كلما ازداد قطر دوالبها، والعكس صحيح

مساوياً لعدد األلواح الرئيسة في الدوالب الواحد يكون ( الرادين)عدد األلواح المحيطية  إن

وصناديق رفع الماء، وإن المسافة بين كل لوحين من هذه األلواح ثابتة في جميع الدواليب ( الجامعات)

           سم 11وتعادل في القياس قدماً واحداً أو " بالخطوة"كانت أقطارها، ويتم التعبير عن هذه المسافة  مهما

  وبما أن الخطوة متساوية .مقاس الخطوة بالنسبة لدوالب الناعورة (12 شكل)يبين  .أو نقصان بضعة سنتيمترات بزيادة–

يغمر عدداً أقّل من األلواح في الدوالب األصغر قطراً في جميع الدواليب مهما بلغت أقطارها فإن الماء س

مما سيدفع إلى خفض الدوالب األصغر كي . عند تثبيت دوالبين ذوي قطرين مختلفين على نفس االرتفاع

من األلواح الرئيسة والمساعدة في أن تُغمر بغر  الوصول إلى القوة الكافية لدفع  يتسنى لعدٍد أكبر

 .يقل ارتفاع البرج الخاص بالدوالب األصغر ويزيد عرضه الدوالب وتحريكه، وهكذا

 
 .الخطوة، وحدة ثابتة في جميع الدواليب الخشبية للنواعير، وهي المسافة بين لوحي الرادين: 12شكل 

 .الباحثة: المصدر

 (14 شكل)يبين  .أحد الشكلين؛ المربع أو المستطيل ذهبي النسبة هاعن اتخاذال تعدو واجهة البرج  إن

يتم اتخاذ البرج المربع في النواعير المتوسطة، فيما يتخذ المستطيل الذهبي القائم  .األشكال الثالثة ألبراج الناعورة

وهو –فحيث أن مركزّي ثقل كٍل من البرج والدوالب واحد . للنواعير الكبيرة واألفقي للنواعير الصغيرة

م يكون مركز ثقله بعيداً عن مستوى األر ، نقطة قلب الدوالب؛ فإن البرج ذو الشكل المستطيل القائ

فيما يكون مركز . مما يزيد ارتفاع الدوالب فيقل عدد الصناديق المغمورة وهو المطلوب للنواعير الكبيرة

 ثقل المستطيل األفقي قريباً من منسوب األر ، فيتخذ بالتالي للنواعير الصغيرة حيث يحقق عدداً أكبر

ر البرج المربع مسافةً وسطى بين سابقيه ما يجعله يُتخذ للنواعير ويوف. من الصناديق المغمورة

 .المتوسطة
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 .اختالف طول الجزء المغموس من الدوالب باختالف شكل البرج وزاويته: 14شكل 

 .الباحثة: المصدر

تحقق منشأة الناعورة أرقاماً تدل على تصميمها وفق موديوالٍت هندسية؛ حيث يحقق تصميم  :نتيجة

، كما تظهر (الخطوة)النسبة الذهبية، بينما يصمم الدوالب الخشبي باستخدام موديوٍل خاص وهو البرج 

 .عالقاٌت مهمة بين أعداد الرادينات والجامعات وصناديق رفع الماء

يتناسب اختيار تصميم برج الناعورة وارتفاعه طرداً مع قطر دوالبها؛ بحيث يقل االرتفاع كلما : نتيجة

 .ب، كما يتناسب عر  البرج عكساً مع قطر الدوالبصغر قطر الدوال

 :تصميم الدوالب. 3. 1. 5. 1
 (21 صورة)تظهر  ؛شعاعية التصميمهندسية أو يختلف تصميم دواليب نواعير العاصي عن النواعير        

( أذرع)اليب العاصي ذات أشعة فدو .ناعور صينية دوالبها شعاعي التصميم (20 صورة) ناعورة أندلسية دوالبها هندسي، بينما تظهر

تكون الرئيسة منها متصالبة، والفرعية 

ال تتجه نحو مركز الدوالب بل نحو 

أربعة مراكز، موز عةً بذلك القوى 

المحمولة عبرها على القسم المركزي 

             من الدوالب بدالً  (نقاط 4)المربع 

نقطة )من أن تركزها على المحور فقط 

عمر المحور، ويتيح ما يطيل (. واحدة

إن دعت  مجاالً لمقدار تحميٍل أكبر

عن حاجة  وهو شكٌل نات . الحاجة

          . كونه أمراً جمالياً وظيفية أكثر من 

وال يعرف بدقة متى تم اعتماد هذا 

النموذج من التصميم للدوالب، حيث 

                  التصميم كان الدوالب شعاعي

التصميم  (11 شكل)يظهر  في العصر الروماني

كما تُظهر  .المتبع لناعورة أفاميا في العصر الروماني

وإن كان  (00 صورة) فسيفساء أفاميا،

االعتقاد األرجح أن ذلك التصميم ظّل 

       معتمداً حتى جرت عملية تطويره 

.في العصور اإلسالمية الحقاً 
(0)
 

 .أسبانيا –ي قرطبة ناعورة البوالفيا هندسية التصميم ف: 21صورة           

                                                   
(0)
 .ـــ  73  صــ. البحث هذا من األول الفصل 
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 .فيتنام–( القصب–من أخشاب البامبو )دوالب مائي شعاعي التصميم : 20صورة 

 Charles Fred 2011 :المصدر

 

مبدأ المخطط التصميمي الذي 

اعتُمد في تصميم دوالب الناعورة غير 

معروف، غير أنه يجوز لنا التفكير فيه 

عبر الربط الهندسي المنطقي لشكل 

       الب الحالية؛ مع األخذ عناصر الدو

         أن الوجه الواحد  في االعتبار

في دواليب  النواعير الصغيرة مكوٌن 

ذراعاً                 64ذراعاً، ومن  61من مجموع 

وعلى أساس عدد األذرع . في الكبيرة

في وجه الدوالب يتم تقسيم محيط 

 .الدائرة

 
 .مخطط ناعورة أفاميا: 11ل كش                                

 .الباحثة: المصدر                                         

(وآخرون)آني  دلبش توصلت 
(1)
                 قسماً  61ط الدائرة إلى تقوم على تقسيم محي ؛فرضيةإلى  

وتكرار ( 0 – 02 – 1 – 05 – 9 – 0)فراغات بين النقاط؛  8ثم الوصل بمقدار  –للناعورة الصغيرة–

            (01 – 0: )نقاط متقابلة 8بعد ذلك يتم الوصل بين . 4و 2، ثم 6العملية مجدداً بدءاً من النقطة 

لتتكون لدينا األذرع الرئيسة مقسمةً الدائرة إلى أربعة أقسام ( 01 – 0) وَ ( 00 – 1) وَ ( 00 – 61) وَ 

بواحٍد من أصل شعاعين منطلقين                –ذراعاً  06ه وعددها للوج–رئيسة ، فيما تمثل األذرع الثانوية 

 64بالنسبة للناعورة الكبيرة عبر تقسيم محيط الدائرة إلى  الفرضيةفيما يكون تطبيق . من النقاط المتبقية

                                                   
(1)
 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 – 004 صــ. سابق مصدر. 
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 – 62 – 02 – 2 – 05 – 5 – 06 – 60 – 00 – 0)فراغات؛ 01قسماً، يتم الوصل بين نقاطها بمقدار 

بعد ذلك يتم تحديد األذرع الرئيسة عبر . 6وتكرر العملية مجدداً بدءاً من الرقم ( 0 – 01 – 1 – 09 – 9

–وتمثل األذرع الثانوية (. 08 – 5)و( 09 – 0)و( 02 – 64)و( 06 – 0: )نقاط متقابلة 8الوصل بين 

في الدائرتين كما يلحظ  .بواحٍد من أصل شعاعين منطلقين من النقاط المتبقية –ذراعاً  00وعددها للوجه 

 .تطابق نقاط تقاطع األشعة مع محيط الدائرة الوسطى للناعورة

أدريانا دي ميرانداوقد لخصت 
(2)
مرات للدائرة الصغيرة،  4بتكرار نجمة خماسية  الفرضيةنفس  

 .(10شكل )يشرحها  .ونجمة اثنتي عشرية مرتين للدائرة الصغيرة

 
 .صيالعا نواعير دوالب تصميم في فرضية: 56 شكل

 (.De Miranda: 2007)َو  (Delpech, et al: 2005): المصدر

 

                                                   
(2)
 (De Miranda: 2007 .)ـــ 026 – 068 صــ. سابق مصدر. 
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وبالنظر إلى دوالب الناعورة من زاويٍة أخرى، فإننا نستطيع تقسيم مخططه إلى شبكتين أساسيتين؛ 

تمثل األولى األذرع الرئيسة، وتتكون من زوجٍ             . إحداهما ذات أشعة ال مركزية، واألخرى مركزية

نقطة للناعورة  61ال تمّر بمركز الدائرة تتكرر على عدد النقاط المقسمة على محيط الدائرة؛  من األشعة

يمثل منها الزوجان األفقيان  (ب – 18شكل )يشرحها للناعورة الكبيرة، 64و (أ – 18 شكل)يشرحها الصغيرة،

ية فمساعدةٌ لرسم األذرع اما الشبكة الثان. والعاموديان األذرع الرئيسة األربعة في أحد أوجه الناعورة

 تقريباً  21ْالثانوية،  وهي عبارة عن شعاعين متعامدين مارين بمركز الدائرة، ويميالن بزاوية مقدارها 

عن ذلك أن يبعدا بمقدار نقطة على محيط الدائرة عن األشعة الممثلة لألذرع الرئيسة  عن العامود؛ فينت 

بين األشعة  نقاط االلتقاء. نصف بالنسبة للناعورة للكبيرةبالنسبة للناعورة الصغيرة، وبمقدار نقطة و

                تكون هي نقطة منتهى األذرع الثانوية وتجمعها،  –والتي تمثل األذرع الرئيسة–المركزية والالمركزية 

وعبر وصل هذه النقطة بالنقاط المحصورة بين األذرع المركزية على محيط الدائرة يتم تحديد األذرع 

علماً أنه إن رسمت األذرع الثانوية بشكٍل متعاكس فإن نقاط تقاطعها تحدد محيط . لثانوية للناعورةا

 .الدائرة الوسطى للناعورة

 
 .العاصي نواعير دوالب تصميم في فرضية الباحثة: أ – 57 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .العاصي نواعير دوالب تصميم في فرضية الباحثة: ب – 57 شكل

 .الباحثة: المصدر

غير أنها تتميز بكونها تقدم مبدأً موحداً  –وإن بدت أعقد تطبيقاً –أبسط من حيث الفكرة  الفرضيةهذه 

األخرى التي  الفرضيةال يختلف عند تطبيقه على النواعير الكبيرة والصغيرة على حد السواء، بعكس 

 .تقدم حلين متشابهين وغير متطابقين

المطروحة؛ إال أن آثار المنطقة السورية  الفرضياتالمكونة لجميع ورغم تعقيد النجوم األساسية 

                وتالل العاصي مألى بزخارف وتكاوين معقدة ال تعود إلى العصور اإلسالمية فحسب، بل وترقى

ولوحات أفاميا وطيبة اإلمام  ،إلى عهود أسبق؛ كالفسيفساء البيزنطية المكتشفة في حي المدينة بحماة

وبالتالي فإن استخدام مخطٍط مبني على أٍي من النظريات السابقة لتصميم دواليب النواعير ... هاوغير

 .أو سبقتها تم ذلك في مرحلٍة أعقبت الفتوحات اإلسالمية سواءً ليس أمراً مستبعداً 

 .يمكن رسم المخطط األساسي لدوالب الناعورة باستخدام خطوط أولية قليلة وبأدوات بسيطة :نتيجة

:صناديق الدوالب اإلضافية. 4. 1. 5. 1  

بسبب تزايٍد معين في حاجة البساتين والمناطق المروية إلى الماء، يمكن تليبة هذه الحاجة                 

ويكون ذلك عبر إعادة تصميم دوالب  –كالبرج والبيب–دون تغيير في المنشآت األساسية للناعورة 

 .ة مركبة على الدوالبصناديق إضافي (09 صورة)تظهر  .صناديق رفع الماء الناعورة بحيث تزود بصٍف إضافّي من
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كانت عوامل مساعدة على دفع الدوالب  سواءً وتتحقق إمكانية ذلك في حال توفر عوامل إيجابية، 

وتحريكه؛ كوفرة مياه النهر، وانحدار مجراه، ومجموع المساحات المغمورة ألسطح األلواح الدافعة 

أو كانت عوامل تؤّمن قدرة الدوالب على تحميل كميات المياه اإلضافية؛ كقطر . لدوالبوالمساعدة في ا

 ...الدوالب، ووفرة كمية المياه المتدفقة في مجرى النهر

ويتم إضافة الصناديق بحسب كمية الطلب على زيادة للمياه المرفوعة، وقدرة الدوالب                      

ذا الصناديق متقطعة؛ حيث أن الدواليب ال تحّمل بصناديق إضافية بنسبة على أن تكون ه. على التحّمل
   

 
 :، ويتراوح التحميل بالصناديق اإلضافية بين النسب التالية%(011) 

   

 
 – 

   

 
 – 

   

 
 – 

   

 
 – 

   

 
 – 

   

 
يتم  

 .على العوامل السابقة وكمية الطلب بناءً اعتماد إحداها 

بالذكر أن هذا التعديل في التصميم قابل للتنفيذ حين الطلب، فهو سهل التطبيق كون الصناديق يجدر 

اإلضافية تنفذ على الرادين الموجود في أصل تصميم الدوالب؛ حيث تثبت قبونة بين لوحي رادين وتغلق 

فإن إزالة  بالطبق، ويضاف الميزاب لفتحة االنصباب لكل صندوق من الصناديق اإلضافية، وبالمقابل

.هذا التعديل سهلة كحال تركيبها
(0) 

أو إنقاصها بحسب الطلب وبحسب التغير / النواعير منشآت مرنة؛ يمكن زيادة حمولتها بالمياه و: نتيجة

 .في منسوب النهر السنوي

 :أقواس الحجريات. 5. 1 5. 1

أن يكون بسيطاً  األقواس المفتوحة في أبراج وقناطر نواعير حماة ال يعدو مخطط أقواسها عن

في مدينة  نصف دائري، أو مدبباً ذا مركزين، كما هي أقواس جميع المباني والمشيدات الحجرية القديمة

 حماة،
.أشكاالً مختلفة لألقواس المستعملة في المباني األثرية (29،  28،  25 صورة)تظهر كل من 

والمتأثرة في أغلبها بالحقبة األيوبية  

 .حتى العصر الحاضر ينة بطابعهاالتي طبعت مباني المد

 .ما تزال األقواس في حجريات النواعير متأثرة بالحقبتين األيوبية والعثمانية: نتيجة

 
 .جامع حماة األعلى الكبير في حّي المدينةاألقواس المدببة والدائرية في : 25صورة 

 .م6119الباحثة تصوير  :المصدر

                                                   
(0)
 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 000 – 015 صــ. سابق مصدر. 
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في (  جامع الحيايا)أبي الفداء جامع : 28صورة 

 حماة

 .م6119الباحثة  تصوير :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الجدران الخارجية لقاعة القبة : 29صورة  

 قصر العظم في حماة–الذهبية في الحرملك 

 .م6119الباحثة  تصوير: المصدر 
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 :تصنيف تصميم واجهات أبراج النواعير. 6. 1. 5. 1

 .(18 شكل)يفصلهما  :سب واجهتها، وشكل الفتح فيها ضمن تصنيفين رئيسينبح األبراجيمكن وضع      

A- أبسط األنواع وأكثرها شهرةً؛ وهو البرج المستطيل الذي تتوسطه نافذة  :التصنيف األول

وحيث أن البعد القطري لواجهة البرج يساوي دائماً قطر . ولعله أقدم التصميمات. قوسية

( بروز حجري)قطر الدوالب يمكن تعديل البرج بزيادة طنف  دوالب الناعورة، فإنه عند زيادة

 .من جانبيه العلويين

B- ويغلب . بإضافة جداٍر جانبي متصل بالبرج يصبح شكل البرج مربع الواجهة :التصنيف الثاني

ويتفرع منه . على الظن أن هذه اإلضافة تمت في مرحلٍة الحقة أثناء الترميم بهدف تكبير البرج

 .نويةأربعة أقسام ثا

 
 .العاصي نواعير أبراج تصنيف: 18 شكل

 (De Miranda: 2007: )تصنيف

 :تصنيف تصميم حجريات وأبراج النواعير. 7. 1. 5. 1

بحسب عددها، وعالقتها بالبرج، وتحميلها بالدواليب ضمن  (الحجرية)القنوات المائية يمكن تصنيف      

  .(19 شكل)يفصلها  :ثالث مجموعات رئيسة

A- ويتفرع منها قسمان. نواعير ببرج واحد وقناة مائية واحدة :ة األولىالمجموع: 

 .البرج ذو دوالٍب واحد -0

 .البرج ذو دوالبين -6

B- تجمٌع يحوي برجين وقناتين مائيتين منفصلتين، وهذه الحالة تكون              :المجموعة الثانية

 :قسامويتفرع منها ثالثة أ. عندما تتواجد ناعورتان لهما قطران مختلفان

 .دوالبان للتجمع أي دوالٌب لكل برج -0

 .ثالثة دواليب للتجمع -6

 .أو أربعة دواليب للتجمع -2

C- تجمٌع يحوي برجين متوازيين يصبان على القناة المائية ذاتها عامودية  :المجموعة الثالثة

 :ويتفرع منها قسمان. عليهما

 .األول تجمع بدوالبين واحد لكل برج -0

 .ي كل برجتجمٌع ألربعة دواليب اثنان ف -6
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 .العاصي نواعير حجريات مجموعات: 59 شكل

 (De Miranda: 2007): تصنيف
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 :نظريات اإلنشاء. 2. 5. 1

 :تصنيف إنشائية حجرية الناعورة. 1. 2. 5. 1

بحسب نوعية أقواسها، وأشكالها، وطريقة ترتيب القناطر فيها ضمن   قناطر الحجريةيمكن وضع      

:أربعة تصنيفات
 

 .(01 لشك)يفصلها 

A- أبسط أشكالها هو صٌف من األقواس عالية محمولة على أعمدة تمتد                  : التصنيف األول

 .من األعلى     إلى األسفل

B- تلحظ عادةً في النواعير . هو الصف المزدوج من الفتحات القوسية المتماثلة :التصنيف الثاني

شائية التي تضمن استقرار المنشأ وجماله    الكبيرة ألسباٍب إنشائية؛ تعد أفضل األساليب اإلن

 .في نفس الوقت

C- وهي دقيقة الدراسة . هو الصف المزدوج من الفتحات القوسية غير المتماثلة :التصنيف الثالث

 .ومبنية على موديول

D- األطوالهي القناطر ذات األقواس مختلفة  :التصنيف الرابع. 

 
 .العاصي نواعير حجريات قناطر تصنيف: 60 شكل

 (De Miranda: 2007): تصنيف

 :تحقيق االقتصاد في كميات مواد البناء لألجزاء الثابتة. 2. 2. 5. 1

كما أُسلف ذكره فإن قطر البرج يجب أن يحقق نفس قطر الدوالب، على أن البروز بأطناف              

من مساحة واجهة  في بعض األحيان% 6624في األجزاء العلوية من البرج يحقق وفراً قد تصل نسبته 

كما  .أو تدرجين اثنين (61 صورة)البرج، وتختلف نسبة الوفر بحسب كون الَطنَف الحجري ذا تدرٍج واحد،

بنافذة  –من الناحية الوظيفية–أن نافذة البرج التي يرتكز قلب الدوالب عليها يمكن االستعاضة عنها 

يادة ارتفاعها واستخدام القوس المدبب الذي تتسع بالكاد لوضع قلب الدوالب وأخشاب الوبد، إال ز رأصغ

بمحصلة توفيٍر . من مساحة واجهة البرج% 924يضفي زيادة على عرضها يوفران ما تقارب نسبته 

 .(06،  00 شكل)كما يوضح  .من كميات مواد البناء وعمليات التشييد% 26إجمالية تقارب الثلث 

 
 .ريالحج الناعورة برج تشييد في االقتصاد: 61 شكل

 .الباحثة: المصدر

 .اتخاذ الفتحات الكبيرة واألطناف البارزة في أبراج النواعير من وسائل تحقيق الوفر االقتصادي: نتيجة
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 :تقنيات اإلنشاء والصيانة في أجزاء المنشأة الثابتة. 3. 2. 5. 1

حماة مشيدة     تشيد األقسام الثابتة من النواعير بقطٍع صغيرة من الحجارة، وعلى أن مباني مدينة 

تظهر كل                 من حجارة حسنة النحت وكبيرة القطع على أيدي بنائي الحجارة المتواجدين ضمن المدينة،

              إال أن استخدام الحجارة الصغيرة لتشييد األقسام الحجرية .مباٍن أثرية مختلفة ضمن حماة (29،  28،  25 صورة)من 

مدينة حماة وريفها؛ حيث ال تجلب حجارة كبيرة الحجم ودقيقة النحت سوى  بين نواعير ال يختلف

 . ألساسات الحجرية للسد والبرج والمثلثل

حيث أن  لعّل تفضيل استخدام القياس الصغير لحجارة البناء يعزى إلى سهولة التعامل معها؛

استعمال الحجارة أن ما ك .بيرةالحجارة الصغيرة أسهل في الرفع خالل مراحل البناء فال تحتاج روافعاً ك

حجرية كالمثلث، الإلى توحيد وحدة البناء؛ حيث يمكن استعمالها لجميع األجزاء يفضي صغيرة القطع 

عن النحت المنتظم المكلف والموجود فقط  وبذلك يتم االستغناء ...أعمدة الحجرية، األقواس والنوافذ

خاصةً –عباء النقل من ورشات النحت إلى مواقع البناء ضمن المدينة، ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة وأ

.ويتم االكتفاء بورشة نحت بسيطة تقام بجوار موقع بناء الناعورة –بالنسبة للنواعير الواقعة في الريف
(0)
 

أو صيانة الدوالب؛ يتم الوصول إلى الجزء المحيط من الدوالب عبر  بغر  إجراء عمليات تركيب

المثلث الوصول إلى األجزاء الوسيطة والداخلية منه، وفي النواعير الكبيرة  السد، كما تؤّمن تدرجات

فتحة  (06شكل )، ( 41 صورة)يظهر كل من  تتسع لشخص واقٍف فيها،( الخرستان)تتواجد كّوة في البرج تدعى 

             ر المرور وقد جعلت فيه لغر  تركيب الدائرة الداخلية، يصل العامل إليها عب .في برج الناعورة( الخرستان)

وغالباً ما تكون من الحجارة السوداء –كما تجعل بعض مداميك الحجارة بارزة  .بين أذرع الدوالب

وتستعمل هذه المداميك البارزة لتعلق الرافعات والسقاالت  –كونها أشد قسوة وأكثر تحمالً ( البازلت)

األحجار البارزة                      (06شكل )، ( 40صورة )تظهر كل من . باإلضافة إلى الصعود عليها أثناء عمليات الصيانة والكشف

 .في قناطر الناعورة

آالت النواعير برغم كلفتها المبدئية العالية نسبياً إال أنها اقتصادية في عمليات الترميم حيث ال  :نتيجة

استبدال القطع الخشبية تحتاج األقسام الحجرية ورشات نحت كتخصصة أو قطع حجرية كبيرة، كما يتم 

كما تحقق وفراً اقتصادياً برفعها . المكونة للدوالب على مراحل ودون الحاجة إلى تفكيك كامل الدوالب

 .كميات كبيرة وثابتة من الماء دون انقطاع ودون تكلفة

 

                                                   
(0)
 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 10 – 40 صــ. سابقال مصدر. 



 الثانيالفصل 
 

064 

 
 .حماة ريف في أرزة ناعورة من الحجري القسم تفصيلة: 62 شكل

 (Delpech, et al: 2005): المصدر
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 .الحجرات البازلتية البارزة في الحجرية: 40صورة                    يمين البرج( الخرستان)ناعورة الجسرية، تظهر فتحة : 41صورة 

 .م6119 تصوير الباحثة :المصدر                                          .          م6101عال عبارة  :المصدر                         

في تشتيت  قد تدعو الحاجة لتعلية جدار النقير األبعد عن جهة الناعورة في حال كانت الرياح تتسبب

تمنع هذه التعلية  .التعلية في جدار نقير الناعورة (02شكل )، ( 46 صورة)يظهر كل من  المياه المنصبة من الصناديق في النقير،

للماء في األيام غير ذات الرياح فتحول دون تضييع تشتت الماء بوساطة الرياح كما تؤمن الوفر األكبر 

 (.الستار)على هذه التعلية اسم  ويطلق. أي جزٍء منها

 
 .الستار: 02شكل 

 (Delpech, et al: 2005): المصدر
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 .إسمنتية قديمة لنقير ناعورة الجسرية( ستار)تعلية : 46صورة 

 Mehmet Kirmizikaya 2007: المصدر

 :مة الزالزل واالستدامة العمرية للمنشأةمقاو. 4. 2. 5. 1

تُشاد األقسام الثابتة من منشآت النواعير باستخدام قطٍع من الحجارة الصغيرة لسهولة عمليات النقل 

والرفع واإلنشاء؛ غير أن هذا الخيار يضعف بالتالي مقاومة المنشأة للزالزل، حيث أن التشييد بقطع 

على تجاه الزالزل التي تمثّل مشكلة جديرة بأخذها في الحسبان           حجرية أكبر يعطي البناء مقاومةً أ

في مدينة سجل تاريخها وقوع زالزل مدمرة، لعّل أشهرها وأكثرها تأثيراً كان زلزال                           

م قديماً،0015/هـ116عام 
(0)
عام  ذي ضرب الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسطذلك ال وأحدث منه 

،م0519/ هـ0050
(6)
.المرادي خليلمحمد الكاتب الدمشقي في عدة مناطق والذي ذكر أضراره  

(2)
 

يمكن التسليم بأن منشأة البرج ثابتة ضد الزالزل كونها مصمتة تقريباً وذات ثقٍل ووزن كبيرين، مما 

دية دون التأثير                      لتحقيق أغراٍ  اقتصا –أي النافذة–يسمح أيضاً باتخاذ فتٍح كبيٍر نسبياً ضمنها 

وفيما يخص الحجرية؛ فإنه يتم إضافة صٍف علوي من األقواس لتقليل . على مقاومة البرج وثباته

.ارتفاعات القناطر تفادياً الستخدام القناطر بارتفاعاٍت كبيرة في المنشآت العالية
(4)
كما أن األقواس  

إمكانية  (04 شكل)يوضح ى دعاماٍت أقّل سماكة عند دراسة مخططاتها،المستخدمة في القناطر يمكن تحميلها عل

.ال أن زيادة عرضها يعطيها مقاومةً أفضل تجاه الزالزلإ .تخفيض سماكة الدعامات
(1)
وال تذكر المصادر عبر  

التاريخ منشآت نواعير تهدمت جراء الزالزل، كما لم تظهر عليها آثار تصدعات خالل القرنين 

 .الماضيين

                                                   
(0)
. سةابق مصةدر(. 0918: الفةداء أبةو)|ــةـ 061 صـةـ. سةابق مصدر(. 0909: المفتي)| ـــ 10 صــ. سابق مصدر(. 0910: الصابوني) 

 .ـــ 220 صــ
(6)
 .ـــ 052صـــ . 2ـــ، ج 018صـــ . 6ج(. 0988: المرادي) 
(2)
سةلك الةدرر فةي أعيةان القةرن )ومةؤرخ ومفتةي وشةاعر دمشةقي، ونقيةب األشةراف بهةا، أشةهر مصةنفاته  كاتةب  :المرادي خليلمحمد  

 .م0590 – 0519عاش . توفي بحلب(. الثاني عشر
(4)
 .الفصل هذا من" الناعورة حجرية إنشائية تصنيف" رةفق 
(1)
 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 10 صــ. سابق مصدر. 
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نظريات التصميم واإلنشاء التي قامت عليها النواعير تدل على فهم معماري وهندسي من قبل : تيجةن

 .مصمميها ومنفذيها

 

 
 .لها الحاملة الحجرية األعمدة عر  تخفيض وإمكانية حماة في المحمدية ناعورة حجرية قناطر مخططات دراسة: 04 شكل

 .م0921 فوغمان إلينار لمحمديةا ناعورة مخطط إلى استناداً  الباحثة: المصدر
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 أهمية النواعير لمدينة حماة. 2

 أنظمة الري التقليدية في حماة. 1. 2

تنوعت سبل نقل الماء وإيصاله إلى أحياء مدينة حماة ومنشآتها، كما تنوعت مصادر الماء الداخلة       

والنواعير هي أشهر اآلالت المنشأة تاريخياً،  إليها، وإن كان نهر العاصي هو أهم مصادر الماء للمدينة

:أبي الفداءكالم  واألدلة كثيرة، منهاعليه، إال أنها لم تكن الوحيدة؛ 
(0)
على العاصي  نواعير   وبها ..." 

 .حماةاألنظمة التقليدية لرفع المياه في مدينة  (01شكل )يظهر . "من دورها الكثيراء إلى بساتينها، ويدخل منها الم أكثرتسقي 

 :األقنية. 1. 1. 2

. توصل قناتان الماء إلى مدينة حماة؛ األولى تحمل الماء من جهة الشرق والثاني من جهة الغرب      

.هـ00ويرجح أن انقطاع الماء في القناتين كان في القرن 
(6)
 

 :الغربيةالقناة  -

شميميس، تدخل هذه تستمد مياهها من قناة مصياف ومن ينابيع في قرى البستان والقبو و      

،القناة إلى مدينة حماة من غربها عند الجراجمة وتمتد شرقاً 
(6)
باب قبلي : تروي األحياءل 

.والجراجمة ووالجعابرة والباشورة وباب الجسر
(2)
 

 (:قناة سلمية)القناة الشرقية  -

،(قناة العاشق)تحمل أيضاً اسم       
(4)
(.قناة أفاميا)وتعرف كذلك باسم  

(1)
رها نّص ذكأورد  

           ناچترا نيرفايوناني مكتوب في الشارع المستقيم بأفاميا، يعود إلى عهد اإلمبراطور 

ام                    ع( Caesar Nerva Traianus Divi Nervae filius Augustus) أوغس  قيصر

              شحلة تبدأ القناة من سلمية وتتجه نحو مدينة حماة مروراً بقراها مثل ال. م005 – 000

             وأبو طويجة وكاسون الجبل وقناة حسنة وجبرين حتى تتفرع منها قناة كبيرة مغطاة تذهب 

،من شرقها لتسقي بساتينها الشرقية إلى حماة المدينة فتدخلها
(6)
المشارقة والمحالبة : وأحياء 

.هـ01ر القرن تّم االستغناء عنها أواخ .ووالمرابط وتحت الشجرة وجورة حّوا
(2)
 

 :(اإلميّات) اتاألميّ . 2. 1. 2

اخلية د (آبار)هي أنفاق متواجدة في جوف األر ، تستمد مياهها من نهر العاصي، وتفتح عليها       

وهي خزانات مائية  (المصانع)موجودة في باحات البيوت والمنشآت الخاصة والعامة، كما تتغذى عليها 

عام، 111في مدينة حماة خمس أميات تفوق أعمارها  .أدراج أرضية ينزل إليها بوساطة تحت
(6)
            

.ويرّجح أن االعتماد عليها بدأ منذ انقطاع مياه القنوات .مواقع توزع األميات في مدينة حماة (65مخطط )يظهر 
(1)
 

 :أمية المرابط -

ميات،هي أكبر األ      
(6)
 تحت سردابها ما يتجهوسط المدينة، في تقع فتحتها قرب جسر السرايا 

 جامع عندو ،غرباً  –األيتام ملجأ– باشا رستم خان قرب ثم ،جنوباً  المرابط حي نحو األر 

 البرازية، شارع إلى غرباً  ستمري الثانيو الفراية محلة إلى األول انسرداب منها يتفرع البلد باب

 الشجرة وسوق حوى جورة أحياء نحو ثم المسعود، جامع نحو األصلي الفرع تجهي بينما

.الموقف إلى فرع منها يصل كما ،الدنوك جامع من ربتقي حتى والجعابرة
(0)
 

                                                   
(0)
 .ـــ 202 صــ. سابق مصدر(. 0821: الفداء أبو) 
(6)
 (.6118: العلواني) 
(2)
 .ـــ 240صـــ . مصدر سابق(. 6104: لطفي) 
(4)
 .ـــ 082 صـــ. سابق مصدر(. 0995: نحاس) 
(1)
 .ـــ 61 صـــ. سابق مصدر(. 6110: البارودي) 
(0)
 .ـــ 64 صـــ. المصدر السابق 
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 :أمية الشريعة -

نحو  الغربي الجنوب نحو لتتجه المهندسين نقابة غرب شمال الواقعة فتحتها عند تبدأ      

 تغذيل غربا   بعده وتتجه األربعين جامع نحو يتجه األول ؛فرعان منها يتفرع حيث العدية ساحة

 (4).العلواني آل حارة إلى  العدية شارع من غربا   الثاني الفرع ويمتد ،عمومية بئرا   نهايتها

 :أمية غرب جسر شفيق العبيسي -

 (0).امةع بئرا   نهايتها تغذيل الشير فموقع الصغير حاضرال إلى الغربي الجنوب نحو تتجه      

 :أمية بستان أم الحسن -

طرف  الغربي لبستان أم الحسن مروراً بشارع الزنبقي وأعلى البارودية، تبدأ فتحتها من ال       

.ويتجه منها فرع نحو حيي العصيدة والشمالية
(0)

 

 :أمية حارة باب الجسر -

عبارة عن سياق مكشوف يمتد من النهر ليروي جامع حسان بن ثابت األنصاري ودار        

(.الخان العالي)جليق وبئر خان عارف أفندي 
(6)
 

 
 .توزع األميات في مدينة حماة: 65مخطط 

 (.6110: البارودي: )المصدر

 :النواعير. 3. 1. 2

أشهر وأهم وسائل رفع الماء في حماة، وتقوم برفع الماء بدواليبها الخشبية لتصبه في القنوات هي       

سراديب النواعير المحفورة  إحدى (42صورة )تظهر  (.السراديب)الحجرية التي تنقله لتصل إلى القنوات تحت األر  

توأم : ناعورة حالياً، وهي بحسب ترتيبها من شرق المدينة نحو غربها 05تتواجد في حماة  .األر تحت 

البشريتان، توأم العثمانيتان، الجسرية، المأمورية، المؤيدية، العثمانية، توأم الجعبرية، الصهيونية، 

 .دية والقاقالكيالنية، الخضورة، الدوالك، الدهشة، المحم

 .رى كقناتي الماء واألمياتتزويد مدينة حماة بالماء متبوعةً بسبل أخل القديمة سبلالالنواعير أهم : نتيجة

                                                   
(0)
 .ـــ 61 صـــ. سابق مصدر(. 6110: البارودي) 
(6)
 (.6118: العلواني) 
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 .(الكيالنية)سراديب النواعير في حي الزنبقي : 42صورة 

 (.6110: لباروديا: )المصدر
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 .نظمة الري التقليدية في مدينة حماةأل رسم توضيحي :01شكل 

 (6110: البارودي)الباحثة استناداً إلى : رالمصد
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 مياه النواعيرنظام توزيع . 2. 2

توزع كل ناعورة مياهها على مجموعة من البساتين والدور واألبنية العامة، يمكن إطالق تسمية   

                 أي على قاطني ومالك مجموعة العقارات المستفيدة من مصدٍر مائّي واحد؛ (الجماعة المائية)

من الناحية اإلدارية؛ يتم اقتسام مياه كل ناعورة بين العقارات . من ناعورة واحدة في حالة مدينة حماة

المستفيدة بشكٍل منصف بحيث يتحدد نصاب كلٍّ منها خالل دورها اإلروائي بحسب مساحتها، ووظيفتها، 

فصول السنة وتغير عدد  والتي تتغير بشكٍل مستمر بحسب تغير–وكمية المياه المرفوعة من النهر 

  بحيث ال تقل فترة السقيا للعقار في دوره اإلروائي عن ثالث ساعات وال تتجاوز –صناديق الناعورة

                 وحتى فجر اإلثنين،  –ليلة الجمعة–ساعة، ويبدأ الدور اإلراوئي من غياب شمس يوم الخميس  20

 وبهذا يشكل الدور اإلروائي ثالثة أيام ونصف . ي األسبوعثم يتكرر بحيث تنال السقيا العقاَر مرتين ف

 .من األسبوع؛ مما يسمح بتكراره مرتين في األسبوع لكل عقار مستفيد

شرح ) في مدينة حماة مأخوذاً عن مخطوطة (المأموريةلناعورة )فيما يلي الدور اإلروائي 

،الكرمانيللشيخ  (البخاري
(0)
:م مياهها لكل عقارموضحاً باأليام وعدد ساعات تقسي 

(6)
 

 (.المرجة)بستان المراجيح : من ليلة الجمعة إلى عصر نهار الجمعة -

 .حمام الدرويشية: من عصر الجمعة إلى مغرب نهارها -

 .زاوية الشراباتي: من ليلة السبت إلى فجره -

،أسعد باشا العظمبستان الباشورة، وجنينة : من فجر يوم السبت إلى آخر نهاره -
(2)
 عمروجنينة  

.أفندي الكيالني
(4)

 

 .حمام القاضي: من أول ليلة األحد إلى نصف الليلة -

 .بستان المصبغة: من نصف ليل األحد إلى نصف نهار األحد -

 .فارس بي جنينة : من نصف نهار األحد إلى آخر نهره -

 .بستان الحسنين: من ليلة اإلثنين إلى فجر اإلثنين -

يتم تقسيم المبلغ المصروف على نجارة الناعورة وصيانتها                  يكون الغُرم على قدر الغنُم؛ حيثكما       

بين أعضاء الجماعة المائية بحسب عدد الساعات اإلروائية لكٍل من عقاراتهم؛ وهو التقسيم الشائع 

والمتبع ضمن المدينة، فيما كانت تقسم كلفة بعض النواعير بظاهر حماة بحسب عدد األفدنة؛
(1)

               

 .وهذا ال يكون في غير حالة األراضي الزراعية

المرفوعة عالياً على القناطر الحجرية ليمّر ( النّقير)؛ فإن دوالب الناعورة يصّب الماء في قناة تقنياً 

ص فوق بيوت وشوارع المدينة، ومنها ينتهي بإحدى طريقتين؛ األولى أن يُصّب في مجمع مائي مخص

أن ينتهي المجرى الحجري المائي إلى سراديب محفورة تحت  وأ ،(حو ال)لكل حي أو منطقة سكنية 

على النهر يتراوح  ضمنها عبر شبكة دهاليز متصلة ببعضها تحت المدينة ولها منفذ رضية تمرر الماءأ

أمتار، 1– 2عمقها بين 
(5)
لمنزل  في الباحة الداخليةبئراً  (44صورة )تظهر  ؛(البئر)يتم الوصول إليها من كل دار عبر  

.سم81وهو منفذ مربع ضلعه بحدود  .بحماة
(6)
                أما الثانية فهي أن يمرر الماء ضمن مجاٍر مكشوفة 

سم عرضاً، وينزل منها عبر قنوات 81 سم ارتفاعاً وَ 611 – 081بين  أو مغطاة؛ تتراوح أبعادها

صورة )تظهر   .في مثال الناعورة الكيالنية كما–ليصل األوابد والمباني  المبنية ضمن الجدرانوحالقيم طينية 

 .اتصال الناعورة الكيالنية بجدران العقارات التي تخدمها مباشرة دون  وجود قناطر (41

                                                   
(0)
 .م0284 – 0205، عاش (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)عالم ومحدث من كرمان، من آثاره : شمس الدين الكرماني 
(6)
 .ـــ 92 – 96صــ  .سابق مصدر(. 0909: الكيالني: )ذكر في 
(2)
سنة وكان أميراً لموكب الح ، له آثار عمرانية مهمة؛  06من وجهاء مدينة حماة، عيّن والياً على دمشق لمدة  :العظم باشا أسعد 

 .م0515 – 0510عاش . قصرا العظم بحماة ودمشق باإلضافة إلى خان العظم بدمشق
(4)
 .م0550 – 0501عاش . من وجهاء حماة ولد بها، سكن دمشق فترة :الكيالنيبن ياسين أفندي ر عم 
(5)
 .ـــ 92 صــ.. سابق مصدر(. 0909: الكيالني) 
(6)
 .ـــ 082 – 086صــ . مصدر سابق(. 0995: نحاس) 
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 .فتحة بئر في باحة عقار في حارة آل الشيشكلي: 44صورة 

 .م6119سهام زكار . م: المصدر

 

 
 (.قبل ترميمه)القديم خلفها، وعلى الطرف اآلخر دوالب الجعبرية  صورة جوية تظهر ناعورة الكيالنية والنسي : 41صورة 

 IFPO 0922: المصدر
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    أما في حالة توصيل الماء إلى بساتين ضمن المدينة أو أراٍ  زراعية خارجها؛ فإن الماء يصب 

 من النقير في نقطة تجميع تخرج منها قنواٍت أرضية صغيرة تتفرع إلى شبكة من قنوات أصغر لتغطي

 .القنوات األرضية التي تروي من النواعير( 22،  62 صورة )تظهر كل من  .المنطقة المراد إرواؤها

إن إنشاء النواعير كان يتم عن طريق نجاري النواعير المختصين، وكانوا يصنفون كطائفة              إذاً ف

حكم على عملهم             من طوائف نجاري األخشاب التي تخضع إلشراف شيخ النجارين الذي يقوم بال

 .في صيانة النواعير ونجارتها وتحقيق شروط الجودة

فيما كانت النزاعات القضائية إضافة إلى توثيق عقود إنشاء النواعير وصيانتها تتم عند القاضي 

 .الشرعي في المحكمة، ويتعاون في البّت في النزاعات مع شيخ الطائفة

ن تقسيم الماء يتم وفق قوانين عرفية داخلية ضمن المجتمعات بعيداً عن النزاعات والخالفات كا

المائية، تختلف باختالف الحالة الخاصة لكل مجتمع مثل ملكية الناعورة إن كانت خاصة أم مشتركة، 

 :لكنها في العموم تتبع مبادئاً مشتركة من أهمها

ساحات األراضي             التوزيع المتناسب للماء وفق كمية األراضي المزروعة وبالتناسب مع م  -0

 .مع تحديد حدين أدنى وأعلى لكل عقار

مسؤولية األفراد نحو واجباتهم تجاه مجتمع الري الذي ينتمون إليه مثل موضوع صيانة  -6

 .المنشآت والقنوات

إن أدوات الري وقنواته ملك لمجتمع المنتفعين الذي أسسوها، ويحق لهم سن القوانين لالنتفاع  -2

 .بمياهها

 . تقالل الذاتي للقوانين الخاصة بكل مجتمع والتي سنتها مؤسسات الحكم الذاتي الخاصة بهاالس -4

للمنتفعين الحق في إنشاء تحويالت فرعية من القنوات ضمن حدود عقاراتهم لكن ال يحق لهم  -1

تغيير مجرى إحدى القنوات كما ال يحق لهم إنشاء طاحونة أو جسر دون موافقة جميع 

 .المنتفعين

اعتمدت الجماعات المائية المستفيدة من مياه النواعير بحماة في تقسيم المياه المرفوعة إليها   : نتيجة

 .على تشريعات محلية تتميز بالعدالة والدقة
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 أثر النواعير على عمارة وعمران مدينة حماة. 3. 2

فغدت معمارية لمدينة حماة؛ تركت النواعير طابعها الخاص على النسي  العمراني والعناصر ال       

ابن ملي  الحموياألنهار الصغيرة تسيل في بساتينها متفرعة من القنوات الرئيسة، يصفها 
(0)
الذي عاش  

:م01/ هـ9في النصف الثاني من القرن 
(6)
 

لقةةةةةةةةةد                    دوالبتتتتتتتتتا  هلل مةةةةةةةةةا أحةةةةةةةةةاله 

التةةةةةةي              النتتتتتتواعيرسةةةةةةقيًا لهاتيةةةةةةك 
 . بلدٌ بها نشأت

أبةةةةةةةدى لنةةةةةةةا دورًا بةةةةةةةه وتسلُسةةةةةةةال              

             جتتتتدوالفةةةةي كةةةةّل رو ٍ قةةةةد أرتنةةةةا 
.. 

السفلي عبر سراديب تحت األر  يتم  هامن توصيل مياه بدءاً كما أثرت على نسي  المدينة؛      

وت الوصول إليها بوساطة اآلبار مما أدى إلى إعمار الشرائح القديمة بشكل شريطي متصل يساعد البي

ويظهر هذا التأثير في الشريحة األثرية المجاورة شرقاً لناعورة . أن تفتح جميعاً على نفس السرداب

 .الشريحة المذكورة (20مخطط )يظهر . الدوالك

كما ترك توصيل النواعير العلوي للمياه عبر األنابيب الخزفية ضمن الجدران أثراً في فسح المجال     

ال إلى األدوار العلوية للمعيشة، إضافةً لنقل الفناء الداخلي للبيوت والمساكن أمام قاطني المنازل لالنتق

         إلى الطابق العلوي تاركين الطوابق األرضية كإسطبالت للخيول والحيوانات، أو لالستعماالت 

 .العلويالطابق  استعمال الطابق األرضي كإسطبالت للخيول ورفع السكن إلى (45،  40صورة )تظهر كل من . التجارية

                مما أوجدمن األعلى عبر النواعير  العلوية التي تصلها المياهبينما انتقلت السكنى إلى األدوار       

حرات والباحات الحموي عناصر غير اعتيادية التواجد في الطابق العلوي؛ كدورات المياه والب في البيت

،  49،  48ورة ص)من  تظهر كل ...السماوية والمطابخ 

وهي  .تواجد بحرات ودورات المياه في الطابق العلوي (11

               إيجادها يمكنوال  عناصر تحتاج الماء

 .في األدوار العليا لوال النواعير

          أحد أهم وأشهر األمثلة للبيت العربي      

في حماة قصر آل العظم الواقع في حي آل 

لى مخططات قسم بالنظر إ. طيفور بحماة

الحرملك من القصر فإن عدة عناصر مائية 

تظهر في الدور العلوي؛ حيث تتواجد فيه 

. مائية، ومطبخ، ودورتي مياهثالث بحرات 

عناصر في البعمومه بغنًى يتمتع القصر كما 

في الطابق  مائية كتوفر حماٍم خاص به

. األرضي
العناصر المائية  (69،  68مخطط )يوضح كل من 

 .دور العلوي من قصر آل العظم بحماةفي ال

أثرت النواعير على التخطيط  :نتيجة

العمراني لمدينة حماة، كما أوجدت عناصر 

 .معمارية غير تقليدية في منشآتها

 .بيت آل الشيشكلي في حارة الجسر: 40صورة               

 .م6101 تصوير الباحثة :المصدر                           

                                                   
(0)
 .م0100 – 0420 حموي، عاشوأديب وفقيه شاعر  :ابن ملي  الحموي 
(6)
 .ـــ 615 – 610صـــ  .مصدر سابق (.6101: ابن مليك) 
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 الباحة السماوية للحرملك: 48صورة                            .قصر آل الشيشكلي في حارة الجسر: 45صورة 

 .في قصر العظم بحماة في الطابق العلوي                                                                                         

 
 دورة المياه في الطابق العلوي بالسالملك : 11صورة                       العلوي  البحرات المائية في الطابق: 49صورة 

 .في قصر العظم بحماة.                                                           في قصر العظم بحماة

 .م6101 تصوير الباحثة: المصدر

 
ماة، يمر بمتبن األعالف في الدور األرضي وبقاعة الذهب في الدور في الحرملك بقصر آل العظم في ح مبسط مقطع :68مخطط 

 .العلوي، ويوضح تواجد بحرة ضمن قاعة الذهب في الدور العلوي

 .آلثار والمتاحفالمديرية العامة ل مخططات: المصدر
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قسم تخديم اإلسطبالت في يتواجد . مسقط الطابق األرضي والطابق العلوي من قسم الحرملك في قصر آل العظم بحماة :69مخطط 

القسم األيمن من الدور األرضي، والباحة السماوية واإليوان للحرملك في القسم األيسر من الدور األرضي، كما يقع الحمام في الجزء 

 .العلوي فاصالً بين قسمي السالملك والحرملك

 .في الدور العلوي من الحرملك تظهر ثالث بحرات مائية ومطبخ ومرحاضان

 .مخططات المديرية العامة لآلثار والمتاحف: رالمصد
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 دراسة توثيقية لنواعير حماة. 3

تشمل هذه الدراسة النواعير الواقعة ضمن الحدود اإلدارية الحالية لمدينة حماة؛ الممتدة             

 اءً هبمجموعة األربع نواعير عند مدخل حماة الشرقي، وانت اءً كيلومتراً ضمن المدينة ابتد41نحو 

النواعير الحاضرة تشّكل تسعة تجمعات، تحوي هذه التجمعات . بناعورة المحمدية في منطقة باب النهر

 . ناعورة كانت معروفة لدينا داخل المدينة 61من أصل ( دوالباً )ناعورة  05ما مجمله 

 :ترتيب تجمعات نواعير حماة من شرق المدينة نحو غربها. 1. 3

 :مجموعة األربع نواعير -0

، (على الضفة اليسرى)وتوأم العثمانيتين ( على الضفة اليمنى)تتألف من توأم البشريتين       

 .(20،   21مخطط )تظهر في كل من  .يربطهما سد مشترك
 

 :مجموعة نواعير الجسريات -6

(            على الضفة اليمنى)تتألف من ناعورة الجسرية تجاورها طاحونة الغزالة األثرية       

سّد )، يربطهم جميعاً (على الضفة اليسرى)ّمع نواعير المأمورية والمؤيدية والعثمانية ومن تج

 .(21،   24،   22،   26مخطط )تظهر في كل من  (.L)على شكل حرف ( المراكب
 

 (:الملك األفضل)مجموعة نواعير جسر الشيخ  -2

ومن الناعورة ( اليمنى على الضفة)تتألف من تجّمع الناعورة الصهيونية وتوأم الجعبرية       

 .(25،   20مخطط )تظهر في كل من  .، يربطهم سّد مشترك(على الضفة اليسرى)الكيالنية 
 

 :مجموعة باب الجسر -4

وتجمع ناعورتي الخضورة والدوالك ( على الضفة اليمنى)تتألف من ناعورة الدهشة       

             .طهم جميعاً سّد مشترك، يرب(على الضفة اليسرى)تجاورهما طاحونة الحلوانية األثرية 

 .(29،   28مخطط )تظهر في كل من 
 

 :مجموعة باب النهر -1

( على الضفة اليسرى)ومن ناعورة المحمدية ( على الضفة اليمنى)تتألف من ناعورة القاق       

باإلضافة إلى ثالث طواحين أثرية على ضفتي النهر؛ طاحونة القاسمي شرق ناعورة المحمدية 

تتميز . ونة العونية في غربها، باإلضافة إلى طاحونة الحجرين بجوار ناعورة القاقوطاح

المجموعة بانفصال سدود الطواحين عن سدود النواعير، كما تتميز باستعمال الجزر  في النهر 

 .(40،   41مخطط )تظهر في كل من  .كأجزاء مكملة للسدود

مجموعات يبلغ عددها خمس مجموعات، مكونةً            تتواجد النواعير في مدينة حماة على شكل: نتيجة

 .باإلضافة إلى المنشآت الملحقة بهال كالمطاحن والجسور .دوالباً  05منشأة تحتوي  04من 
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 .الشرقي حماة مدخل في نواعير األربع لتجمع العام الموقع: 30 مخطط

 .م9131 لحماة الفرنسي الكادسترائي المخطط عن: المصدر

 
 .بشر الشيخ ومقام نواعير األربع لتجمع جوية صورة: 31 مخطط

 .م1199الصناعي  Google Earth قمر صورةعن  :المصدر
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 . والمأمورية الجسرية لناعورة العام الموقع: 32 مخطط

 .م9131 لحماة الفرنسي الكادسترائي المخطط عن

 
 .والعثمانية والمؤيدية يةالمأمور نواعير وتجمع الجسرية ناعورة لموقع جوية صورة: 33 مخطط

 .م1199الصناعي  Google Earth قمر صورة عن
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 . المراكب وجسر والعثمانية والمؤيدية المأمورية لناعورة العام الموقع: 34 مخطط

 .م9131 لحماة الفرنسي الكادسترائي المخطط عن

 
، كما تظهر تجمع نواعير المؤيدية والعثمانية صورة جوية قريبة  تظهر ناعورة الجسرية وحجريتها وجسر المراكب: 33مخطط 

 .الصغرى والمأمورية وحجريتها

 .م1199الصناعي  Google Earth قمر صورة عن
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 .الموقع العام لتوأم الجعبرية والصهيونية، وناعورة الكيالنية: 33مخطط 

 .م9131عن المخطط الكادسترائي الفرنسي لحماة 

 
(. األيمن الطرف) الكيالنية والناعورة ،(األيسر الطرف) والصهيونية الجعبرية توأم نواعير تجمع لموقع جوية صورة: 37 مخطط

 .الصورة يسار القلعة وتظهر(. ألسفل أعلى من) العظم وقصر النوري، الجامع السلطان، حمام الصورة وتظهر

 .م1199الصناعي  Google Earth قمر صورة عن
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 .ي الخّضورة والدوالك، وناعورة الدهشةالموقع العام لتجمع ناعورت: 33مخطط 

 .م9131عن المخطط الكادسترائي الفرنسي لحماة 

 
 أعلى) الحيايا جامع/ الفداء أبي جامع ويظهر الدهشة، وناعورة والدوالك، الخّضورة ناعورتي تجمع لموقع جوية صورة: 39 مخطط

 .الصورة أسفل والقلعة ،(الصورة

 .م1199اعي الصن Google Earth قمر صورة عن
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 .القاق وناعورة المحمدية ناعورة النهر؛ باب لناعورتي العام الموقع: 40 مخطط

 .م9131عن المخطط الكادسترائي الفرنسي لحماة 

 
 طاحونة إلى إضافة النهر، باب عند( الصورة أعلى) والقاق( الصورة أسفل) المحمدية ناعورتي تجمع لموقع جوية صورة: 41 مخطط

 .والسدود النهر باب جزيرة تظهر كما(. القاق جوار) والحجرين ،(المحمدية غرب) والعونية ،(المحمدية شرق) القاسمي

 .م1194الصناعي  Google Earth قمر صورة عن
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 :نواعير ُعرفت سابقاً في مدينة حماة وخرجت عن االستعمال في العصر الحالي. 2. 3

 :ناعورة الَجرف -9

ّرف ا –بضّم الجيم–( رفالج  )كانت تسمى بدايةً       هي . بفتح الجيم–( الَجرف)السم إلى ثم ح 

يفصل لتقع أمام الناعورة الجسرية  كانت. ناعورةٌ صغيرة كانت تسقي جرفاً ومنه أخذت التسمية

؛ستغناء عنها مطلع القرن العشرينتم اال. زالبينهما طريٌق َدَرس و
(9)

.م9113هدمت عام ف 
(1)

 

 :ناعورة العونية -1

بجوار طاحونة العونية األثرية،نت تقع خلف الناعورة المحمدية من جهة الغرب، كا     
(3)

 

وكانت تسقي بستاناً يجاورها اسمه بستان العونية وعنه أخذت التسمية،
(9)

إلى ذرية  التي تنسب 

.(أبي العون)
(4)

.في أربعينات القرن العشرين تقريباً وقد خربت  
(9)

وما تزال بقايا من برجها  

.ومجراه المائي ماثلة للعيان الحجري
(3)

كونها  (ناعورة الدباغة)جديٌر بالذكر أنها كانت تسمى  

.ياسين الكيالنيكانت تجاور مدبغاً للجلود بجانب طاحون العونية كما ذكر في سجالت وقفية 
(3)

 
 

 :ناعورة البِركة -3

   ة الدين ابن ظفرحجوهي قديمة ذكرها . أخذت تسميتها من بستاٍن مجاوٍر لها كانت تسقيه     

–هـ333توفي عام –
(7)

:في مطلع قصيدته عن حماة 
(3)

 

علىىى شىىّط شىىرعايا أسىىلت  مىىدامعًا            
 . 

 ..المتسلسلِ  البِركةجرْت مثل ماء  

وأخذت . وقد تهّدمت بشكٍل كامل بعد ناعورة العونية بعشر سنواٍت تقريباً، وكانت تقع شمالها

وقد اختفى برجها عن مجال النظر تحت . الذي كانت تسقيه (بستان البِركة)تسميتها من 

.الطريق المار بجانبها
(1)

.سٍد خشبي، وفاعليٍة ضعيفة تكانت ذا 
(91)

ّدت  آخر نواعير  كما ع 

 .مدينة حماة من جهتها الشمالية

 :ناعورة البرناوي -4

،(زور البرناوي)في  البرناويمحمد  الشيخ كانت تقع مقابل مقام     
(99)

، قبته حالياً زالت  الذي 

عام  ياسين الكيالنيبنى هذه الناعورة . (طاحون الدَّيَدبان)كما كانت تجاور طاحوناً يدعى 

.غير أنها اشتهرت بسرعتها وقوتها العاصي م، كانت إحدى أصغر نواعير9713/ هـ9933
(91)

 

ضمن  لشماليجدر بالذكر أن هذه الناعورة كانت تعّد أولى نواعير ريف مدينة حماة باتجاه ا

أن منطقة البرناوي دخلت ضمن تنظيم المدينة الحديث وباتت  غير ،الكتابات والتصانيف القديمة

 .المدينةنواعير  ضمنئها، وبذلك صارت تذكر حديثاً من أحيا في الزمن الحاضر تعتبر

 :ناعورة الحسامية -3

اً حملت اسمه، كان كانت على نفس سّد ناعورة البرناوي من الطرف المقابل وتسقي بستان     

.يحسام الدين بلبان القوصآخر مالكيه 
(91)

 

   .في العصر الحالي 3ناعورة سابقاً، خربت منها  91احتوت حدود حماة اإلدارية على : نتيجة

                                                   
(9)

 .ـــ 13 – 13 صــ. سابق مصدر(. 9131: الكيالني) 
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 137 صــ. سابق مصدر. 
(3)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
(4)

 .ـــ 13صـــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(5)

 .ـــ 93 – 97صـــ (. 9113: قنباز) 
(6)

 .ـــ 174 صــ. مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(7)

 .ـــ 991 صـــ. سابق مصدر.(. ت.د: الشققي) 
(3)

 .ـــ 973 صـــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(1)

 .ـــ 93 – 97صـــ . مصدر سابق(. 9113: قنباز) 
(91)

 .ـــ 174 صــ. مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(99)

 .ـــ 919 صــ. سابق مصدر(. 1111: نيالكيال) 
(91)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 173 – 173 صــ. سابق مصدر. 
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 :دراسة توثيقية للنواعير المتواجدة في مدينة حماة. 3. 3

 :البشريتينتوأم . 1. 3. 3

 (.البشريتان)البشريات  :تسميتها

ناعورة الحاجبية،: يتها القديمةتسم
(9)

.وقيل بل فقط الكبرى كانات تعرف بهذا االسم 
(1)

وقد ورد  

هـ، والحديث عن حمام 311المتوفى عام  أبي حسن علي القضامي الحموياالسم في ترجمة 

فمن نْظمه لما جدد حمام تقي الدين المظفر بحماة وسيق الماء إليه من ناعورة : "العبيسي

 (3):الحاجبية

يىىىىىا أيهىىىىىا الحّمىىىىىام بشىىىىىرا  قىىىىىد          

كنىىىىت قليىىىىل المىىىىاء بغيضىىىىًا لنىىىىا            
 . 

 "عدَت إلى عصىر الصىبا الىذاهبِ  

 "          فصىىىىىىرَت كىىىىىىالعين والحاجىىىىىىبِ 
.. 

التي كانت تسقيها كما ورد        ( زور الحاجبية)إلى بساتين  نسبةٌ  (الحاجبية)اسم  :سبب التسمية

.هـ131لشرعية لعام عن سجالت محاكم حماة ا
(3)

الشيخ فهي نسبةٌ إلى  (البشريات)وأما تسمية  

بشر
(9)

المدفون بالقرب منها ضمن قبٍة كانت عامرة، 
(3)

ولكنها زالت في القرن العشرين  

.الميالدي
(4)

غير أننا نستبعد  –م737/ هـ931المولود عام – بشر الحافي تنسب إلى المحدث الشيخ 

     م كما لم ينقل عنه المرور349/ هـ117الثابت أنه مدفون في بغداد عام  أن تكون النسبة إليه؛ فمن

.أو السكنى في بالد الشام
(3)

 

 .تقع عند مدخل حماة الشرقي، على الضفة اليمنى لنهر العاصي :موقعها

 .1، الخريطة 3، المنطقة العقارية الخامسة، القسم  9733رقم العقار  :رقم العقار

 .، أحدهما أكبر من أخيهتوأم :عدد دواليبها

 .المظفر تقي الدين عمرغير معروف، وترجع إلى عصر يسبق  :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

.م93البشرية الكبرى  :قطر الدوالبين
(9)

 .م91والصغرى  

 .ذراعاً  11ذراعاً، واألصغر ذو  14الدوالب األكبر ذو  :وصف الدوالبين

 .B1 :فئة القناة

 .E+A :فئة البرج

 .A+B :ريةفئة الحج

.قناطر مزدوجة 1 :عدد القناطر المتبقية
(7)

 

.، بحسب أوراق آل العبيسيالمظفر تقي الدين عمر كانت وقفاً للملك :ملكيتها السابقة
(3)

 

.الناعورتان أمال  عامة، والقناطر أمال  خاصة :ملكيتها الحالية
(7)

 

كانت مخصصةً إلرواء البساتين، :ِرْفدها
(9)

المظفر تقي الدين عمر حمام )بيسي إضافة إلى حمام الع 

(.سابقاً 
(3)

وبالتحديد فإن الكبرى منها تسقي بستان الجبرانية، وذلك بحسب سجالت المحكمة  

.م9339/ هـ131الشرعية لعام 
(9)

الرابع عشر / كما كانت قيد االستعمال خالل القرن الثامن الهجري 

قيت تستعمل للري حتى ثمانينات القرن الميالدي للزراعة ولتزويد حمام تقي الدين بالماء، وب

                                                   
(9)

 .ـــ 11صـــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(1)

 .ـــ 11صـــ . مصدر سابق(. 1113: البارودي) |ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(3)

 .ـــ 19صــ (. 9131: الكيالني)| سابقالمصدر ال 
(4)

 .ـــ 937 صـــ(. 9173: شحادة) 
(3)

 .ـــ 34 صـــ 1ج. سابق مصدر(. 1111: الزركلي) 
(7)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
(3)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
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.العشرين الميالدي
(9)

أما الصغرى فتسقي بساتين آل البارودي الممتدة من جوارها حتى شرق حي  

.البارودي
(1)

 

.ظلت البشرية الكبرى قيد االنتفاع بها حتى ثمانينات القرن الماضي :االنتفاع الراهن بها
(9)

 

 (.األربع نواعير)مانيات يسمى تجمع دوالبي البشريات والعث :غير ذلك

 .39،  31 :أرقام المخططات

 .933،  937،  39،  31،  93 :أرقام الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(9)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 111صــ . بقمصدر سا. 
(1)

 .ـــ 11صـــ . سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
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 :نيتوأم العثمانيت. 2. 3. 3

 (.البشريات)وأحياناً تجمع خطأً مع البشريتين فتسمى كلها (. العثمانيات)العثمانيتان  :تسميتها

–  :تسميتها القديمة

       إلى عهد إنشائهما  –على األغلب–يرجع االسم ال يعرف على وجه التحديد، و :تسميةسبب ال

.أو ترميمهما
(9)

 

 .أمام ناعورتي البشريات من جهة الجنوب، وتقع جميعاً على نفس السد :موقعها

 .9، الخريطة 1، المنطقة العقارية الرابعة، القسم 1333رقم المحضر : رقم العقار

 .توأم :عدد دواليبها

.قد تكون حدثت أعمال إنشاء أو ترميم في الفترة العثمانية بداللة االسم :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(9)

          

بناء للقناطر المفقودة على أساساتها الحجرية  في سبعينات القرن العشرين تمت عملية إعادة

.المتهدمة
(1)

 

 .سم41 أحدهما اآلخر بفارٍق بسيط يكبر، م3 :قطر الدوالبين

 .ذراعاً  11ذوا  :وصف الدوالبين

 .A2 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .B+A :فئة الحجرية

.قناطر، ومجموعة متهدمة3 :عدد القناطر المتبقية
(9)

 

–  :ملكيتها السابقة

.أمال  عامة :ملكيتها الحالية
(3)

 

كانت تسقي عشرة بساتين؛ :ِرْفدها
(4)

 

وفي أحدها أقيم بناء وحديقة فندق أبي . أقسامه الخمسةبستان أم الحور، كان يعود آلل العظم ب -9

 .الفداء؛ مقر حزب البعث العربي االشتراكي حالياً 

أقيم في قسمه الغربي مقر . بستان الزريقات، كان يعود آلل الكيالني بقسميه الشرقي والغربي -1

 .البريد والساعة

 .بة الوطنيةأقيمت فيه المكت. بستان الصحين، وكان يعود آلل العظم بقسميه -3

 .أقيمت فيه دار البلدية وحديقتها. بستان القنطرة، وكان يعود آلل الشرابي -4

 .بستان الحارة الغربية الصغيرة، وكان يعود آلل العلواني -3

 .بستان الحارة الغربية الكبيرة، وكان يعود آلل العلواني -3

 .بستان الشرقية، وكان يعود آلل العلواني -7

 .آلل الشرابيبستان الصمصامية، وكان يعود  -3

 .بستان الجنينة، وكان يعود آلل العلواني والشرابي وطيفور -1

بالماء،( حوض العليليات)باإلضافة إلى تغذيتها 
(3)

.وتوصيلها الماء لحمام العرائس 
(3)

 

 –: االنتفاع الراهن بها

                                                   
(9)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(1)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 111صــ . مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث .مصدر سابق. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
(4)

 .ـــ 11صـــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) |ـــ 11صــ . مصدر سابق. (9131: الكيالني) 
(3)

 .ـــ 13صـــ . مصدر سابق(. 1113: البارودي) 
(3)

 .ـــ 13صـــ . المصدر السابق 
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ب؛ ولتوأم العثمانيات لق(. األربع نواعير)تجمع دوالبي البشريات والعثمانيات يسمى  :غير ذلك

وذلك لفارٍق في الكبَر وفي السرعة بسبب حسن مجراه              (عنتر)حيث كان أحد الدوالبين يلقب 

، واللقب كناية عن كون الدوالبين عشيقين متالزمين وساعد عليه (عبلة)عن شقيقه الذي كان لقبه 

 .الفارق البسيط في األقطار

 .39،  31 :أرقام المخططات

 .941،  931،  933،  937،  31،  31 :أرقام الصور
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 :ناعورة الجسرية. 3. 3. 3

 .الجسرية :تسميتها

.م9373/ هـ173اليزبكية، كما ورد في سجل المحكمة الشرعية لحماة عام : تسميتها القديمة
(9)

 

وسميت الحقاً بالعبيسي
(1)

.م9713/ ـه9933عام  ياسين الكيالنيكما ورد في وقفية  
(3)

وقد دعيت  

.ألبي المظفر الليثيأم الحسن منذ نحو ثمانية قرون كما ورد في رسالة ( ناعورة)بحنّانة 
(4)

واالسم  

 .الذي تسقيه، الذي حّول حديثاً إلى حديقة عامة( أم الحسن)مأخوذ من بستان 

أمامها؛( جسر دار الحكومة)إلى  (الجسرية)يرجع اسم  :سبب التسمية
(3)

يسمى جسر وكان  

.المراكب
(3)

 

في حديقة أم الحسن ويعّد موقعها في مركز المدينة الحديث، على الضفة اليمنى لنهر  :موقعها

 .العاصي

 .9، المنطقة العقارية األولى، القسم 9319 – 9331رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

.مانية قرونأقدم ذكٍر لها يعود إلى نحو ث :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(4)

وقد هدم جزٌء من قناطرها عام  

م لبناء جسر شفيق العبيسي9131
 (7)

.م9131الذي تّم االنتهاء منه عام  
(3)

 

 .م94 :قطر الدوالب

صندوقاً إضافةً إلى صناديق إضافية بنسبة  34ذراع، و 14ذو  :وصف الدوالب
 

 
بمجموع              ) 

 (.صندوقاً  13

 .A1 :فئة القناة

 .A :ة البرجفئ

 .A :فئة الحجرية

.قنطرة 17 :عدد القناطر المتبقية
(1)

 

.كانت وقفاً للتكية الرسمية؛ أي الخان الجديد، وهو ملجأ األيتام حالياً  :ملكيتها السابقة
(10)

 

.الناعورة أمال  عامة، القناطر ملك للبلدية :ملكيتها الحالية
(1)

 

.، وحماماً قريباً منها(روديةحّي البا)كانت تسقي بستان الشهقة  :ِرْفدها
(10)

إضافةً إلى جزٍء           

من بيوت الحاضر،
(1)

وبيوت حي البارودية وحمام العبيسي، 
(91)

وجامع العبيسي والباسطية، كما  

.كانت تتغذي حوضي الشيخ مسعود الفوقاني والتحتاني
(91)

 

 .مجاورة حالياً تقوم بنقل الماء إلى بحيرة صناعية :االنتفاع الراهن بها

 

                                                   
(9)

 .ـــ 11ـ ـص. صدر سابقم(. 9131: يالكيالن)| ـــ 993 – 997صـــ  .مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(1)

 .ـــ 11 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(3)

 .ـــ 11صــ . قمصدر ساب(. 9131: الكيالني) 
(4)

 .ـــ 941صــ . مصدر سابق. 9ج(. ت.د: ابن العديم: )ذكر في 
(3)

 .ـــ 911صــ . مصدر سابق(. 9131: الكيالني)| ـــ 993 – 997صـــ  .مالحق البحث. مصدر سابق .م9131تا ،913/ كتاب رقم 
(3)

 .نفس الصفحة. المصدر السابق 
(7)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 137صــ . مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 11 صــ. سابق مصدر(. 1111: الكيالني) 
(1)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
(10)

 .ـــ 11صــ . ر سابقمصد(. 9131: الكيالني) 
(91)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
(91)

 .ـــ 13،  11صـــ . المصدر السابق 
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األثرية الشهيرة على جسر المراكب، وفي تجاورهما يقول ( طاحونة الغزالة)تجاورها  :غير ذلك

حسن الرزقاألديب الحموي 
(9)

:(مجلة اإلنسانية)صاحب  
(1)

 

رأى حسىىىىىىىىىىىن الغزالىىىىىىىىىىىة            دوالبٍ و
. 

فىىىىىىرام وصىىىىىىالها فأبىىىىىىت وصىىىىىىاله                        
. 

 .33،  33،  31 :أرقام المخططات

 .949،  33،  31،  41،  41،  11،  91 :أرقام الصور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
(9)

                      . م واسىىىىتمرت لىىىىثالث سىىىىنوات9191عىىىىام ( مجلىىىىة اإلنسىىىىانية)ومصىىىىلح اجتمىىىىاعي حمىىىىوي، أنشىىىىأ  وأديىىىىب شىىىىاعر :حسننننن الننننرزق 

 .م9191 – 9373عاش 
(1)

 .ـــ 144،  131صـــ . مصدر سابق(. 1111: يالكيالن) 
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 :ناعورة المأمورية. 4. 3. 3

 .المأمورية :تسميتها

الناعورة الكبيرة،: تسميتها القديمة
(9)

؛فاطمة خاتونوذلك بحسب ما ورد في وقفية  
(1)

زوجة               

؛حسن الدين بدر
(3)

.أبي الفداءأخ  
(4)

كما كانت تدعى بالناعورة السلطانية بحسب السجل الرابع  

.هـ133لمحكمة حماة الشرعية؛ بتاريخ 
(3)

 

تعود إلى كونها كانت تابعةً ألمال  السلطنة ثم ألوقاف السلطنة  (السلطانية)تسميتها  :سبب التسمية

نائب مأمور القلمطاوي هي نسبةٌ إلى  (المأمورية)فيما تسميتها . فاطمة خاتونالحقاً؛ أوقاف 

لّي نيابتها مرتين أوالهما في عام  .هـ711هـ، ثم في عام 733السلطنة في حماة والذي و 
(9)

 

جنوبّي قصر العظم في حي الباشورة مقابل الناعورة الجسرية، على الشّط األيسر               :موقعها

 .لنهر العاصي

، 9، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9311 – 9131 – 9137 – 9134رقم المحضر  :رقم العقار

 .91، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9939رقم المحضر . 1الخريطة 

 .واحد :عدد دواليبها

:       م9433/ هـ337توجد كتابة على الوجه الجنوبي لبرجها تعود إلى عام  :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

المباركة وقناتها موالنا القوي المطاع الحاج بلبا  أمير كّل حماة، في شهر  أمر ببناء هذه الناعورة"

!ال إنشائها يخ ترميمهاعلى تار حقيقةً إال أن هذا التاريخ يدّل ". هـ337جمادى األولى من عام 
(3)

 

 .؛ أي إلى فترة تسبق الكتابة بقرن على أقل تقديرأبي الفداءفي وقفية زوجة أخي حيث وردت 

للحاج  محيي الدين بن محمد المدرسفي السجل الرابع للمحكمة الشرعية بحماة تعميد كما ذكر 

ترميم النقير وترميم النازل للناعورة المذكورة، : "بترميمها ترميماً كامالً يشمل إبراهيم بن حنيش

وترميم القائم المجاور للخانقاه بما يحتاج إليه العمل المذكور من وشاحات وأخشاب ومسامير 

قونة زيت وكلس وأحجار وقفف وقصر مل وتراب وآجر ومؤن وما ال بد العمل منه بأجرة هي وال

وفيما يحدث عن العمل المذكور مدة سنة كاملة ... عن جميع ذلك بمبلغ خمسة عشر سلطانًا ذهبيًا،

هـ،13/11/133وكان التعميد بتاريخ ". من تاريخه
(3)

 .م9339الموافق لعام  

م،11السابق كان في  :قطر الدوالب
(7)

 .م19ثم جدد ليبلغ  

 .صندوقاً  911ذراعاً، و 14ذو  :وصف الدوالب

 .A1 :فئة القناة

 .D :فئة البرج

 .B :فئة الحجرية

.قنطرة 19 :عدد القناطر المتبقية
(3)

  

كانت من جملة وقف الخانقاه النوري :ملكيتها السابقة
(3)

.لفاطمة خاتون 
(4)

 

.اصةأمال  عامة وخ :ملكيتها الحالية
(3)

م             9131وقد ذكرت في سجالت اآلثار والمتاحف عام  

.أن ملكيتها عائدة على الجماعة المنتفعة بمائها
(1)

 

                                                   
(9)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(1)

 .م9319توفيت . أخو أبي الفداء، كانت كثيرة اإلحسان واألوقاف( بدر الدين حسن)، تزوجت (المنصور)ابنة ملك حماة  :فاطمة خاتون 
(3)

 .م9313توفي . ، يكبر أخاه بثالث سنوات وكان يساعده في أموره(أبي الفداء)و سلطان حماة أخ :بدر الدين حسن 
(4)

 .ـــ 14صــ . مصدر سابق(. 9131: الكيالني) 
(3)

 .ـــ 33 – 33 صــ. سابق مصدر(. 9171: شحادة: )في ذكر 
(3)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. سابق مصدر. م9131، تا913/ كتاب رقم| ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 9131 :الكيالني) 
(7)

 .نفس الصفحة .المصدر السابق 
(8)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
(9)

رية بحماة قائمة بأسماء المنتفعين بمياه ناعورة المأمو. )مالحق البحث| ـــ 993صـــ . مالحق البحث. م9131، تا4131/ كتاب رقم 

 .ـــ 913صـــ (. م9131
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كانت مخصصةً إلرواء بساتين عدة، إضافةً إلى تسعة جوامع في حّي السوق، وخمسة  :ِرْفدها     

باإلضافة إلى أربع دور سينما، وآبار حمامات، ومقاهي البلدية األربعة في حّي السوق، وطاحونتين، 

بئراً في مجموعها؛ 131في الحي الجنوبي من المدينة تقارب  منازل عديدة
(9)

اب دفي سر منها 931 

.اب الباشورةدفي سر 911المرابط، و
(1)

  

بستان الحسنين، بستان المصبغة، بستان العدسة، بستان شمالّي جامع السلطان، : البساتين -9

 (.ثانوية السيدة عائشة حالياً )وبستان المراجيح ( حي الباشورة)العلوي بستان الباشورة 

، وجامع (في خان الصحن)جامع السلطان، والشيخ إبراهيم، وجامع العثمانية : المساجد -1

في محلة جورة )، والمرابط، واألربعين (في باب البلد)األحدب، واألشقر، وجامع المدفن 

 .ة، إضافة إلى الزاوية الشرابي(حواء

حمام الحلق، والقاضي، واألسعدية، والدرويشية، واإلدربا ، القاضي، والباشا : الحمامات -3

.باإلضافة إلى حمام المسعودة أو المسرودة المعروف حالياً بحمام العثمانية
(3)

 

 .مقهى الروضة، والسعدية، والمدفن، ومقهى فندق أبي الفداء: المقاهي -4

األولى كانت في محلة الباشورة، والثانية             ( سريعتان)هما طاحونتان ناريتان : الطاحونتان -3

 .في الدباغة

كانت مياهها تصل إلى آبار المنازل بواسطة أقنية تحت أرضية تمتّد حتى حارة : اآلبار -3

 .البرازية، إضافةً إلى بحراٍت عدة في المرابط والموقف

 (.سوق الطويل)سوق المنصورية  -7

لعبيسي، حوض محلة باب حمص، حوض زقاق حوض مأمور، حوض ا: األحواض -3

األعظم، حوض الدويدارية، حوض زقاق الوتارين، حوض السويقة باإلضافة إلى حوضي 

.سوق الحدادين اللذين كانت تغذيهما باالشترا  مع ناعورة الجعبرية
(4)

 

(.متحف التقاليد الشعبية)كما كانت مياهها تصل إلى بحيرات وفسقيات قصر العظم  -1
(3)

 

يستمد الماء من القناة العلوية  –91َو  11بين القنطرتين –إلى وجود سبيل ماء أسفل قناطرها  إضافةً 

 :في الحجرية، وقد كتب عليه

قىىىىىىل ألبنىىىىىىاء السىىىىىىبيل ابتهجىىىىىىىوا    "
    والىىىىىىذي      نجيننننننبواذكىىىىىىروا فعىىىىىىل 

                             فلىىىىىىىىىىه أبىىىىىىىىىىد ذكىىىىىىىىىىرا أّرخىىىىىىىىىىىوا 
 . 

ْل   واشربوا ما قىد جىرى مىن ذا السىبي 
يفعىىىىل الخيىىىىر لىىىىه الىىىىذكر الجميىىىىْل      
                      ولكىىىىىىىىم شىىىىىىىىيّد هىىىىىىىىذا السلسىىىىىىىىبيْل  

.. 
 ".9331سنة 

،نجيب آغا البرازيويعود إنشاؤه إلى 
(3)

 .وهو المعنّي بالذكرفي أبيات التأريخ 

(.متحف التقاليد الشعبية)ما زالت توصل المياه إلى بحرة قصر العظم  :االنتفاع الراهن بها
(7)

 

هي ثاني أكبر نواعير حماة ونهر العاصي، وتمثل رمزاً لنواعير حماة بسبب               :غير ذلك

كبر دوالبها، وموقعها الذي يتوسط المدينة بالقرب من ساحة العاصي، وعلى مداخل المدينة القديمة 

 .في أول شارع أبي الفداء

 .33،  34،  33،  31 :أرقام المخططات

 .943،  39،  31،  31،  33،  37،  33،  33،  34،  13،  19 :أرقام الصور

                                                   
(9)

. مصىدر سىابق(. 1113: البىارودي)| ـــ 11صـــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني)| ـــ 11صــ . مصدر سابق(. 9131 :الكيالني) 

 .ـــ 11صـــ 
(1)

 .ـــ 913صـــ  .مصدر سابق. (م9131 قائمة بأسماء المنتفعين بمياه ناعورة المأمورية بحماة). مالحق البحث 
(3)

 .ـــ 13صــــ . مصدر سابق(. 1113: البارودي)| ـــ 33-33صــ . مصدر سابق(. 9171: شحادة: )ذكر في 
(4)

 .ـــ 13صـــ . مصدر سابق(. 1113: البارودي) 
(3)

 ــ 993 صــ. مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا4131/ كتاب رقم| ــ 993صــ . مالحق البحث. م9131، تا3371/ كتاب رقم 
(3)

حسىني )عىّم كىل مىن ، بهىا زعىيم الكتلىة الوطنيىةهىو و ،حمىاةلنائىب انتخب مىرتين ك ،وسياسي حموي كردي زعيم :نجيب آغا البرازي 

 .م9141 – 9373عاش . البرازي( محسن بيك)َو ( بيك
(7)

 .ـــ 993صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا4131/ كتاب رقم 
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 :ناعورة المؤيدية. 5. 3. 3

 .المؤيدية :تسميتها

الخانقاه،: تسميتها القديمة
(9)

.كما ذكرت تسميتها باألرامل 
(1)

 

(المؤيدية)يرجع اسم  :سبب التسمية
(3)

.أحمد مؤيد بن نصوح باشا العظمإلى   
(4)

وقبله كانت  

؛نصوح باشا العظمكما ورد في وقفية ( جامع الخانقاه)ى إل نسبتها
(3)

.هــ9913عام  
(3)

 

 .بجانب ناعورتي المأمورية والعثمانية، جنوب العثمانية :موقعها

 .1، الخريطة 9، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9311رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

ي نحو عشرينات القرن العشرين ميالدي،خربت ف :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(3)

وقيل في أواخر  

القرن التاسع عشر،
(3)

.م أعيد تجديد دوالبها إضافةً إلى البرج دون الحجرية9171في عام  
(3)

 

 .م7 :قطر الدوالب

 .صندوقاً  41ذراعاً، و 11أذرع ثانوية فقط، بمجموع  3ذو  :وصف الدوالب

 .A1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :الحجريةفئة 

–  :عدد القناطر المتبقية

–  :ملكيتها السابقة

–  :ملكيتها الحالية

المجاور لها،( الخانكان)كانت تسقي جامع الخانقاه  :ِرْفدها
(7)

( المسعودة)إضافة إلى حمام المسرودة  

.المالصق للخانقاه شماالً، والمسمى حالياً بحمام العثمانية
(3)

جنينة )وبستان العصرونية  

؛(صرونيةالع
(7)

.والذي سمي بالمؤيدية كذلك 
(3)

.باإلضافة إلى حمام العثمانية 
(1)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

باإلضافة                       –هي أصغر نواعير حماة، وأصغر نواعير العاصي على المطلق  :غير ذلك

 .إلى ناعورتي الدهشة الموجودة، والبرناوي البائدة

ة والعثمانية من القناة السفلية الصغرى نفسها، حيث عندما يفتح السّد تصل تسقي ناعورة المؤيدي

 .المياه إلى دوالب المؤيدية أوالً فتديره، ثم إلى دوالب العثمانية من بعده

 .33،  34،  33 :أرقام المخططات

 .943،  944،  33،  31،  37،  39،  14 :أرقام الصور

 .911 :أرقام األشكال

 

 

                                                   
(9)

 .ـــ 13صــ . مصدر سابق. (9131: الكيالني) 
(1)

 .ـــ 97 صـــ(. 9113: قنباز) 
(3)

 .ـــ 11صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(4)

قىام بتعىديالت علىى  (.لنصىو  باشىا)هىو االبىن الوحيىد  .جىد أحىد أفخىاذ أسىرة آل العظىم ،حىافٌٌ ووجيىه حمىوي :العظمباشا أحمد مؤيد  

 .م9333 – 9713عاش . قصر العظم بحماة
(3)

 .م9311 – 9713عاش . والي مصر قبل االحتالل الفرنسي، الحقاً تولى حكم الشام بمرتبة الوزارة :نصوح باشا العظم 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر سابق. 
(7)

 .ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 9131: الكيالني) 
(3)

 .ـــ 37 – 33 صـــ. سابق مصدر(. 9171: شحادة) 
(1)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
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 :رة العثمانيةناعو. 6. 3. 3

 .العثمانية :تسميتها

.المسرودة: تسميتها القديمة
(9)

 

.عثمان باشاإلى  نسبةٌ  (العثمانية)اسم  :سبب التسمية
(9)

.وال يعرف من هو على وجه التحديد 
(1)

 

 .بجانب ناعورتي المأمورية والمؤيدية، شمال المؤيدية :موقعها

 .1، الخريطة 9الثانية، القسم  ، المنطقة العقارية9311رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

كانت مهدمة بها بقايا من المثلث والبرج والدوالب، إال أنها أعيدت                 :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

.م9131عام 
(3)

 

 .م91 :قطر الدوالب

 .صندوقاً  31ذراعاً، و 11ذو  :وصف الدوالب

 .A1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :ة الحجريةفئ

–  :عدد القناطر المتبقية

–  :ملكيتها السابقة

–  :ملكيتها الحالية

كانت توصل الماء إلى حمام العثمانية القائم حالياً، كما أمدت جامع الخانقاه بالماء لفترٍة     :ِرْفدها

.من الزمن
(4)

.بالماء( حوض أبي العالء المعري)وقد كانت تغذي  
(3)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

تسقي ناعورة المؤيدية والعثمانية من القناة السفلية الصغرى نفسها، حيث عندما يفتح السّد  :غير ذلك

تصل المياه إلى دوالب المؤيدية أوالً فتديره، ثم إلى دوالب العثمانية من بعده، وال يفصل الدوالبين 

 .وتجاور هذه الناعورة طاحونة المسرودة. م3عن بعض إال مسافة 

 .33،  34،  33 :المخططات أرقام

 .943،  33،  33،  34،  31 :أرقام الصور

  

                                                   
(9)

 .ـــ 11 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(1)

الىىذي جعلىىه متسىىلماً عنىىه             ( أسىىعد باشىىا العظىىم)، وقىىد كىىان مىىن مىىوالي (عثمىىان باشىىا الىىوزير)يغلىىب علىىى ظىىن الباحثىىة أنهىىا سىىميت باسىىم  

عىزل بعىد عودتىه           . ، كمىا تىولى إمىارة طريىق الحى 9731لى كفالة دمشىق فىي ديسىمبر مىن عىام تو( أسعد باشا)في حماة، الحقاً وبعد وفاة 

 .م9771، وتوفي في العام الذي يليه (محمد بيك أبو الذهب)م على يد 9779من الح  عام 

ى إمارتها؛ حيث كانت له اليىد الطىولى ولعثمان باشا المذكور أعماٌل مهمة في مجال السقاية والعمارة على طريق الح  في الفترة التي تول

في عمارة قالعٍ ومباٍن أخىرى حجريىة علىى الطريىق المىذكور، باإلضىافة إلىى أعمىال سىقاية أشىهرها مىّد قنىاة إلىى صىحن الجىامع األمىوي 

 :وي في عهده وفي قناته يقول متولي الجامع األم(. بانياس)م، فرجت هذه القناة عن أهالي المدينة عند جفاف نهر 9731بدمشق عام 

 لقد جاء الوزيــر بخيــر برٍّ          لجــامع شامنا من غير سو
 فيجزيــه اإللــه بكل خيــرٍ          على فعـل المبــّرة بالنــمـو

 سبيل وسـعٍ           لمسجد سعده ألجل الوضو لعثمان الوزير

إضافةً إلى أعماله المرتبطة بالعمارة والسقاية تم ترجيح نسبة التسمية ، (أسعد باشا العظم)فبسبب عالقة الوزير بمدينة حماة والوالي 

 .ـــ 939صـــ . 3ج. مصدر سابق(. 9133 :المرادي) :المصدر. إال أن األمر ال يمكن الجزم به بشكٍل قاطع. إليه
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 131صــ . مصدر سابق. 
(4)

 .ــــ 11ــ صـ. مصدر سابق(. 1113: البارودي) 
(3)

 .ـــ 13صـــ . المصدر السابق 
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 :توأم الجعبرية. 7. 3. 3

 .الجعبرية :تسميتها

ناعورة المارستان،: تسميتها القديمة
(9)

وألصغر التوأمين أسماٌء عدة؛ فقيل أن تسميته  

الجرجومية،
(1)

الروانية،وقيل بل  
(3)

.والوسطانية 
(4)

تسمية الناعورة الجديدة  كما اكتسبت مؤخراً  

بسبب إعادة بنائها بعد أن كانت متهدمة
(1)

. 

المجاور لها                 ( لمارستان نور الدين الشهيد)هو نسبةٌ  (المارستان)اسم ناعورة  :سبب التسمية

.من الغرب
(9)

.مأخوذ من المهندس المصمم لها (الروانية)واسم  
(3)

 (الجعبرية)فيما كانت تسمية  

.في حماة( حّي الجعابرة)ختصاصها بسقيا ال
(3)

 

شرقّي القلعة من جهة الجنوب، وبعيده شماالً يقع قصر العظم، وتقع على الضفة اليسرى  :موقعها

 .كما تشرف على الواجهة الحجرية للبيمارستان النوري. لنهر العاصي

 .9خريطة ، ال9، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9319رقم المحضر  :رقم العقار

 .سم41توأم، يكبر أحدهما اآلخر بفرٍق بسيط يقارب  :عدد دواليبها

.                م9133م و9139كان أحد الدوالبين مفقوداً، وأعيد اآلخر عام  :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

م، حيث تسببت تغيرات في نظام النهر بحّت 9133حتى انهار برجها وتدمر دوالبها في أيلول 

.م9111فأعيد بناؤها بدوالبيها في عام . لبرجأساسات ا
(3)

 

              الحريق نال وقد م،13/13/1194وقد أحرقت بفعل متعمد في مساء يوم الجمعة الموافق 

 الجزء أما سنوياً، ترميمه يتم الذي الحديث الخشب من أي الخشبي؛ للدوالب العلوي الجزء من

.الحريق يطله فلم الحجري
(7)

 (39،  31صورة ) 

 .م97 :قطر الدوالب

 .ذراعاً  14ذو  :وصف الدوالب

 .B2 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

.قناطر 3 :عدد القناطر المتبقية
(3)

 

؛ياسين الكيالنيذكرت من أمال   :ملكيتها السابقة
(1)

على الضفة  امتلك قصراً وابن عمه الذي  

.المقابلة من النهر
(91)

فعين ملك لمجموعة المنت أنها م9131ر والمتاحف عام ت سجالت اآلثاذكر 

.بمياهها
(99)

 

.أمال  خاصة :ملكيتها الحالية
(3)

  

                                                   
(9)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(1)

 .ـــ 919 – 911 صــ. سايق مصدر(. 1111: الكيالني) 
(3)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 114صــ . مصدر سابق. 
(4)

 .ـــ 933 صــ.(. ت.د: الصابوني) 
(3)

 .ـــ 93 صــ. سابق مصدر(. 9113: قنباز) 
(6)

 (Delpech, et al: 2005 .) ـــ 311،  171صــ. 
(7)

 .م11/13/1194تاريخ االسترجاع . الموقع اإللكتروني للمديرية العامة لآلثار والمتاحف 

 .php?d=239&id=1373http://www.dgam.gov.sy/index  
(3)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
(1)

مفتي ووجيه حموي تولى منصىب نقيىب األشىراف وشىيخ السىجادة القادريىة، صىاحب أوقىاف بحمىاة،  :ياسين بن عبد الرزاق الكيالني 

 .م9733توفي . لزاوية القادرية بحماة وقام بتوسعتهاكان متولي ا. وإليه تنسب الزاوية الكيالنية بدمشق
(91)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر سابق. 
(99)

 .ــــ 993صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا4131/ كتاب رقم 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373
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 حمام إلى باإلضافة كانت مخصصةً لري بستان السعادة والذي كان مظاهراً لحمام السلطان :ِرْفدها

هـ،9141 /م9331 عام العظم باشا مؤيد أحمد أنشأه الذي القصر في المؤيدية
(9)

 قسمه أن يثح 

.منها ماءه يستمدّ  كان البراني
(1)

وبعض ( النوري)وكانت تسقي جامع النوري وحمام السلطان  

.البساتين والبيوت وحي الباشورة السفلي
(3)

والبيوت المتصلة بحمام السلطان من الغرب في حي  

(الشعبيةمتحف التقاليد )كما كانت مياهها تصل إلى بحيرات وفسقيات قصر العظم .  .المدينة
(4)

 

، (حوض الشهود)، (حوض إنيال)، (حوض العمري)كما كانت تغذي أحواضاً عدة بالماء وهي 

اللذين كانت تغذيهما باالشترا                    ( حوضي سوق الحدادين)بالإلضافة إلى ( حوض يونس)

.مع ناعورة المأمورية
(3)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

فيما كان  (عنتر)وقد كان الدوالب األكبر يلقب . عير مدينة حماةهي ثالث أكبر دنوا :غير ذلك

.، واللقب كناية عن كون الدوالبين عشيقين متالزمين(عبلة)األصغر يلقب 
(3)

وساعد على إطالقه  

 .الفارق بين قطري الدوالبين

محلة "المجاور لهذه المجموعة من النواعير باسم ( جسر بيت الشيخ)في تاريخ حماة  الصابونيذكر 

،"باب الناعورة
(7)

الذي أخذت المحلة اسمه هو السباط الكائن تحت الجامع ( باب الناعورة)و 

والذي يؤدي إلى ناعورتي الجعبرية  –م9199/ هـ9311وقد هدم عام –والمارستان النوريين 

والصهيونية،
(3)

 .ةوعّل التسمية كانت تعزى إلى تجمع النواعير في المنطقة أو إلى إحداها منفرد 

 .37،  33،  13 :أرقام المخططات

  .73،  74،  79،  71،  31،  33،  37،  43،  13،  11،  94 :أرقام الصور

                                                   
(9)

 .ـــ 99صــ . مصدر سابق.(. ت.د: مصري وشحادة) 
(1)

 .ـــ 43 صــ. سابقالمصدر ال 
(3)

 .ـــ 11 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي)| ـــ 11 صــ. سابق مصدر(. 9133: لصابونيا) 
(4)

مالحىق . مصىدر سىابق. م9131، تىا4131/ كتىاب رقىم| ــىـ 993صــىـ . مالحىق البحىث. مصىدر سىابق. م9131، تىا3371/ كتاب رقىم 

 .ـــ 993صـــ . البحث
(3)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 133صــ . مصدر سابق. 
(7)

 .ـــ 913 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(3)

 .ـــ 33صــــ. مصدر سابق(. 9171: شحادة)| ـــ 31صـــ . (9133: شحادة) 
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 :ناعورة الصهيونية. 8. 3. 3

 .الصهيونية :تسميتها

.الطيارة: تسميتها القديمة
(9)

 

الذي المجاور لها من الجنوب و( بستان الصهيونية)إلى  (الصهيونية)يرجع اسم  :سبب التسمية

،ابن صاحب صهيونيسقى به، وقد كان من جملة وقف الشيخ 
(1)

الذي بنى الناعورة والبستان هو و 

.المجاور والمدرسة فسميت باسمه
(3)

 

 .بجانب توأم الجعبرية من جهة الشرق، وعلى نفس السدّ  :موقعها

 .9، الخريطة 9، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9311رقم المحضر  :رقم العقار

  .واحد :عدد دواليبها

.يعود إنشاؤها إلى ما قبل القرن العاشر الهجري :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(9)

د بناؤها              وقد أعي 

.م9139عام 
(4)

 

 .م91 :قطر الدوالب

 .ذراعاً   11ذو  :وصف الدوالب

 .B2 :فئة القناة

 .B :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

.اة حجرية في جهتها الشمالية الغربية، وليس لها قناطرلها قن :عدد القناطر المتبقية
(9)

 

–  :ملكيتها السابقة

.أمال  خاصة :ملكيتها الحالية
(3)

 

.كانت مخصصةً لسقيا بستان الصهيونية، وحمام السلطان الكائن شمالها :ِرْفدها
(3)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

المجاور لهذه المجموعة من النواعير  (جسر بيت الشيخ)في تاريخ حماة  الصابونيذكر  :غير ذلك

،(محلة باب الناعورة)باسم 
(7)

الذي أخذت المحلة اسمه هو السباط الكائن تحت ( باب الناعورة)و 

والذي يؤدي إلى ناعورتي  –م9199/ هـ9311وقد هدم عام –الجامع والمارستان النوريين 

الجعبرية والصهيونية،
(3)

النواعير في المنطقة أو إلى إحداها  وعّل التسمية كانت تعزى إلى تجمع 

 .منفردة

 .37،  33،  13 :أرقام المخططات

 .73،  31،  33،  37،  43،  13،  94 :أرقام الصور

  

                                                   
(9)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(2)

بنىى  بحمىاة نىاعورة (. قلعىة صىهيون)الشىيخ محمىد بىن محمىد الخطيىب، لقىب بىابن صىاحب صىهيون نسىبةً إلىى  :هيونبن صاحب صنا 

 .الصهيونية والمدرسة والبستان المجاورين لها فحملوا جمسيعاً اسمه
(3)

 .ـــ 933 صــ. سابق مصدر.(. ت.د: الصابوني) 
(4)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مصدر سابق. م9131، تاآ-43/ قرار رقم 
(3)

 .ـــ 913صـــ . مالحق البحث. األسباب الموجبة لتسجيل ناعورة الصهيونية 
(7)

 .ـــ 913 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
(3)

 .ـــ 33صـــ . مصدر سابق(. 9171: شحادة)| ـــ 31صـــ . مصدر سابق(. 9133: شحادة) 
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 :ناعورة الكيالنية. 9. 3. 3

 .الكيالنية :تسميتها

،(زور أم الحسن)ناعورة أم الحسن : تسميتها القديمة
(9)

بحسب سجالت محاكم حماة الشرعية  

انية؛ السجل السادس والثالثون،العثم
(1)

م،9713/ هـ9933عام  ياسين كيالنيووقفية  
(3)

كما سميت  

.لفترة بالباز
(4)

 

الواقع شمالّي ناعورة الجسرية، ( بستان أم الحسن)إلى  نسبةٌ  (أم الحسن)تسمية  :سبب التسمية

.فداءأبي الأخو  بدر الدين حسنوالذي كان يأخذ ماءه منها، والحسن هو السلطان 
(1)

الحقاً صارت  

،عبد القادر الكيالنيكونها تقع بالقرب من زاوية  (الباز)تدعى ناعورة 
(3)

؛(الباز) صاحب لقب 
(3)

 

كما سميت . ويعزى معناه إلى طائر الباز لغوياً، وإلى التزام األفعال عوضاً عن األقوال معنوياً 

( الزاوية الكيالنية)إلى  وقيل بل نسبةً  فها،خل( لقصر الطيارة الكيالني)نسبةً  (بالكيالنية)الناعورة 

.القريبة منها
(7)

 

وقد كانت تشكل . مقابل مجموعة الجعبرية والصهيونية، على الضفة اليمنى لنهر العاصي :موقعها

 .ويمر بقربها جسر بيت الشيخ. واجهة قصر الطيارة الكيالني الزائل

 .3ولى، القسم ، المنطقة العقارية األ314رقم المحضر  :رقم العقار

  .واحد :عدد دواليبها

.م9133وأعيد بناء دوالبها فقط عام . م9131هدمت عام  :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(3)

وقد دخلت  

 . م1111ضمن دراسة مشروع إعادة إحياء الواجهة الكيالنية لحي الزنبقي عام 

 .م93 :قطر الدوالب

دها باختالف الصناديق اإلضافية المحملة؛ صندوقاً يختلف عد 31ذراعاً، و 11ذو  :وصف الدوالب

حيث كان يحمل بصناديق إضافية بنسبة 
 

 
أحياناً، و 

 

 
.أحياناً أخرى 

(3)
 

 .A1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .ليس لها حجرية، حيث كانت واجهة القصور الكيالنية :فئة الحجرية

 .ليس لها قناطر :عدد القناطر المتبقية

.ياسين الكيالنيدخلت ضمن وقف الخانقاه النوري، ثم آلت إلى  :ملكيتها السابقة
(3)

 

.أمال  خاصة :ملكيتها الحالية
(3)

 

إضافة إلى جامع الزاوية . ، وبستان إنشاء الوقف(الزنبقي)الدور والقصور في حي الكيالني  :ِرْفدها

.الكيالنية
(3)

.وحمام الشيخ الزائل حالياً  
(1)

 

 .م9131لمناطق المجاورة لها عام ا زالت :االنتفاع الراهن بها

                                                   
(9)

| ــىـ 993 – 997صــىـ . مالحىق البحىث. مصىدر سىابق. م9131، تىا913/ كتاب رقم| ـــ 13 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 

 .ـــ 37صــ . مصدر سابق(. 9171: شحادة)
(1)

 .نفس الصفحة. المصدر السابق 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 179صــ . مصدر سابق. 
(4)

|               ــىـ 933صـىـ . مصىدر سىابق.(. ت.د: الصىابوني)| ــىـ 991 – 917صــىـ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تاآ-43/ قرار رقم 

 .ـــ 37صـ . مصدر سابق(. 9171: شحادة)
(3)

. قرية جىيالن بىالعراق إمام وفقيه حنبلي وداعية ومجدد ساهم بفتح العديد من المدارس، ولد في :الباز(/ الجيالني)عبد القادر الكيالني  

تنتسىب إليىه . علمىاء 91أنجىب عىدداً كبيىراً مىن األبنىاء اشىتهر مىنهم .  إليىه تنسىب الطريقىة القادريىة فىي التصىوف. له العديد مىن المؤلفىات

 .م9933 – 9177عاش . في العراق وسورية وفلسطين ومصر( آل الكيالني)عائالت 
(3)

 .ـــ 93 صــ. سابق مصدر(. 9113: قنباز) 
(7)

 .ـــ 993 – 997صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا913/ كتاب رقم 
(3)

 .ـــ 11 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
(1)

 .ـــ 13 صـــ. المصدر السابق 
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المجاور لهذه المجموعة من النواعير ( جسر بيت الشيخ)في تاريخ حماة  الصابونيذكر  :غير ذلك

،"محلة باب الناعورة"باسم 
(9)

وعّل التسمية كانت تعزى إلى تجمع النواعير في المنطقة                   

 .أو إلى إحداها منفردة

 .37،  33،  13 :أرقام المخططات

 .73،  73،  74،  73،  71،  43،  91 :أرقام الصور

 .11،  31،  33 :أرقام األشكال

  

                                                   
(9)

 .ـــ 913 صــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
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 :ناعورة الخضورة. 11. 3. 3

 .الخضر أو الخّضورة :تسميتها

– : تسميتها القديمة

نسبةً إلى مقاٍم للخضر كان وسط البستان المسمى باسمه أيضاً، وقد اخت لف           :سبب التسمية

(Saint George) القديس جورجيوس فقد كان سائداً أنهوية الخضر في 
(9)

،هو المقصود 
(1)

فيما  

؛خضر المهراني العدويأنه الشيخ  كامل شحادة. أذكر 
(3)

،هـ373المتوفى عام  
(4)

وهو الرأي  

نوري باشا الكيالني الشاعرذكر المقام . األرجح
(3)

الجامعة للترب ( القصيدة القسطنطونية)في  

:مقامات بحماةوال
(4)

 

لىم يىزْل      خضنر  وكذا النبي حىاٌم، وَ 
 .. 

 ..في ذي الحياة له اإلله حباها         

شمالّي القلعة من جهة الغرب في موضٍع بينها وبين باب النهر، على الضفة اليسرى               :موقعها

 .لنهر العاصي

 .نية، المنطقة العقارية الثا9141رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

ذكرت في مخطوط يعود إلى ما قبل العهد العثماني مؤرخ بتاريخ  :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

.هـ117
(9)

.م9134وقد أعيد بناؤها عام  
(3)

 

 .م97.3 :قطر الدوالب

 .صندوقاً 13ذراعاً، و14ذو  :وصف الدوالب

 .B1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

.قناطر 91 :قناطر المتبقيةعدد ال
(9)

 

.وإخوته من حماة خالد مراد آغاكانت تعود إلى  :ملكيتها السابقة
(9)

 

–  :ملكيتها الحالية

م؛ أنها كانت تسقي البساتين 9311/ هـ117عام مراد أفندي الدفتري ذكرت في وقفية  :ِرْفدها

 مصطفىوفي وقفية ابنه . الخضورة الممتدة بينها وبين باب النهر، وبساتين غرب القلعة ومنها بستان

        كما كانت تسقي بستان العديّة . م أنها كانت تسقي بساتين الحسنين باألجرة9371/ هـ173عام 

.في وقف الروم األرثوذوكس
(7)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

 .تجاورها طاحونة الحلوانية وناعورة الدوالك، وتشتر  جميعها في نفس السد :غير ذلك

 .31،  33 :م المخططاتأرقا

 .73،  77،  34،  11،  93 :أرقام الصور

                                                   
(1)

 .م323 – 282عاش (.الخضر)يعرف لدى العرب باسم . قديس حسب الكنائس الشرقية والغربية، ولد في اللد :مار جرجس 
(1)

 .ـــ 13صـــ . مصدر سابق(. 1113: البارودي)| ـــ 913صـــ . مالحق البحث. قرار الموافقة على تسجيل ناعورة الخضورة 
(3)

لبىك وحمىص وحمىاة، الىذي أحبىه فبنىى لىه زاويتىه فىي حمىاة وفىي القىدس والمىزة وبع( الظىاهر بيبىرس)شىيخ  :خضر المهراني العدوي 

 .م9173عام ( بيبرس)قتل من قبل ثم حوكم في قضايا ارتكبها 
(4)

 .ـــ 939صـــ . مصدر سابق(. 9173: شحادة) 
(3)

 .م9113 – 9333عاش . شاعر ومؤلف حموي، رئس بلدية حماة وعمل مأموراً للنفوس بها: نوري باشا الكيالني 
(3)

 .ـــ 933 صــ. سابق مصدر.(. ت.د: الصابوني) 
(7)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 179صــ . مصدر سابق. 
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 :ناعورة الدوالك. 11. 3. 3

 .الدوالك :تسميتها

– : تسميتها القديمة

.الذي أخذت االسم عنه( بستان الدوالك)لسقياها  (بالدوالك)سميت  :سبب التسمية
(9)

 

لحلوانية، على الضفة اليسرى بجانب ناعورة الخضورة من جهة الشرق مالصقةً لطاحون ا :موقعها

 .لنهر العاصي

 .، المنطقة العقارية الثانية9143رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

.ترجع إلى العصر المملوكي :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(1)

 

 .م93 :قطر الدوالب

 .ذراعاً  11ذو  :وصف الدوالب

 .B1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

.قناطر 3 :عدد القناطر المتبقية
(1)

 

.ذكرت والبستان الذي تحمل اسمه في وقفية ياسين كيالني :ملكيتها السابقة
(3)

وتعود ملكيتها                 

.آلل الكيالني وعدٍد من أصحاب البيوت والبساتين المجاورة لقلعة حماة من الشمال
(1)

 كما ذكرت  

.م9311/ هـ117عام دي مراد أفن في عهٍد سابق في وقفية
(4)

 

–  :ملكيتها الحالية

منطقة )كانت تسقي بستان الدوالك الوقع شرقها في مكان خندق القلعة الشمالي والشرقي  :ِرْفدها

،(تحت القلعة
(1)

كما كانت تسقي جميع البيوت والحدائق المحاذية للنهر وحتى حدود بستان السعادة،  

.ها إلى طاحون الحلوانيةويدخل ماؤ. باإلضافة إلى مسجد العزي
(3)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

 .تجاورها طاحونة الحلوانية وناعورة الخضورة، وتشتر  جميعها في نفس السد :غير ذلك

 .31،  33 :أرقام المخططات

 .71،  73،  77 :أرقام الصور

  

                                                   
(9)

 .ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(1)

 .ـــ 913صـــ . مالحق البحث. قرار الموافقة على تسجيل ناعورة الدوالك 
(3)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر سابق. 
(4)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 113صـــ . قمصدر ساب. 
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 :ناعورة الدهشة. 12. 3. 3

 .الدهشة :تسميتها

حيلة،سميت لفترة بالن: تسميتها القديمة
(9)

بحسب ما ورد في سجالت المحكمة الشرعية                  

.م9337/ هـ174عام 
(1)

 .نصوح باشا العظمبحسب ما ورد في سجالت  

الواقع على الضفة ( زور الدهشة)من البستان المجاور لها  (الدهشة)أخذت اسم  :سبب التسمية

لنفسه                 أبو الفداءالذي شيّده ( لدهشةقصر ا)اليمنى للنهر، وفي األساس فإن االسم مأخوٌذ من 

وقد ذكر هذا االسم في سجالت المحكمة الشرعية (. بالقصر المربع)مع حمام، وقد كان أيضاً يدعى 

من تسمية إحدى  المأخوذٌ  (النحيلة)م، ثم في سجالت العام التالي وردت بمسمى 9333/ هـ173عام 

.بساتين الزور في غربيها
(1 )

          الذي كانت تسقيه( بستان النحيلة)تحديد فإن نسبتها تعود إلى وبال

.في باب النهر
(3)

 

 .مقابل تجمع الخّضورة والدوالك، على الضفة اليمنى لنهر العاصي :موقعها

 .منطقة العقارية األولى، ال9311رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

.لى العهد األيوبيتعود إ :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(4)

  

 .م7 :قطر الدوالب

ويتميز بتناوب أحجام الصناديق؛ الكبير فالصغير، . صندوقا 31ذراعاً، و 11ذو  :وصف الدوالب

 .وبعدم وجود الدائرة الداخلية لعدم الحاجة إليها

 .A1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

 .قناطر 7 :عدد القناطر المتبقية

.بحسب سجالتهنصوح باشا العظم  دخلت في ملكية :السابقةملكيتها 
(1)

وتعود في ملكيتها                     

.إلى آل العظم وشركائهم من حماة
(4)

؛سوار شاهوكانت تعود إلى وقف  
(3)

.األمير التركماني 
(3)

 

–  :ملكيتها الحالية

العائد                  ( زور باب النهر)ن دونماً م 911تسقي اثني عشر بستاناً في مساحٍة تقارب  :ِرْفدها

.في معظمه آلل العظم وشركائهم
(1)

إضافة لسقياها قديماً قصراً للملك أبي الفداء، 
(3)

وحمامي  

.الزهور والحسامي الزائلين
(7)

 

 .ما زالت قيد االستخدام لسقيا البساتين المجاورة لها :االنتفاع الراهن بها

باإلضافة                –ر حماة، وأصغر نواعير العاصي على المطلق تعد هي أصغر نواعي :غير ذلك

وعلى صغر دوالبها فهي من أغزر نواعير  –إلى ناعورتي المؤيدية الموجودة، والبرناوي البائدة

 .كما تتميزعن بقية نواعير العاصي بكون مثلثها مستطيل الشكل وليس مثلثاً .حماة بالمياه

                                                   
(9)

 .ـــ 13 صــ. سابق مصدر(. 9131: الكيالني) 
(1)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 973 – 973صــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(4)

 .ـــ 931صـــ . مالحق البحث. قرار الموافقة على تسجيل ناعورة الدهشة 
(3)

فىىي الشىىام  هىىاقتىىل نوابو الدولىىة المملوكيىىةالتركمانيىىة، أعلىىن عصىىيانه علىىى ( الدولىىة الدلغادريىىة)أشىىهر أمىىراء  :انشنناه سننوار بننن سننليم 

 .م9471 – 9433حكم . حمالت انتصر عليه في الرابعة منها فأسره ثم قتله( قايتباي)شّن ضده السلطان . وغيرها
(3)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 
(7)

 .ـــ 13 صـــ. ر السابقالمصد 
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رحجة الدين ابن الظفذكرها 
(9)

والتي  في قصيدته التي يصف بها حماة  –هـ333المتوفى عام – 

:مطلعها
(1)

 

أسىىلت  مىىدامعًا      شننرعاياعلىىى شىىّط 
 .. 

المتسلسىىِل        البركننةجىىرت مثىىل مىىاء  
.. 

 :وموضع ِذْكرها في قوله

     نحيلنننةٍ خليلىىىّي مىىىا أحلىىىى رحيىىىق 

:   غنيّىىاجسننر المراكنب فغنىي علىى 

ٌة          بشىىىرقيّه مىىىن أيسىىىر النهىىىر جّنىىى
 . 

وأطيىىىىىب عيشىىىىىًا بىىىىىالنعيم المكّمىىىىىِل         

"            قفا نبِك من ذكرى حبيبٍ ومنىزلِ "

يقابلهىىىىىىىا أشىىىىىىىباهها فىىىىىىىي التأّمىىىىىىىِل              
.. 

 .31،  33 :أرقام المخططات

 .31،  34 :أرقام الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(9)

 .م9971أديب ورحالة ومفسر وشاعر صقلي األصل، سكن حماة وبها مات  :الصقلي/ محمد بن ظفر 
(1)

 .ـــ 977 – 973 صـــ. سابق مصدر(. 9133: الصابوني) 
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 :ناعورة المحمدية. 13. 3. 3

 .المحمدية :تسميتها

.الناعورة الذهبية: ا القديمةتسميته
(9)

 

بالكنيسة )والتي سميت  –الجامع األعلى حالياً –عن الكنيسة ( الذهبية)أخذت اسم  :سبب التسمية

(John Chrysostom) بيوحنا ذهبي الفمتيمناً ( الذهبية
(1)

والتي باسمها ع رف فيما بعد حمام  

ت الناعورة تعرف بالذهبية من رفدها فكان. م3–4الذهب الروماني باسمها، والعائد إلى القرن 

.للكنيسة الذهبية وحمام الذهب
(1)

سبب تسميتها بالمحمدية بل يكتفي بأن  كامل شحادةوال يذكر  

".ورّداً  ألن فيه أخذاً "السبب مختلف فيه 
(3)

 

/ بالسدّ  القاقناعورة وتشتر  مع . اليسرى لنهر العاصيفي منطقة باب النهر، على الضفة  :موقعها

 .القاسمي والعونيةويجاورها طاحونان؛ . (جسر النحاس)سر واسمه الج

 .3، المنطقة العقارية الثانية، القسم 9373رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :عدد دواليبها

أنشئت هذه الناعورة ": توجد كتابة على القنطرة العاشرة بعد الناعورة :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 

في أيام موالنا المقر األشرف السيفي /إليصال الماء إلى الجامع األعلى  الكبيرة المباركة والقوام

/ هـ733ومن المؤكد أن تاريخ . "وكان كافل المملكة الحموية في سلخ سنة ثالث وستين وسبعمائة

.م هو تاريخ تجديدها ال بنائها9331
(4)

ابن  أيدمر –وقيل بل عز الدين–هو شيخ الدين األشرف و 

.التركي عبد هللا الشيخي
(3)

 

سم نقش فيه رمز الكأس  31سم، يزينها رنك دائري قطره ( 33×  933)أبعاد اللوحة الكتابية 

.المملوكي
(3)

 

.م بعد أن كانت توقفت9177يذكر أن الناعورة المحمدية أعيدت للعمل عام 
(7)

 

 .م11م، ثم زيد ليصير 19كان : قطر الدوالب

 .صندوقاً  911ذو  :وصف الدوالب

 .A1 :ةفئة القنا

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

م مروراً بين 911تمتد حجريتها . قنطرة 93قنطرة بقي منها  11كانت تبلغ  :عدد القناطر المتبقية

.م97البيوت والشوارع، فيما يتجاوز ارتفاع قناطرها 
(3)

 

 .وقف للجامع األعلى الكبير :ملكيتها السابقة

.ع األعلى الكبير، والقناطر أمال  عامةالناعورة وقف للجام :ملكيتها الحالية
(1)

 

 

                                                   
(9)

 .ـــ 931صــ . مصدر سابق(. 9117: نحاس)| ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 1111: الكيالني) 
(1)

عىاش . لفصىاحته( فىم الىذهب)لقىب . ، قىديس لىدى جميىع الطوائىف المسىيحيةأنطىاكي األصىل بطريىر  القسىطنطينية :هبي الفميوحنا ذ 

 .م417 – 341
(1)

 .ـــ 33 – 37 صــ. مصدر سابق(. 9117: نحاس) 
(3)

 .ـــ 119 صــ(. 9173: شحادة) 
(4)

                 . مصىىىىدر سىىىىابق(. 9131: الكيالنىىىىي)| ــىىىىـ 993 – 997صــىىىىـ . مالحىىىىق البحىىىىث. مصىىىىدر سىىىىابق. م9131، تىىىىا913/ كتىىىىاب رقىىىىم 

 .ـــ  119صــ . مصدر سابق(. 9173: شحادة)| ـــ 13  – 14صــ 
(3)

 .م9371توفي  .، ثم انتقل لحلبنيابة حماة مرتين، تولى (حسن الناصر)أحد مماليك  :شرف الدين/ عز الدين/ أيدمر الشيخي التركي 
(3)

 .ـــ 119 صــ. سابق مصدر(. 9173: شحادة)| ـــ 13-14 صــ. سابق مصدر(. 9131: الكيالني) 
(7)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 173 صــ. سابق مصدر. 
(3)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 913 صــ. سابق مصدر. 
(1)

 .ـــ 991 – 917صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131آ، تا-43/ قرار رقم 
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كانت مياهها تسقي الجامع األعلى الكبير؛ حيث أن قناتها الحجرية مصوبةٌ وجهته، وحمام  :ِرْفدها

م،9133الذي أزيل مع السبيل المجاور له عام  (9)؛الذهب روماني المنشأ
(1)

باإلضافة لبيوت  

بستان النُّبلي، : تين المحيطة بالجامع األعلى وهيومساكن حي المدينة ومرافقه العامة، والبسا

.والخاتونية، وحديقة المحمدية، وحديقة حليمة؛ وقد زالت كلها
(3)

( حوض السقائين)كما كانت تغذي  

.بالماء( حوض العريصة)وَ 
(4)

 

–  :االنتفاع الراهن بها

القاسمي  تيطاحون وتجاور. بالمطلق أكبر نواعير مدينة حماة، وأكبر نواعير العاصي :غير ذلك

 .والعونية

 .49،  41 :أرقام المخططات

 .31،  39،  99،  91 :أرقام الصور

 .913،  911،  919،  17،  33،  39،  31،  41،  13،  13: أرقام األشكال

  

                                                   
(9)

 .ـــ 13 صــ. سابق مصدر(. 1111: الكيالني)|  ـــ 13 – 14 صــ. سابق مصدر(. 9131: الكيالني) 
(1)

 .ـــ 33 – 37 صــ. مصدر سابق(. 9117: نحاس) 
(3)

 .ـــ 13صـــ . مصدر سابق(. 9133: الصابوني) 
(4)

 .ـــ 13 صـــ. سابق مصدر(. 1113: البارودي) 



 الثانيالفصل 
 

937 

 :ناعورة القاق. 14. 3. 3

 .القاق :تسميتها

.ةسميت لفترة بالمقصف، وقديماً كانت تدعى بالبحصاص: تسميتها القديمة
(9)

 

يشار به إلى أصوات الغربان، وسميت به لتجمع  –gag :ينطق–( القاق)اسم  :سبب التسمية

وقد كان في األصل لقباً للناعورة . الغربان حولها، ووقوفهم عليها أحياناً بسبب بطء سرعة دورانها

.ثم ذهب ليصير اسمها بعد أن شاع فغلب االسم األصلي
(1)

سبب فقد كان ب (المقصف)وأما اسم  

.سقياها لبستاٍن فيه مقصٌف معروف
(3)

 

عند باب النهر مقابل ناعورة المحمدية، على الضفة اليمنى للعاصي، وتشتر  مع الناعورة  :موقعها

.الحجرين ويجاورها طاحون. (جسر النحاس)واسمه ( الجسر)المحمدية بالسّد 
(9)

 

 .، المنطقة العقارية األولى9331رقم المحضر  :رقم العقار

 .واحد :دواليبها عدد

.تعود إلى أواسط العهد العثماني :واإلحياءتاريخ اإلنشاء 
(4)

 

.م91 :قطر الدوالب
(3)

 

 .ويتميز بعدم وجود دائرة داخلية. ذراعاً  11ذو  :وصف الدوالب

 .A1 :فئة القناة

 .A :فئة البرج

 .A :فئة الحجرية

 .بالخرسانة المسلحةقناطر، وباقي القناة أعيد بناؤها  3 :عدد القناطر المتبقية

.في القرن الثامن عشر الميالدينصوح باشا العظم  دخلت في ملكية  :ملكيتها السابقة
(9)

 

.الناعورة تابعة لدائرة األوقاف بحماة كونها وقف للجامع األعلى الكبير :ملكيتها الحالية
(3)

 

.ن زور باب النهركانت تسقي بستاناً يجاورها به مقصف، وكانت تسقي خمسة بساتين م :ِرْفدها
(9)

 

 .ما زالت قيد االستعمال لسقيا البساتين المجاورة لها :االنتفاع الراهن بها

،ابن مالك األندلسي النحوي :غير ذلك
(7)

(.القان)ألف ألفيته في النحو بجامع القاق بحماة  
(3)

 

           مادحاً  يعبد القادر الحج الطرابلسقديماً قصيدة قالها كما يشهد على شهرة بستانها ومقصفه 

؛علي بن عمر بن ياسين الكيالني
(1)

:ذكر المقصف والناعورة ونهر العاصي 
(91)

 

  المقصنفِ نّزه لطرفك في ريىاض 

فيه الطيىور لقىد غىدت تبىدي الهنىا    

الصىىىفا يحلىىىو بهىىىا    الننننواعيرثىىىم 

وكأنها الصوت الىرخيم يىدور فىي        

فانشد معاني حسىنها واطىرب بهىا         

لمطيىىىىع لقىىىىد سىىىىما بمحاسىىىىٍن                   إن ا
 . 

فتىىىراه محفوفىىىًا بىىىأ نس المنصىىىِف  

والىىروض يزهىىو سىىاميًا بمهفهىىِف 

فكأنهىىىىىا نغمىىىىىات نىىىىىاٍي متىىىىىرِف      

أحشىىىىاه صىىىىب  ال يىىىىزال معنىىىىِف     

لمتىىىىيٍّم بالوصىىىىف سىىىىمعًا شىىىىّذِف     

يجىىري طائعىىًا لمشىىرِف               العاصنيو
.. 

                                                   
(9)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 174 – 173صــ . مصدر سابق. 
(1)

 .ـــ 133صــ . المصدر السابق 
(3)

 .ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 9131: الكيالني) 
(4)

 .ـــ 933صـــ . مالحق البحث. ناعورة القاق أو المقصفاألسباب الموجبة لتسجيل  
(3)

 (.1191: القيسي) 
(3)

 .ـــ 993صـــ . مالحق البحث. مصدر سابق. م9131، تا4131/ كتاب رقم 
(7)

 .م9174 – 9114عاش . في النحو( ألفية ابن مالك)هـ، صاحب 7أهم لغويي ونحويي القرن : ابن مالك األندلسي/ محمد الجياني 
(3)

 .ـــ 93صــ . مصدر سابق(. 9131: العظم) 
(1)

 .م9313 – 9731عاش . شاعر وشيخ الطريقة القادرية ومفتي في حماة، تر  أوقافاً في حماة :علي عمر الكيالني 
(91)

 .ـــ 13صــ . مصدر سابق(. 9131: الكيالني) 
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وكانت تقع       . (القاق)عورة غير هذه على نهر العاصي حملت نفس االسم؛ كما يجدر بالذكر تواجد نا

  ، وقد أهملت  (زور الجديد الشرقي)في ريف حماة بين مدينتي الرستن وحماة مقابل زور يدعى 

.في نهاية الستينات من القرن الماضي تقريباً 
(9)

 

 .49،  41 :أرقام المخططات

 .943،  34،  33 :أرقام الصور

 

  

                                                   
(9)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 133صــ . مصدر سابق. 
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 .عدد دواليب نواعير حماة وأقطارها وأذرعها: 13جدول  
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 .صناديق نواعير حماة، وتصنيفات أقسامها الحجرية، وارنتفاع الراهن بها: 13جدول  
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 .علة تسميات نواعير حماة ومواقعها: 17جدول  
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 ،قناطر وبرج ناعورة الجسرية من الخلف: 31صورة                  .األربع نواعير؛ البشريتان، والعثمانيتان: 39صورة 

 ويظهر من خلف قناطرها .يظهر دوالب الناعورة بعد ترميمه                                                                                  

 .دوالب الناعورة المأمورية، وقبة قصر العظم                                                                                   

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر

 
 .الناعورة المأمورية: 34صورة                           .وقناطرها، وجسر المراكبناعورة الجسرية : 33صورة       

 Bernard Gagnon  2011: المصدر                            Michael Braagaard 2010: المصدر

 
 .على برج ناعورة المأمورية الكتابة: 33صورة               رة المأمورية، وتبدو بوابة البيبواجهة جانبية لناعو: 33صورة 

 ناتها موالنا القوي المطاع الحاجأمر ببناء هذه الناعورة المباركة وق"                             .واضحة( العصار)                             
 ".هـ337ا  أمير كّل حماة، في شهر جمادى األولى من عام بلب                                                                                      

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر
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 .دوالب ناعورة المأمورية: 33صورة                        برج الناعورة المأمورية من الخلف، ويظهر جزء: 37صورة     

 S.Laci  2007: المصدر                             من دوالب الناعورة العثمانية الصغرى، مع حجرات رفع الماء   

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر             .(الميازيب)والمعدات       

 
 .نهاية قناطر ناعورة المأمورية: 31صورة                                  .قناطر ناعورة المأمورية: 31صورة 

 .م1111 تصوير الباحثة :المصدر

 
 .مؤيدية وهي تصب المياه في قناتهادوالب ناعورة ال: 31صورة :         أبيات تأريخه .ماء قناطر ناعورة المأموريةسبيل : 39صورة 

 واشربوا ما قد جرى من ذا السبيلْ ..  قل ألبناء السبيل ابتهجوا"
 .م1191سندس الجيجكلي . م: المصدر                                   يفعل الخير له الذكر الجميلْ ..  واذكروا فعل نجيب والذي

 ولكم شّيد هذا السلسبيلْ ..  فله أبد ذكرا أّرخوا
 .م1111 تصوير الباحثة :المصدر        ".9331سنة 
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 .دوالب الناعورة العثمانية: 34صورة                 .دوالب ناعورة المؤيدية: 33صورة 

 .م1191عال عبارة  :المصدر               .م1111 تصوير الباحثة :المصدر

 
 .مخرج الماء من بيب ناعورة العثمانية: 33صورة 

 .م1111 تصوير الباحثة :المصدر

 
 .توأم الجعبرية، وتظهر من خلفها الناعورة الصهيونية: 37صورة                  .الجهة الخلفية للناعورة العثمانية: 33صورة             

 .م1191 وير الباحثةتص :المصدر
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 صورة جوية تظهر نواعير توأم الجعبرية والصهيونية،: 31صورة          تجمع النواعير؛ توأم الجعبرية والصهيونية،: 33صورة      

 (.ار الصورةيس)، وحي الكيالنية(يمين الصورة)والجامع النوري              جسر آل الكيالنيظهر يوخلفها الجامع النوري، كما         

 .القلعة يمين الصورةو                          

 IFPO 1931: المصدر                                               Scod Rington  2010: المصدر                  

 
 م13/13/1194أثر احتراق الدوالب الخشبي في ناعورة الجعبرية إثر الحريق المفتعل في : 71صورة 

 المديرية العامة لآلثار والمتاحف: المصدر

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373 

 
 م13/13/1194الدوالب الخشبي في ناعورة الجعبرية إثر الحريق المفتعل في ثر احتراق صورة مقربة أل: 79صورة 

 المديرية العامة لآلثار والمتاحف: درالمص

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373
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 .الخاص بهاناعورة الكيالنية والسّد : 73صورة                       .، وخلفها المقصفدوالب ناعورة الكيالنية: 71صورة        

  Brody McMurdo   1191: المصدر                                  Bernard Gagnon  2010: المصدر                

 
 .وعلى الطرف اآلخر دوالب الجعبريةصورة جوية تظهر ناعورة الكيالنية والنسي  القديم خلفها، : 74صورة 

 IFPO 9133: المصدر

 
 .يالنية وقصر الطيارة الكيالني البائد من خلفهاناعورة الك: 73صورة 

 (Riis: 1987): المصدر
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 صورة بانورامية لتجمع نواعير الجعبرية والصهيونية، وناعورة الكيالنية: 73صورة 

  Maurice Papadakis: المصدر

 
 .البناء الحجري لدوالبي الخّضورة والدوالك: 73 صورة                      .ناعورتا الخّضورة والدوالك: 77صورة                  

 Maurice Papadakis  2010: المصدر                                         .م1191 تصوير الباحثة :المصدر                        

 
 .دوالب ناعورة الدهشة: 31صورة                                     .دوالب ناعورة الدوالك: 71صورة                     

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر
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 .صورة جانبية لناعورة المحمدية: 31صورة                         .ناعورة المحمدية في منطقة باب النهر: 39صورة            

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر

  
 (.القاق)دوالب ناعورة المقصف : 34صورة                                  (.القاق)صف ناعورة المق: 33صورة                    

 .م1191 تصوير الباحثة :المصدر                                          Maurice Papadakis  2010: المصدر                
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 .مقطع في دوالب ناعورة المحمدية والبرج والنقير: 33شكل 

 .الباحثة: المصدر
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 .المائلة العضاضات توضع يوضح المحمدية، ناعورة دوالب من مقرب منظوري رسم: 67 شكل

 .الباحثة: المصدر

 الكيالنية وحي الطيارة قصر ترميم مقتر  وخلفها الكيالنية الناعورة واجهة: 68 شكل

 (1117: الطحالوي): المصدر
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 :نتائج الفصل الثاني

بفهىم األهداف التي بني عليها، وذلك عبر توصىله إلىى العديىد مىن النتىائ  المتعلقىة  الثانيحقق الفصل       

عملية صناعة النواعير وإنشائها والتعىرف علىى خواصىها التصىميمية واإلنشىائية، باإلضىافة إلىى التوثيىق 

 :التاريخي وتوثيق الوضع الراهن لنواعير مدينة حماة
ة من قسم إنشائي مبني إضافةً إلى دوالبها الخشبي؛ يقوم الدوالب الخشبي تتكون منشأة الناعور -

               بمهمة اغتراف الماء ورفعه، بينما تقوم األقسام المبنية بالعمل كعناصر تحميل أجزاء المنشأة،

 .أو تحريك دوالبها، توصيل الماء المرفوع عبره

باستخدام مكونات اقتصادية و ،سهلةاقتصادية وتقنيات تنشأ األقسام المبنية من النواعير باستخدام  -

 .متوفرة في المحيط الطبيعي للمدينة

 باستغاللمن أنواع مختلفة من األخشاب المتوفرة في المحيط الطبيعي  دوالب الناعورةينشأ  -

 .الخواص الفنية لكل نوع منها، مجموعةً سوية بأسافين خشبية ومسامير حديدية محلية التصنيع

منشأة الناعورة عدة مسميات عبر التاريخ؛ الناعورة، الحنانة، الفلك، الدوالب، المنجنون حملت  -

 .والساقية

، يظهر ذلك من خالل االستعراض التاريخي ناعورة العاصي على تصميم ثابت تقريباً حافظت  -

 .الذي يظهر تطابقاً في تصميم وآلية عمل الناعورة قديماً وحديثاً  للنصوص العربية القديمة

أو تتأثر بالنواعير / عند تصميم الناعورة يراعى في البداية اختيار موقعها بحيث ال تؤثر على -

 .المتواجدة مسبقاً 

تحقق منشأة الناعورة أرقاماً تدل على تصميمها وفق موديوالٍت هندسية؛ حيث يحقق تصميم البرج  -

، كما تظهر (الخطوة)وهو  النسبة الذهبية، بينما يصمم الدوالب الخشبي باستخدام موديوٍل خاص

 .عالقاٌت مهمة بين أعداد الرادينات والجامعات وصناديق رفع الماء

يتناسب اختيار تصميم برج الناعورة وارتفاعه طرداً مع قطر دوالبها؛ بحيث يقل االرتفاع كلما  -

 .صغر قطر الدوالب، كما يتناسب عرض البرج عكساً مع قطر الدوالب

 .لدوالب الناعورة باستخدام خطوط أولية قليلة وبأدوات بسيطة يمكن رسم المخطط األساسي -

أو إنقاصها بحسب الطلب وبحسب التغير           / النواعير منشآت مرنة؛ يمكن زيادة حمولتها بالمياه و -

 .في منسوب النهر السنوي

 .ما تزال األقواس في حجريات النواعير متأثرة بالحقبتين األيوبية والعثمانية -

 .الفتحات الكبيرة واألطناف البارزة في أبراج النواعير من وسائل تحقيق الوفر االقتصادياتخاذ  -

آالت النواعير برغم كلفتها المبدئية العالية نسبياً إال أنها اقتصادية في عمليات الترميم حيث ال تحتاج  -

الخشبية  األقسام الحجرية ورشات نحت كتخصصة أو قطع حجرية كبيرة، كما يتم استبدال القطع

كما تحقق وفراً اقتصادياً . المكونة للدوالب على مراحل ودون الحاجة إلى تفكيك كامل الدوالب

 .برفعها كميات كبيرة وثابتة من الماء دون انقطاع ودون تكلفة

نظريات التصميم واإلنشاء التي قامت عليها النواعير تدل على فهم معماري وهندسي من قبل  -

 .مصمميها ومنفذيها

 .نواعير أهم سبل تزويد مدينة حماة بالماء متبوعةً بسبل أخرى كاألميات والقناتين المائيتينال -

اعتمدت الجماعات المائية المستفيدة من مياه النواعير بحماة في تقسيم المياه المرفوعة إليها              -

 .على تشريعات محلية تتميز بالعدالة والدقة

 .في منشآتها أوجدت عناصر معمارية غير تقليديةة حماة، وأثرت النواعير على تخطيط مدين -

 94تتواجد النواعير في مدينة حماة على شكل مجموعات يبلغ عددها خمس مجموعات، مكونةً من  -

 .باإلضافة إلى المنشآت الملحقة بهال كالمطاحن والجسور. دوالباً  97منشأة تحتوي 

 .في العصر الحالي 3، خربت منها ناعورة سابقاً  91احتوت حدود حماة اإلدارية على  -
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 :أهداف الفصل الثالث

مووة النووواعير محليووام وعالميووام عبوور تطبيووق معووايير القيمووة إلووى التعوور  علووى قي هوو ا الفصوول يهوود       

    االسووتثنائية العالميووة علووى منشوورت نووواعير حموواةب ومقارنتهووا بهمثلووة مشووابهة لهووا عالميووة ومحليووةب إ ووافةم      

إلى دراسة سماتها وخصائصها الممينة المتعلقة بهصالتها والتوصل إلى بيوان األصوالة الخواه بهوا و لو  

 :من خالل إجراء عدة دراسات

 :دراسة أهمية مجموعة حماة ومحيطها العمراني كموقع مؤهل لإلدراج على الئحة التراث العالمي -1

            الميووة علووى نووواعير محموواة ومحيطهووا العمرانووي تطبيووق معووايير القيمووة االسووتثنائية العدراسووة و       -

تهوود  هوو د الدراسووة إلووى التوصوول لفهووم األهميووة . لهووا إيجوواد المعووايير األقوورث واألكثوور مالءمووة عبوور

العالمية لنواعير حماةب وإلى توصوي  السومات المميونة والمالئموة لهوا مون أجول بنواء الدراسوات القويم 

 .الممينة عليها

بيووان القيمووة االسووتثنائية العالميووة لنووواعير حموواة عبوور التعوور  علووى شووروط هوو ا البيووان دراسووة        -

فهم شروط تحقيق الممتلو  لشوروط هي وة التوراث العوالميب تهد  ه د الدراسة إلى . ومكوناته الخمسة

موون أهودا  البحووث  وإلوى فهوم طريقووة كتابوة بيووان القيموة االسوتثنائية العالميووة الخواه بووه والتوي تعتبور

 .لرئيسةا
 

 :لهاالمقارنة بين نواعير حماة وأمثلة مشابهة  التحليلية الدراسة -2

نووواعير        - دراسوة مثووالين محليووين مشووابهين لنووواعير حموواةش نوواعورة الشوويخ محيووي الوودين بدمشووقب و 

إ افةم إلى دراسة مثالين عالميين مشابهين لنوواعير حمواةش نواعورة . نهري الفرات والخابور بالعراق

عبر إجوراء دراسوة تحليليوة مقارنوة بوين . فيا بقرطبةب ونواعير منطقة غوانغشي بالصين وفيتنامالبوال

ية وآلية العمل ومواد اإلنشاء ونوعية المنتفعين من هو د المنشورت سالتصني  والسمات األساالتاريخ و

            اة تهوود  هوو د الدراسووة إلووى التعوور  علووى الصووفات المميوونة لنووواعير حموو. مووع منشوورت نووواعير حموواة

 .عند مقارنتها بمنشرت مشابهة لهاعلى الصعيدين المحلي والعالمي 
 

 :دراسة بيانات أصالة نواعير حماة ومحيطها العمراني -3

دراسة السمات السبع ألصالة نواعير حماةش األصوالة فوي المكوان والمحويطب األصوالة فوي الشوكل        -

الة فووي االسووتعمال والوظيفووةب األصووالة فووي التقاليوود والتصووميمب األصووالة فووي المووادة والجوووهرب األصوو

. والتقنيووات ونظووم اإلدارةب األصووالة فووي اللغووة والتووراث غيوور المووادي واألصووالة فووي الووروح اإلحسوواس

تهد  ه د الدراسة إلى فهم وإبراز كل عنصر من عناصر األصالة بالنسبة لنوواعير حمواة مموا يفسور 

تهد  دراسة سمات األصالة إلى التوصل إلى كتابوة بيوان  سماتها الممينة بشكل وا ح ومفصلب كما

 .األصالة الخاه بنواعير حماة
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 أهمية مجموعة نواعير حماة كموقع مؤهل لإلدراج على الئحة التراث العالمي. 4

حسب اتفاقية التراث العالميش      
(2)

فإن لجنة التراث العالمي تعتبر الممتل   ا قيمٍة عالمية استثنائية  

لمية إ ا استوفى واحدام أو أكثر من معايير القيمة االستثنائية العشرةبعا
(1)

باإل افة إلى عاملي األصالة  

وقد أدرج موقع حماة تحت . والسالمةب وأن يتّم تعهدد بنظام مالئم للحماية واإلدارة يكفل صونه مستقبالم 

 من الممتلكات المو وعة على القائمة المؤقتة للتراث ( Noréas de Hamaنواعير حماة )مسمى 

  (WHC)بالتعاون مع هي ة التراث العالمي ( دمشق)العالمي من قِب ل المديرية العامة لآلثار والمتاح  

شرة مواقع إلى ع م حيث يقع على رأس القائمة المؤقتة السورية باإل افة2111اليونسكو في عام  –

( iv)ب والرابع (  i)أخرىب وقد ُرشحت نواعير حماة بناءم على المعيارينش األول 
 (3)

من معايير القيمة  

.االستثنائية العالمية المعمول بها في اليونسكو
(4)

ويالحظ على الترشيح عدم مالءمة أحد معياري القيمة  

نواعير وحدها دون مراعاة المحيط الطبيعي االستثنائية المختار لخصائص الممتل  المرشحب وتسمية ال

في النص المقدم باللغة الفرنسية  والعمراني والسياق الثقافي المتعلق بهاب إ افةم إلى وجود أخطاء لغوية

.وعدم االستدالل بالصور والشروحش ما يظهرد فقيرام مقارنةم مع القوائم المؤقتة للدول األخرى
(5)

 

من األهمية بمكان يؤهلها لإلدراج على الئحة ( ومحيطها العمراني مجموعة نواعير حماة)إن       

  اليونسكو للتراث العالميش مما ينيد التهكيد على أهميتها محليام وعالميامب ويكون سببام في التعري  بها

على نطاٍق أوسع أمام المهتمين من خبراء وباحثين وسائحين وغيرهمب كما يستدعي التسجيُل العالمي 

ت متابعتها الدورية والمستمرة بمستوىم مشروط من الحرفيةش ما يرفع مستوى مهنية الكوادر للمنشر

المحليةب ويحفظ المنشرت بهفضل السبل في الحا رب ويكون عامل أماٍن لها في المستقبل في حال 

 .احتاجت دعمام دوليامش ماديام كان أو فنيام 

من معايير القيمة االستثنائية العالمية يمثاّلن ( v)والخامس (   i)الباحثة فإن المعيارين األول  برأي      

بشكٍل دقيقش استنادام إلى بي تها الطبيعية المحيطة بهاب إ افةم ( مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني)

السياق التاريخي الواقعة  منه :إلى مركنها ودورها الحضاريين بما يتناسب و 
(6)

  

 .إحدى روائع العقل البشري المبدعتمثل   (: i ()4)المعيار 

مجموعة نواعير مدينة حماة األثريةب وقنواتها الحجرية والنسيج األثري الواقعة  منهش  (: i ()4)المعيار 

عرفت بها مدينة حماة . تمثل أكمل نما ج نواعير األنهار الخشبية القائمة على منشرت حجرية في العالم

للقرن  –في أقل تقدير–النواعير م  أنش ت في عصور قديمة تعود إحدى أقدم مدن العالم المههولةب و

األول الميالديش قد واكبت حياة المدينة وتطورها وظلت قيد االستعمال تسقي ُدور السكن والعبادة 

           والمرافق العامة واألرا ي النراعية حتى منتص  القرن العشرينب بينما مازال بعضها يستعمل

مجموعة نواعير حماة تعّد من أقدم النواعير النهرية عمرام وتضم أكبر . ومنا الحا رفي الرّي حتى ي

كما تمثل المجموعة منظومةم متكاملة لرّي األرا ي                 . قطرام على مستوى العالم الخشبية الدواليب

حماة وتطورها                       النراعية والمدينة بكافة أقسامها وفعالياتها وقد كانت سببام في استدامة مدينة

 .عبر التاريخ

                                                   
(2)

 التوراث اتفاقيوة لتنفيو  التوجيهيوة المبواد . "العوالمي التوراث مركون –والطبيعوي الثقوافي العوالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .78 – 77الفقرة  .م1005فبراير1/تا". العالمي
(1)

 .ـــ 78صـــ  .(تلكات على الئحة التراث العالميدراسة إحصائية للمعايير المختارة لترشيح المم) .مالحق البحث 
(3)

يكون نمو جام بارزام لنمٍط من البناءب أو لمجمع معماري أو تكنولوجي أو لمنظر طبيعي يمثل مرحلوة أو مراحول : "نص المعيار الرابع 
 ".ن التاريخ البشريهامة م

(4)
 http://whc.unesco.org/en/statesparties/sy .م02/02/1021: تاريخ االسترجاع. 

(5)
. نفوس المصودر| ــوـ 80 – 71صــوـ  .(قدم لتسجيل نواعير حماة على القائمة المؤقتة لالئحة التراث العالميالتقرير الم) .مالحق البحث 

 .ـــ 84 – 82صـــ  .(مجموعة نواعير حماةمع ممتلكات تراثية مسجلة على الئحة التراث العالمي تتشابه في بعض خصائصها )
(6)

 التوراث اتفاقيوة لتنفيو  التوجيهيوة المبواد . "العوالمي التوراث مركون –والطبيعوي الثقوافي العوالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .77الفقرة . مصدر سابق .م1005فبراير1/تا". العالمي

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1291/
http://whc.unesco.org/en/statesparties/sy
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المجموعة تمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع في مجاالت الهندسةب وتكنولوجيا وأنظمة الريب 

 .وإدارة الموارد المائية

        ألسلوث تقليدي الستخدام األرا ي    لمستوطنة بشرية تقليدية أو  يقدم نمو جام بارزام  (:v()2)المعيار 

يمثل التفاعل بين اإلنسان وبي تهب والسيّما عندما معينةب أو ( أو ثقافاتٍ )ب يمثل ثقافةم أو الستغالل البحار

 .يصبح عر ةم لالندثار بتهثير تحوالٍت ال رجعة فيها

مجموعة نواعير حماة استمرت في إرواء المدينة بكافة معالمها عبر قروٍن مديدة وحتى  (:v()2)المعيار 

سقيا وإرواء  م نمو جام بارزام ومتفردام لنظامتقد. منشهة باقية حتى الوقت الراهن 27ٍد قريبش تتمثل في عه

مائي  ي أسلوٍث هندسي تقليدي أثبت استمراريةم طويلة األمدب واستخدامام مستدامام للموارد المائية 

والمرافق العامةب وتفاعالم  في سقيا األرا ي الخصبة النراعية ورفد البيوت –نهر العاصي–الطبيعية 

مثاليام وأصيالم بين الحمويين ومحيطهم الطبيعي بخصوصياته المائية والمناخية والجيولوجية 

 .والمورفولوجية

نجاع ه ا النظام يعكس فاعليته وعدالته في إدارة وتوزيع موارد الميادش محكومام بالشرائع المدنية       

لمجموعة شاهد باٍق على هندسٍة حضرية متقدمة كانت سابقةم لعصرها ا. والدينية وباألعرا  التقليدية

على األصعدة التقنية واإلنسانيةب وهي غير قابلة للتكرار أو االسترجاع بحكم التحوالت الحديثة                

 .في أنظمة الري وطرق إيصال المياد إلى المباني

بحسب مركن التراث  شرط األصالة 6 – 2عايير يجب أن تستوفي الممتلكات المترشحة  من الم      

العالميب
(2)

مؤتمر نارا )الصادرة عن ( وثيقة نارا بشهن األصالة)والتي و عت األسس العلمية لدراستها  

بحيث تؤخ  باالعتبار المصادر التاريخية المتعلقة بالمنشهة بكافة . م2114في اليابان عام ( بشهن األصالة

بية والشفهية والرمنية بغرض تقييمها وفهمها مع مالحظة احترام سياقها الثقافي أشكالها األثرية والكتا

 .ال ي نتجت عنه للتوصل في النهاية إلى فهٍم حقيقي لكافة جوانب األصالة في الممتل 

ب وتتجلى في مدى احتفاظ الممتل  شروط السالمةكما يشترط في الممتلكات المرشحة جميعام استيفاء      

مال صفاتهببتمامه وك
(1)

  أن تكون بنيته العامة 6 – 2ويشترط في الممتلكات المرشحة  من المعايير  

            أو معالمه الهامة في حالٍة جيدة وأن يكون قد و ع حد لتدهورد باإل افة إلى توفر جنٍء كا ٍ / و

لوظائ  الحيوية المتعلقة كما تعد المحافظة على العالقات وا. من العناصر الممثلة لقيمة الممتل  الكلية

من العوامل  بالممتل  مع بي ته الطبيعية والثقافية ومحيطه العمراني وعالقاته بالكائنات الحية جميعام 

 .الجوهرية التي تمين الممتل  وتمنحه طابعه الممين

             ةهو آخر الشروط الواجب توفرها في جميع الممتلكات المرشح التكفل بحماية الممتل  وإدارته      

على قائمة التراث العالميب
(3)

بحيث تضمن أنشطة الحماية واإلدارة الحفاظ على القيمة االستثنائية               

يتوجب على الممتل  أن يحظى بهنظمة الحماية واإلدارة . في ه ا الممتل  وتعمل على تعنينها مستقبالم 

أو التقليدية مما يضمن صونها /لتنظيمية والمؤسسية والمالئمة له على كافة المستوياتش التشريعية وا

على المدى الطويل مع التهكيد على رسم حدودها السليمةب وعلى نحٍو يالئم المستوى االوطني واإلقليمي 

 .أو التقليدي مكفوالم من قبل الدول األطرا  في اتفاقية التراث العالمي/والبلدي و

لعمرانووي  ات أهميووة وقيمووة بووارزة عالميووة تؤهلهووا لووإلدراج          مجموعووة نووواعير حموواة ومحيطهووا ا: نتيجةةة

على الئحة اليونسكو للتراث العالمي ممثلةم الفكر الهندسي والمدني واالجتماعي لمدينة حمواة والجمهوريوة 

 .العربية السورية

                                                   
(2)

 التوراث اتفاقيوة لتنفيو  التوجيهيوة المبواد . "العوالمي التوراث مركون –والطبيعوي الثقوافي العوالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .86 – 71الفقرة . مصدر سابق .م1005فبراير1/تا". العالمي
(1)

 .81 – 87 الفقرة. قالمصدر الساب 
(3)

 .221 – 16 الفقرة. المصدر السابق 
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العالمي  يحق للجنة التراث العالمي إدراج أي ممتل  من ممتلكاتها على الئحة قائمة التراث      

المعرض للخطر إ ا ما استوفى شرطام واحدام من شروط الخطر األكيد وهو الخطر المحدد وشي  الوقوع 

أو من شروط الخطر المحتمل والمتمثل في التهديدات التي قد تترتب عليها آثار تضر بالخصائص 

.الجوهرية للممتل 
(2) 

ورية على الئحة ولألس  فقد أدرجت جميع ممتلكات الجمهورية العربية الس

تعر ها لخطٍر محتمل ناشئ "م و ل  استنادام إلى شرط 1022الخطر بالفعل عقب اندالع األحداث عام 

ب"عن نشوث نناٍع مسلح
(1)

اإلتجار غير )وقد تّم ه ا اإلدراج نتيجة ورشة عمل ُعقدت لمناقشة  

العامة لآلثار والمتاح  مكتب عّمان وشاركت فيها المديرية  –ب نظمتها مؤسسة اليونسكو (المشروع

إنجاز الالئحة الحمراء بالممتلكات الثقافية "السوريةب ونتج عن ه د الورشة عدة توصيات تضمنت 

".السورية المهددة بالخطر
(3)

 

يجدر بال كر أن للمجتمع الدولي يجب أن يكون له دور في تقديم حماية فعلية له د الممتلكات و ل         

م 2154البروتوكول األول – (حماية الممتلكات الثقافية في حال قيام نناع مسلحاتفاقية بشهن )بموجب 

البروتوكول الثاني  مب2111و 
(4)

(.اتفاقية الهاي)والمعروفة أيضام باسم  
(5)

وتعمل السلطات األثرية  

.م على توقيع البروتوكول الثاني التفاقية الهاي1023السورية من  
(6) 

 :ئية العالميةبيان القيمة االستثنا. 4. 4

توصي هي ة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو بإعداد بيان متين ودقيق يبرز القيمة االستثنائية 

عن جميع الدراسات المقامة  كنتيجة خالصةالعالمية للممتل  المنوي إدراجه على الئحة التراث العالميب 

وتكمن قيمة ه ا البيان          . عملية الترشيح حول الممتل  و ل  قبل االنتقال إلى المراحل األخرى من

يتمثل ه ا . حول الممتل  في إظهار قيمته العالمية واإلقناع بها المعلومات المجموعةفي إظهار دور 

:(A4)البيان في مجموعة نقاط بحيث ال يتجاوز طوله صفحتي 
(7)

 

 والصون الحماية تدابير يبيّن نوأ المحتملة االستثنائية العالمية للقيمة دقيقام  وصفام  يشمل أن -

 القرارات لصانعي تتيح بطريقة البيان إعداد ويجب. المستقبل في ستُتخ  التي والمتابعة واإلدارة

 .وصفاته الممتل  قيمة يفهموا أن العام والجمهور والسياسيين

 الممتل  قيمة تجسد التي للخصائص وصفام  يتضمن وأن الممتل  قيمة لتهكيد الحجج أقوى يقّدم أن -

 .المقترحة المعايير اختيار أسباث مقنعة بعبارات يو ح أن -

 .الممتل  معالم أهم إلبراز المعلومات من يكفي ما يتضمن أن بشرط مقتضبام  يكون أن -

 تفادي وينبغي. األشخاه من واسعة مجموعة متناول في تجعله بطريقة مكتوبام  يكون أن -

 .ممكنام   ل  كان كلما خصصةالمت والمصطلحات التقنية التعابير استخدام

     

 

                                                   
(2)

 التوراث اتفاقيوة لتنفيو  التوجيهيوة المبواد . "العوالمي التوراث مركون –والطبيعوي الثقوافي العوالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .271 – 278 الفقرة. مصدر سابق .م1005فبراير1/تا". العالمي
(1)

 http://whc.unesco.org/en/list/  .م17/04/1024: االسترجاع تاريخ. 
(3)

 .ـــ 50صـــ (. 1023: مهمون) 
(4)

 اثالتور اتفاقيوة لتنفيو  التوجيهيوة المبواد . "العوالمي التوراث مركون –والطبيعوي الثقوافي العوالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .44 الفقرة. مصدر سابق .م1005فبراير1/تا". العالمي
(5)

ل الثوواني والبروتوكوو)| ــووـ 11 – 88صــووـ  .(م2154اتفاقيووة الهوواي لحمايووة الممتلكووات الثقافيووة فووي حالووة نووناع مسوولح ) .مالحووق البحووث 

 .ـــ 200 – 13 صـــ .(م2111حالة نناع مسلح م الخاه بحماية الممتلكات الثقافية في 2154التفاقية الهاي 
(6)

 .ـــ 52صـــ . مصدر سابق(. 1023: مهمون) 
(7)

 .م1022 نوفمبر/ تا الثانيةب الطبعة ب"العالمي التراث قائمة في اإلدراج ترشيحات إعداد"والثقافةب  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 .ـــ 74 – 73صـــ 

http://whc.unesco.org/en/list/
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 :يتكون ه ا البيان من خمس فقرات

              تتكون من ملخص معلومات الممتل  وملخص صفاته الممينةش: خالصة مقتضبة جامعة -2

 (.كلمة على األكثر لكل ملخص 100)

كثر لكل كلمة على األ 100)شرح المعايير المختارة من معايير القيمة االستثنائية العالميةش  -1

 (.قيمة

 (.كلمة على األكثر 100)معلومات سالمة الممتل ش  -3

 (.كلمة على األكثر 100)معلومات أصلة الممتل ش  -4

ب والنتائج المرتقبة (كلمة على األكثر 100)تتحدث عن اإلطار العامش : تدابير الحماية واإلدارة -5

 (.كلمة على األكثر 250)على المدى الطويلش 
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 تحليالت مقارنة مع أمثلة مشابهة. 7

آلوة  أن ب ْيودحماة من أشهر وآنق نواعير العالم العاملوة بقووى الودفع الموائيب في عاصي التعّد نواعير 

 تواجدت النواعير شورقام فوي بوالد فوارسش. من  عهوٍد قديمةبالٍد شتّى للسقاية في  قد تّم استخدامها الناعورة

المقدسيفي رحلة 
(2)

            ةم مقاموةم  كور فوي بوالد فوارس نواعور –م185/ هوـ375التي و ع كتابه عنهوا عوام – 

ور علوى نهور الكوور بوين شوينر وإصوطخر أسوفل سوّد  على نهر األحوازب وعودةم             المنشوه ( بانود إي أميور) أُخ 

عضد الدولة البويهيمن قبل األمير 
(1)

.م183عام  
(3)

               فوي بوالد شورق آسويا الصوينش كما تواجدت في بوالد  

لصين واليابوان وفيتنوام اعّدة مثل في دوٍل  من قصب البامبو تستعمل في رّي حقول األرز ما تنال نواعير

.ق طفيفةاربفو عن بعضهاوتايالند وكمبودياب وتختل  
(4)

( Guangxi)أن نوواعير منطقوة غوانغشوي  بيود 

 .أشهرهاالصينية قد تكون 

ش فكانوت نواعورة فورانكن المّد اإلسالمي والحموالت الصوليبيةرت النواعير غربام في أعقاث كما انتش

في ألمانيا مما نقله الصليبيون إلى أوروباب
(5)

( األنودلس)عير في شمال أفريقيا وفي إسبانيا فيما ظهرت نوا 

ابةن منها قوول الشواعر  شولألندلسيون أشعار كثر في النواعير. كحصيلٍة للحضارة اإلسالمية في تل  البالد

اإلشبيلي دادوش
(6)

:في صوت إحداها 
(5)

 

                 وباكيوووووووووةٍ لووووووووووم ُتووووووووورع  للنوووووووووووى       

توووووووووو ن أنينووووووووووي يوووووووووووم اسووووووووووتقل                 

إ ا أسووووولبت دمعهوووووا فوووووي الصوووووعيد            
. 

   وال عرفووووووووت زفووووووووورات الهووووووووووى    

ركوووووواث ُسوووووووليمى بووووووو ات النووووووووى             

ى                       أينووووووووووووع كوووووووووووول قضوووووووووووويبٍ  و
. 

فوي المنطقوة  تمركونقود على  فا  نهور العاصويب أكثرهوا انتشرت النواعير  بالد العرثشرقام في 

وورالواقعووة بووين موودينتي الرسووتن وحموواةب غيوور أن نووواعير           ظهوورت فووي سووهل الغوواث وقوورث أنطاكيووة أُخ 

 نهور العاصويمون شورق ال إلوى هرتكما اشتُ . ةمنطقة حماتل  في وإن كانت بتفاوٍت أكبر وبهعداد أقل عن 

.عوووددام وأطوووول بقووواءم  أكثووور الووو ي كانوووت نوووواعيرد الخوووابورو الفوووراتنوووواعير العوووراق علوووى نهوووري 
(7)

                   

 (ىبشوين)قريوة ب اعورتينفوي نو البةاقر محمدمرتجلة تنسب إلى أبيات  في نواعير العراق شعٌر كثيرب منهو

:التابعة لبغداد
(8)

 

ي أنووووا ت ي شووووط  إننووووي    !  بشةةةةينىعور 

برتوووووي         أنينكمووووا يحكوووووي أنينووووويب وع 

       فووووال زلتمووووا فووووي ظووووّل عووووي ٍ يمووووّددُ   
 .      

جوووووِد والهيمووووواِن      نظيُركموووووا فوووووي الو 

                  كمائُكموووووووا مووووووون شوووووووّدة الجريووووووواِن 

          أموووووواٌن موووووون التفريووووووق والحوووووودثاِن  
..         

بو البركاتالشريف أفرد عليه 
(1)

 :وهو حا ٌر ك ل  

بهووووا ناعورتووووانب كالهمووووا        بشةةةةينى

                   مخافوووووة دهووووورٍ أن يصووووويب بعينوووووهِ 
 .      

تسووووووووحد بوووووووودمعٍ دائووووووووم الهمووووووووالِن               

إلحووووووووووداهما يومووووووووووامب فيفترقوووووووووواِن                   
..         

مثيلتهوا تشوابه  هويب ومصورب فوي ريو  الفيووم لهوديرنوواعير ا العاصي موا تونال تسوتعملمن غرث إلى الو

               بهووا معوجووة وغيوور معالجووةدواليب أخشوواثو هي تهووا العامووة غيوور أن األقسووام المبنيووة منهووا أبسووطببحموواة فووي 

                                                   
(2)

 .م110 – 147ب عاش (أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم)تاث رحالة وتاجر مقدسيب صاحب ك: المقدسيشمس الدين  
(1)

ب حكووم               (الطووائع ه)ملوو  بووويهيب حكووم شوويراز وأصووفهان والعووراق وغيرهوواب توونوج ابوون الخليفووة العباسووي  :عضةةد الدولةةة البةةويهي 

 .م183 – 155
(3)

 .ـــ 241 – 242صــ . (Hill: 2002)| ـــ 224صــ (. 1006: غرايبة) 
(4)

 (Prieto I: 2011) . ـــ 2صــ |(Prieto II: 2011) . ـــ 2صــ. 
(5)

 .ـــ 224صــ . مصدر سابق(. 1006: غرايبة) 
(6)

 .قاٍض وشاعر أندلسي :ابن دادوش اإلشبيلي( أبو عبد هللا) 
(7)

 .ـــ 604صـــ . 2ج(. 2113: غني) 
(8)

 .ـــ 272صـــ (. 1007: زدياأل)| ـــ 411 صـــ. مصدر سابق. 2ج(. 2177: الحموي) 
(1)

 الشري  أبو منصور بن أبي الضوء العلويب من  رية  :الشريف أبو البركات 
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محمةد الحامةدشواعر حمواة   كرهاب يوومتهالكام  رام متعرجام ظهم ما يمنحها
(2)

بعودما  –2160المتووفى عوام – 

:بنهرها ودواليبها وجنانها بمدينته حماة رته الفيوم كّ 
(1)

 

أشووووبهتِ الِحم ووووى       الفيّةةةةو يووووا جّنووووة 

موون بحوور يوسوو  ترتوووين وتلوو  موون   

فيوووِ  النوووواعير التوووي مووون أر وووها       

ولوووو   الجنووووان الرائعووووات كمووووا لهووووا       

يووا جنووةم فووي مصوور قوود و صووفْت لنووا    

إنووي ابوون أختووِ  فووارحمي مسووترحمام     
 .      

   َحمةةاني قوود زرت رو وو  فووي فكووهن 

عصووى وموون السووحاث إ ا ه م ووا    نهوورٍ 

                  كّلووووووت كمووووووا أّنووووووْت أنينووووووام مؤلمووووووا   

ب ووووووووا اإللووووووووه جمووووووووالهّن فتممووووووووا           ح 

   مهنوووووودما  ُحسوووووون الشوووووورم مهووووووّ بام و

موووووا           واحنوووووي علوووووى قلوووووبٍ نوووووهى فتثلّ 
..         

كل أو الوظيفة أو التاريخب ة أخرى مشابهة له في الشمع أمثل إن مقارنة مثال البحث ودراسته

ب الخصائص والمنايا الدقيقة للمنشه على جميع األصعدةفي فهم  شهنٍ  ات  ة هيأو عالميكانت  محليةٍ 

           ة اليونسكو فإن شروط المقارنةنظموبحسب لجنة التراث العالمي في م شوبالتالي تعميق المعرفة

مقارنة الممتل  بممتلكات مشابهةب سواء كانت مدرجة أم ال في قائمة التراث  ينبغي: "لمينعْ بين م  

وينبغي أن تشمل المقارنة أوجه الشبه بين الممتل  المرشح وممتلكات أخرى واألسباث التي . العالمي

 وينبغي أن يهد  التحليل المقارن إلى إيضاح أهمية الممتل  المرشح. تجعل الممتل  المرشح يتمين عنها

".لى الصعيدين الوطني والدوليع
(3)

وتلخص اليونسكو أهمية التحليل المقارن في نقطتينش األولى تحديد  

م معلومات تثبت خلّو أنه يقدّ ما إ ا كان الممتل  مؤهالم لإلدراج على الئحة التراث العالميب والثانية 

قد ترشح  هة  ات قيم ثقافية مماثلةالمنطقة الجغرافية الثقافية التي يقع الممتل   منها من ممتلكات مشاب

.مستقبالم 
(4)

ن دراسة طرق صيانة المنشرت المشابهة والتعامل معها أما على صعيد اإلدارة المحلية فإ 

إداريام يسمح باالستفادة من تجارث اآلخرين عبر تتبع الحلول المختلفة وإمكانية االقتداء اإليجابية وتجنب 

 .أخطائهم وحلولهم سلبية النتائج

على نهر بردى في دمشقب  (الشيخ محيي الدين(ناعورة  مثاليّ دراسة  وقع االختيار علىوقد 

األولى . ونواعير نهري الفرات والخابور في العراق كهمثلة محلية لمقارنتها مع نواعير العاصي في حماة

  لوقوعهاوالثانية  بإ افةم إلى امتالكها فكرةم ميكانيكية متمينة سوريةالعاصمة الدمشق كونها تقع في 

إ افةم  الترتيبوهو نهر الفرات ال ي يليه نهر العاصي في  سوريةالجمهورية العربية العلى أكبر أنهر 

 .إلى تشابهها الكبير مع نواعير العاصي في مبدأ عملها

في إسبانيا  (البوالفيا)كما تم اختيار نواعير شرق آسيا في الصين وفيتنام باإل افة إلى ناعورة 

تصميمها نواعير حماة في  شابهن أشهر نواعير العالم والتي تم لكون األولى. استها كهمثلة عالميةلدر

 .لكونها االمتداد التاريخي المحّدث لنواعير العاصي السوريةفب أما الثانية حجمهاوتنافسها في 

 

  

                                                   
(2)

 .م2161 – 2120عالم دين وقاٍض حمويب عاش  :محمد الحامد 
(1)

 .ـــ 248 – 247صــ . مصدر سابق. .(ت.د: الشققي) 
(3)

المبواد  التوجيهيوة لتنفيو  اتفاقيوة التوراث . "مركون التوراث العوالمي –قوافي والطبيعوياللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العوالمي الث 

 .231الفقرة . مصدر سابق  .م1005فبراير1/تا". العالمي
(4)

. م1022نووفمبر / ب الطبعة الثانيةب تا"العالمي التراث قائمة اإلدراج في إعداد ترشيحات"ب والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 .ـــ 67صـــ . مصدر سابق
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 المثاالن المحليان. 4. 7

 :دمشق –الشيخ محيي الدين ( ساقية)ناعورة . 4. 4. 7
بال خال   هي جنة األرض"بها وبغوطتهاش  والُمْحدثون طالما تغنى األقدمونالتي دينة دمشق م

".لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ونناهة رقعة وكثرة مياد ووجود مررث
(2)

             كانت تسقي  

دمشق وغوطتها  في ب وامتاز بردى بتفرعه لعدة فروعوعصبه حياتهاشريان  لمثّ ال ي ( نهر بردى)من 

ا بال كر العديد همصتوقد اخب (نهر ينيد)و  ( نهر تورا)ه د الوفرة في الماءب ومن أشهر فروعه  نتجمما أ

بن اآلدمي صدر الدينقول القا ي   اك من الشعراء دون غيرهماب ومن
(1)

:عنهما 
(3)

 

د عوووون محبووووتهم     قووووالوا فووووؤاد ك بوووور 

       بردت قلبي عن األحبواث مو  رحلووا          
. 

فقلوووت نوووار الهووووى ال تنطفوووي أبووودا        

                        بةةةةرداومووووا  ثةةةةوراعلووووى  يزيةةةةدبمووووا 
. 

شعبان اآلثاريفيما جمع الشيخ  
(4)

:في نٍص واحد –وعددها سبعة– بردى أفرع جميعأسماء  
(5)

 

        بةةرداوقلووب الصووّب مووا  يزيةةدشوووقي 

والعوووو ول حكووووى        قنةةةةوات  وموووودمعي 

نيووووووةٍ بالجنوووووو  جاوبهووووووا             علووووووى مغ

                ربوتهةةةةاوالوووورد   جبهتهةةةةافالبوووودر 
. 

من المعشووق حوين غودا             بان يأسي و 

يلوووم الفتووى فووي عشووقه حسوودا     ثةةورا

شوووبابةٍ كوووم بهوووا مووون عاشوووقٍ شوووهدا      

وخلهووووا مووووات موووون خلخالهووووا كموووودا                        
. 

للشيخ المعرو   لمنسوثا–( الشيخ محيي الدين) مدينة دمشق  من حيي ف( زقاق النواعير)يقع 

ابن عربي
(6)

فيما مضى  الكتظاظهسمي النقاق به ا االسم  .ه ا النقاق (85صورة )تظهر  .منطقة الصالحيةفي  –

 والتي كانت تهخ  ماءها... الطواحين وغيرهااألرحية والسواقي ومن المنشرت المائية كالنواعير و بعددٍ 

هي إحدى األمثلة الباقية بحالة شبه ( ناعورة الشيخ محيي الدين)الناعورة المعروفة باسم . من نهر ينيد

.المختلفةتامة من تل  المنشرت التي زال جلّها نتيجة النالزل وعوامل النمن 
(7)

 .ه د الناعورة (86صورة )تظهر  

    
 بدمشق الدين محيي الشيخ( ناعورة) ساقية: 86صورة دمشق           –زقاق النواعير في الصالحية : 85 صورة               

 (De Miranda: 2007): المصدر

                                                   
(2)

 .ــــ 436صـــ . مصدر سابق. 1ج(. 2177: الحموي) 
(1)

 .م25توفي في النص  األول من القرن ب قاٍض ومحتسب عباسيب أول من جمع بين الحسبة والقضاء :صدر الدين علي بن اآلدمي 
(3)

 .ـــ 13صـــ (. 2113: البدري) 
(4)

 .م2415  – 2364ريب و ع عددام من األلفيات واألرجوزات الشعريةب عاش لغوي وشاعر مص :شعبان اآلثاري 
(5)

 .ـــ 14صـــ . مصدر سابق(. 2113: البدري) 
(6)

 .م2140 – 2264م وتوفي بهاب عاش 2113شيخ صوفي أندلسيب أقام بدمشق عام : محيي الدين بن عربي 
(7)

 .ـــ 41صـــ . (2187: الحسن) 
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 :نهر يزيد. 4. 4. 4. 7

بيزيد بن معاوية بن أبي سفيانأخ  اسمه نسبةم إلى 
(2)

يسقي  فقد كان في األساس نهرام صغيرام  

أشبارب  6فهصارد بعرض  –من شقه وليس هو–الخالفة أمر بحفرد وتوسعته  يزيدب فلما تولى  يعتين

.أشبار 6وعمق 
(1)

إال أنه  نهر بردى من مخرجنهر ينيد ويخرج . عر ام وعمقام  سم 10أي ما يقارث  

.يسقي ما ال يصل إليه مياد بردى وال مياد ثوراف (قاسيون جبل) يمر بسفح
(3)

            وكان يسقي قسمام كبيرام  

 21على بعد  (الهامة)القرث من قرية وينفصل عن بردى ب. منهها كانت كل مياهف (الصالحية)من أرض 

.في أرا ي حرستا بها منتهيام كيلومترام من دمشق ويمر
(4)

 .دمشق وغوطتهاأفرع نهر بردى وعالقتها ب (43ب   41مخطط ) يبين 

 
 قاسيون وجبل دمشق غوطة في بردى نهر أفرع: 42 مخطط

 (Hafteh: 2012): المصدر

 
 .بردى نهر بهفرع المروية األرا ي: 44 مخطط                         منش يهاب بحسب بردى نهر أفرع: 43 المخطط             

 (2171: بانشويا و   إيكوشار: )المصدر                                 .قاسيون وجبل القديمة بدمشق وعالقتها                 

 (Hafteh: 2012) :المصدر                      

                                                   
(2)

 .م683 – 680ب حكم (معاوية بن أبي سفيان)الخلفاء األمويينب خل  أباد  ثاني :يزيد بن معاوية 
(1)

 .ـــ 373صـــ . 1ج( 2115: ابن عساكر) 
(3)

 .ــــ 378صـــ . 2ـــ و  ج 436صـــ . مصدر سابق. 5ج(. 2177: الحموي) 
(4)

 .ـــ 58صـــ . سابق مصدر. (2187: الحسن) 



 لثاالثالفصل 
 

211 

مقطعام في أفرع نهر  (14مخطط )يظهر  بأعلى فروع النهربصفاء مياهه ونظافتهاب و ل  كونه  ينيد ن نهرتميّ 

 –(حاكورة)واحدتها –كانت تدعى قديمام بالحواكير في أراٍض خصبةب  تمين بمروردكما  .بردى مبينام ارتفاعاتها

أنواع األشجار المثمرةب تحوي من كلفي سفح قاسيون  وهي كمثل الحدائق
(2)

ارتواء منطقة الربوة  (44مخطط )يظهر  

ابن النقيبيصفها  . بمياد نهر ينيد( المنطقة المنقطة)
(1)

:الشاعر بقوله 
(3)

 

                نهةةةةر يزيةةةةد   تحووووت جلةةةةقلريوووواض 

ُنسووجت بهيوودي السووحب ثووم تنمنمووت           

          عبوووووث النسووووويم بصوووووقلها فتنفسوووووت 
. 

تنيووووود علوووووى بووووورود تنيوووووِد                       ُقم وووووٌص  

بسووووقيط طوووولب فووووي الصووووباح ب ووووروِد              

الموووووروِد                         نهرهةةةافوووي وجوووه دافوووق 
. 

نهر المجاور العن  مرتفعة أرا يهاأن إال أن توصيل الماء إلى ه د الحواكير كان يتطلب جهدام حيث  

ابن لؤلؤ الذهبيوفيها يقول  واليب لسقايتها وتوصيل الماء إليهابمما دعا إلى استخدام الد بلها
(4)

:أبياته 
(5)

 

                               حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكورة  دوالبهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
                     مووووووووون حوووووووووين  ووووووووواع زهرهوووووووووا    

. 

إلووووووووووى الغصووووووووووون قوووووووووود شووووووووووكا                      
                                  دار عليوووووووووووووووووووووووووه وبكوووووووووووووووووووووووووى 

. 
               شيخال ها الشهيرةمقاماتنهرها والسواقي المعمولة عليه باإل افة إلى الحواكير وبساتينها و تل  ي كرما ك

:منه في موشٍح طويل لهب( م2732 – 2642/ هـ 2243 – 2050) عبد الغني النابلسي
(6)

 

لطووووٌ  وصووووفا         ريةةةةاش الشةةةةا فووووي 
    الرائووووووع حسووووووبي وكفووووووى                  بةةةةةةرد 

. 

ووووووووووووننِ                     وسووووووووووووروٌر طووووووووووووارٌد للح 
يووووا صووووفا سلسوووواله العوووو ث الهنووووي              

. 
 

         السةةةةةةةةةةةةبعة األنهةةةةةةةةةةةةار   وميوووووووووووواد
والبسوووووووووواتين أولووووووووووو األزهووووووووووارِ                        

. 

جاريوووووووووووووواتٍ إلرواء الّصووووووووووووووادي              
               نفحهوووووووا المسوووووووكّي فيهوووووووا بوووووووادي

. 
 

د نفحوووووووووووووْت               قووووووووووووو الحةةةةةةةةةةةةةواكيرو
وريوووووواض النهوووووور فيهووووووا فتحووووووْت                    

. 

فووووووي زهووووووور الياسوووووومين البهوووووويجِ                
أعوووووووين الوووووووورد بطيوووووووب األريوووووووجِ                    

. 
 

وسووووووووووفح الجبووووووووووِل                      بقاسةةةةةةةةةةيونو
لنبووووووووويب وولوووووووووي                         ضةةةةةةةةةري   كوووووووووم 

. 

نهةةةةر يزيةةةةد            موووونسةةةةواقي المةةةةا  و 
صوووووار منوووووه النوووووور يبووووودو وينيوووووْد                                                 

. 

 :المنشأة تاريخ. 7. 4. 4. 7
مب23يعود إلى القرن  ناعورة الشيخ محيي الدينيرجح أن تاريخ إنشاء 

(7)
               ويرجح تحديدام  

المجاور لها والمنشه من قبل ( البيمارستان القيمري)إلى أن تكون أنشهت من األساس لتوصيل الماء 

سيف الدين القيمرياألمير 
(8)

 .مب أي قبل تاريخ وفاته2155/ هـ653المتوفى عام  

ابن طولوني كر 
(1)

:من جملة وصفه للمارستان الناعورةه د  
(20)

وبوسطه بركة " 

 ."على نهر ينيد دائمام  معظمة يهتي إليها الماء بناعورة مركبة

الثاني سليماستخدم السلطان الحقام 
(22)

تقي الدين بن معروفالمهندس الدمشقي  
(21)

لبناء مسجد  

.وجعل ماءد عن طريق ه د الناعورة ك ل ( م2526)هـ 113عام في  محيي الدينعلى قبر الشيخ 
(20)

 

رغم – (87 صورة)تظهر صورته في  شلبيٍت عائليفي الفناء الداخلي أقيمت المنشهة  من ملكية خاصة 

مواصفات مثالية تسمح برفع الماء من النهرب   وو ل  ألن إنشاءها محكوٌم بموقٍع  –كونها ملكيةم عامة

                                                   
(2)

 .ـــ 201صـــ . مصدر سابق(. 2113: البدري) 
(1)

 .م2670 – 2638عالم وشاعر دمشقي خالل الخالفة العثمانيةب ابن نقيب األشرا  في الشامب عاش : ابن النقيب الحسيني 
(3)

 .ـــ 201صـــ (. 2123: ابن النقيب) 
(4)

 .م2182 – 2120شاعر مملوكي األصلب ولد في حلب وعاش فترة في دمشقب عاش  :ابن لؤلؤ الذهبي 
(5)

 .ـــ 285صـــ . مصدر سابق(. 2113: البدري) 
(6)

 .ـــ 243صـــ . 6ج(. 1005: المحبي) 
(7)

 (De Miranda: 2007) .ـــ 150 – 148صـــ . مصدر سابق. 
(8)

 .م2155أمير أيوبيب بنى مدرسة وبيمارستانام حمال اسمه في دمشقب توفي : سيف الدين القيمري 
(1)

 .م2546 – 2475جم والفقه دمشقيب عاش مؤرخ وعالم بالترا: ابن طولون الصالحي 
(20)

 .ـــ 51صـــ . مصدر سابق. (2187: الحسن) 
(22)

 .م2574 – 2566ب حكم (سليمان القانوني)السلطان العثماني الحادي عشرب خل  أباد  :سليم الثاني 
(21)

 .م2585 – 2516انيب عاش كاتب عسكري ومهندس وفلكي ومخترع وفيلسو  دمشقي في العهد العثم :تقي الدين بن معروف 
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             على كل عائلة تقع إحدى المنشرت  من ملكيتها الخاصة أن تعير انتباهها له د المنشهة  وقد كان

ب وبه ا فقد ظلت ماء إلى لمناطق القريبة منهافيما تقوم ه د المنشهت بتوصيل ال قيد العمل وأن تبقيها

 ناعورة الشيخ محيي الدين في حال جيدة جدام بسبب عمليات الحفاظ المجراة لها والتي توارثها األجيالب

.م تقريبام 10حتى منتص  الثمانينات من القرن  ت دائرةوقد بقي
(2)

 

 خاللهب جرى م10مانينات القرنيجدر بال كر أن ترميمام قد جرى لآللة برعاية جامعة حلب في ث

كما تم  (88صورة )تظهر ه د األطواق في إ افة أطواق حديدية إلى العامود الرأسي المتفسخ بسبب إجهادات الفتلب 

ننع األلواح الخشبية من دوالث الناعورة والتي تقوم بمهمة تحري  الدوالث بقوة داء النهر لتتوق  ب ل  

.عن العمل الناعورة 
(1)

وقفت عن العمل أما تنال المنشهة ملكام للدولة وقد أبقيت كرلة تراثيةب فيما اليوم  

 .حقيقة كون مياد النهر لم تعد نظيفة كالسابقعن  فضالم بسبب االستغناء عن خدماتها بعد توفر الماءب 

 
 لعلوي من منشهة ساقية محيي الدينبالجنء ا: 88صورة             البيت العربي القديم ال ي يحوي منشهة الساقيةب: 87صورة       

 .وتظهر فيه األساور المعدنية المثبتة على الصاري                            .ويظهر خلفه جامع الشيخ محيي الدين                  

 (De Miranda: 2007): المصدر

 :وصف المنشأة. 2. 4. 4. 7

مسقط المنشهة  (61شكل )يمثل  :ن ثالثة أقسام رئيسةم الشيخ محيي الدين( ساقية)منشهة ناعورة تكون ت

 .وواجهتين متعامدتين لها

محمولة على برج طيني مغطى  .وهي اآللة التي تقوم برفع الماء (أ  – 61شكل ): الساقية الخشبية -2

في تكوينهاب  جّل قطعها خشبية الصنعب على أن سالسل معدنية تدخلو ببجمالون خشبي

ه د اآللة مع إحدى مخطوطات تصميم تطابق يو. لرفع مياد النهر إ افة إلى دالء موجودة

في صناعة  الجامع بين العلم والعمل النافع )المسمى  الشهير في مؤلفهالجزري المهندس 

.م2106عام  ى و عهب وال ي أنه(الحيل
(2)

 .لة من مخطوط الجنريتصميم ه د اآل (81صورة )تظهر  

:القناة الحجرية -1
(3)

هي قناة حجرية مرفوعة على قناطرب تسكب الدالء الماء  (ث  – 61شكل ) 

وتتصل ه د القناة بالحجرية التي  ي قناة في أر ية أعلى البرجبال ي ترفعه من النهر ف

  هامن حاليام لم يبق  . لشيخ محيي الدينله إلى البيمارستان القيمري وجامع ابإيصا تقوم بدورها

 .واجهة القنطرة الحجرية( 12صورة )تظهر ونقطة اتصال المنشهة بالقناة الحجريةب ( 10صورة )تظهر  .سةالواجهة الرئي إال

الدرج الحلنوني -3
:(3)

يظهر              درجة حلنونيةب 46برج ويتكون من ال داخليقع ( ج – 61شكل ) 

إلى األجناء العليا من الساقية الخشبيةش أي المسننان والدوالث  تمكن الوصول (11صورة )في 

الحصول على من مكن مرتقي ه د الدرجات تكما (. الطبق والماوية واللقاطة) ونيالعلو

 .إطاللة بانورامية للمنطقة

                                                   
(2)

 (De Miranda: 2007) .ـــ 150 – 148صـــ . مصدر سابق. 
(1)

 .ـــ 51صـــ . مصدر سابق. (2187: الحسن) 
(3)

 .ـــ 55صـــ . سابقالمصدر ال 
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مسقط أفقيب ومقطعانب ومنظور للدوالث الرأسي العلوي  –الشيخ محيي الدين على نهر ينيد في دمشق ( ناعورة)ساقية :  61شكل 

 .(الدوالث السندي –الماوية )

 (De Miranda: 2007): المصدر

 
 .(علم والعمل النافع في صناعة الحيللالجامع بين ا)كتابه مخطوط آلة الجنري من : 81صورة 

 (2106: الجنري)
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 .نقطة االتصال بين القناة في أر ية سق  البرج وبين القناة الحجرية في منشهة ساقية الشيخ محيي الدين بدمشق: 10صورة 

 (De Miranda: 2007): المصدر

 
 الحلنوني الموصل ألعلى البرج في الدرج: 11صورة               الحجرية المتصلة بمنشهة  والقناطر الساقية: 12صورة 

 .ساقية الشيخ محيي الدين بدمشق                                          .ساقية الشيخ محيي الدين بدمشق

 (De Miranda: 2007) : المصدر

 
 .في منشهة الشيخ محيي الدين بدمشقب وتظهر الصناديق الخشبية الحاملة للماء مركبة عليها( الناعورة)ث الرئيسي الدوال: 13صورة 

(De Miranda: 2007) 
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 :آلية عمل الساقية. 1. 4. 4. 7

تتحرك الساقية عبر قوة دفع الماء لسلسلة من التروس القائمة والمستعر ةب بينما ترفع المياد  من       

عناصر عمل الساقية مرقمين أبجديامب ( 70شكل )يظهر . وعة من الدالء مركبة على حلقة مصنوعة نم سالسل معدنيةمجم

 .كما يظهر آلية عملها مرقم تصاعديام 

 .مباشرة على نهر ينيد ال ي يمر تحت المننلتقع المنشهة فوق كوة في أرض الفناء تفتح  -2
 

 (ث  – 70 ب  72 شكل) ش(الناعورة)مثبتام في الدوالث الرئيس  لوحام  10تدفع  (أ – 70شكل )قوة ماء النهر  -1

 . (13صورة )يظهر الدوالث في  .متسببةم في دورانها
 

 .(د  – 70 ب 85 شكل) (اللكام)يحول الدوالث الدوران إلى مسنن رأسي  (ج – 70شكل ) عبر محور أفقي -3
 

 .(هـ  – 70شكل ) يتعامد اللكام مع دوالث مسنن آخر أفقي -4
 

 .(205صورة )ب يظهر الصاري في  (و  – 70شكل ) (الصاري)ير المسنن األفقي محورام عاموديام طويالم يدعى يد -5
 

 .اتصال الصاري بالطبق (15 ب 14 صورة)ب تظهر ( ز  – 70 ب 73 شكل) .(الطبق)يتصل الصاري في أعالد بمسنن أفقي  -6
 

 .(ح  – 70ب  74شكل ) (اللقاطة)يدير الطبق مسننام رأسيام متعامدام عليه  -7
 

  (ي – 70ب  75ب   61 شكل)ب (الماوية)تدير اللقاطة دوالبام رأسيام  و مسننات ( ط – 83شكل )عبر محور أفقي  -8

(.دين  الدوالث الس  )في مخطوطه اسم  الجزريوقد منحه 
(2)

 .(16صورة )يظهر الدوالث السندي في  
 

ب على محيطيهما أفقية متوازية مثبتة بمحاورتتكون الماوية من إطارين اثنين متصلين ببعضهما  -1

ب  (ك – 70شكل ) .يدور عليها الننجبيرانمركبة عل المحاور وسلسلة متتابعة من مسننات أفقية متوازية 

 .(17صورة )يظهر الننجبيران في 
 

              سلة طويلين ومتصلينب ويحمالن سل تدير الماوية زنجبيرين من الحديد ةفقياألور امحالعبر  -20

 .سم60آلخر مسافة تفصل بين الدلو وا (ل – 70شكل )من الدالء 
 

 (م – 70شكل )األر ية م لتصبه بين إطاري الماوية في القناة 21ترفع الدالء الماء من نهر يند إلى علو  -22

 .(10صورة )تظهر القناة األر ية في  .الحجريةوالتي توصله إلى القناة 
 

 .(12صورة )تظهر القناة الحجرية في  .الماء المرفوع إليها إلى وجهته تقوم القناة الحجرية بدورها في إيصال -21
 

ليحقق منفعة إ افية إلى جانب ( الناعورة)تم تثبيت مجموعة من الدالء على محيط الدوالث األسفل  -23

إلى علٍو صغير لكنه كاٍ  لتغ ية   حيث ترفع ه د الدالء المحيطية الماء( 61شكل )كونه محركام للساقيةش 

 .(13صورة ) افية المركبة على الناعورة في تظهر الدالء اإل .ننل والحديقة المجاورين للمنشهةالم

                                                   
(2)

 .ـــ 212صـــ (. 2106: الجنري) 
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 .مكونات وآلية عمل ساقية الشيخ محيي الدين بدمشق وفق مخطط الجنري:  70شكل 

 .الباحثة: المصدر

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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01 

00 00 

02 

01 
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 .وتظهر الصناديق  ات الفتحات المركبة على ألواحهاالناعورة السفلية في منشهة الشيخ محيي الدين في دمشقب : 72شكل 

 (De Miranda: 2007): المصدر

 
 .(اللكام)تفصيالت المسنن السفلي الرأسي: 71شكل 

 (2176: الحسن): المصدر

 
 .بدمشق الدين محيي الشيخ منشهة في( الطبق) العلوي األفقي المسنن تفصيالت: 73 شكل

 (2176: الحسن): المصدر
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 .بدمشق الدين محيي الشيخ منشهة في( اللقاطة) العلوي الرأسي المسنن تفصيالت: 74 شكل

 (2176: الحسن): المصدر

 
ن دي الدوالث – الماوية) العلوي الرأسي الدوالث تفصيالت: 75 شكل  .بدمشق الدين محيي الشيخ منشهة في( الس 

 (2176: الحسن): المصدر
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  بالصاري ( الطبق)اتصال المسنن األفقي العلوي : 15صورة       .الشيخ محيي الدين بدمشقالصاري في منشهة : 14صورة     

 .في منشهة الشيخ محيي الدين بدمشق                                                                                

 (De Miranda: 2007): المصدر

 
 .في منشهة الشيخ محيي الدين بدمشق( السندي –الماوية )العلوي الدوالث الرأسي المسنن : 16صورة 

 (De Miranda: 2007): المصدر

 
و  تركيب الدالء على الننجبيرين في منشهة الشيخ محيي الدين ( السندي –الماوية )تركيب الننجبيرين على الدوالث العلوي : 17صورة 

 (De Miranda: 2007): المصدر              .بدمشق
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 :أهميتها. 2. 4. 4. 7

            ويفصل  بم2106عام  الُمنهى الجزري في كتاث تصميم اآللة يتطابق مع المخطط الموجود

 .سنة 50فترة زمنية ال تنيد عن  –م2154قبل عام –بين تاريخي إنهاء الكتاث وإنشاء الناعورة 

حيث أنها في مخطط الجنري  ش(ةالناعور)السفلي الدوالث االختال  األساسي بين التصميمين هو في 

في نمو ج  ب فيما هي  ات ألواحمن األعلىوتدور باستخدام الماء الساقط عليها  (ع – 70شكل ) ات مغار ب

أ ا  مثالم إ افة إلى فروقات أخرى طفيفةش فالجنري  .هامن أسفلدمشق وتدور بقوة دفع ماء النهر 

و راعام  تدور مع دوران الصاري الخشبي لبقرة ام خشبي تمثاالم  تحمل (ن – 70شكل )بهد  التسلية صينيةم 

مرتبطةم بهاب
(2)

             إلى أن مثل ه د اآلالت عادة تحتاج قوة حيوانية تديرهاربما  مشيرام  (س – 70شكل ) 

 إلمكانيةمنه إشارة  البعض اهافيما ير .بقوة التيار المائي مكتفيةم  هافيما استغنت آلته عن ( 5 – 02شكل )ب

.استخدام قوة الحيوان في حال كانت قوة الماء غير كافية
(1)

 .(76شكل )كما يظهر في  

             سلسلة من الدالء تتحرك بقوة زوج من الدواليب المسننة يديرهما حيوان: "  الساقية بهنهاتعرّ 

ب ون الّدوسويمكن تحري  سلسلة الدالء باستخدام طاح. أو أكثر مقيد بقضيبب ويمشي في مسار دائري

".مركب على نفس محور الدوالث الحامل لسلسلة الدالء
(3)

منشهة مثلها الجنري و مخطوطةتكمن أهمية  

دون  دوالث مائيبقوة  اراندت –سلسلة من الدالء ودواليب مسننة اتي – نيساقيت كونهمامحيي الدين في 

وقيمة وجود منشهة . المائية ال البشرية ية أوالحيوانالقوى بواسطة  عادةالسواقي  فيما تدارب حيّ  ب ل جهدٍ 

بقاءها في حال  أن كماإثبات قابلية تطبيق مخططات الجنري على أرض الواقعب في محيي الدين هو 

 .على نجاح ه ا التصميم ةملموس أدلة ينين هعبر الس هاحتى اليومب واستمرار جيدة

 
 .الحيوانية القوة أو الماء دفع قوة باستخدام ملهاع وآلية قديمام  الجنري لساقية تخيلي منظوري مقطع: 76 شكل

 (Newhouse: 1992): المصدر

                                                   
(2)

 .ـــ 55 – 54مصدر سابق صـــ . (2187: الحسن) 
(1)

 (De Miranda: 2007) .ـــ 152 – 150صـــ . مصدر سابق. 
(3)

 (Hill: 2002) . ـــ 235صـــ. 
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حسب للجنري األسبقية في كونه أول من قام بوص  ساقية  ات زناجير ودالء تدور بقوى الماءب ت

.فيما لم ينجح غيرد في و ع تصميم من نفس النوع قابل للتطبيق حتى وقت متهخر
(1)

أن اإلشارة  غير 

لساقية إيطاليةب تقع في فورميا أخرى  قديمة ى التقارث الكبير بين تصميم الجنري وبين منشهةواجبة إل

(Formia) بين روما ونابوليب
(1)

ويرجع أصلها إلى الحقبة الرومانية المتهخرةب .(04صورة )انظر  
(3)

وهي  

 درجان تحت أكثريقع التشابه بين التصميمين في كونهما ين. ب ل  تسبق تصميم الجنري بفترة طويلة

من رفع  ب مما يمكنهامن أعالد على برجش والتي تستخدم صاريام طويالم محموالم فوقام تصنيفات السواقي ت

م فيما تصل منشهة 21ش حيث ترفع ساقية دمشق الماء إلى علو بقية السواقي ال تستطيعهاإلى مسافة  الماء

ب األفقي السفلي كالمسنن متطابقةواجد عناصر في ت التصميمان كما يتشابه .فورميا إلى علو أقل بقليل

(.الطبق)و  ( اللقاطة)ك ل  
(4)

على منشهة دمشقب  تاريخيام ا تحوز األسبقية يوهنا فإن منشهة فورم (18صورة ) 

بسلسلة الدالءل هاوينيد من قيمتها بقاؤها على حاٍل جيدة باستثناء فقد
(5)

أغلب المنشرت  فيما اندثرت تمامام  

             ال يكون األول أن تصميم الجنري قد وال ي يظهر بين النمو جينالتشابه وبالرغم من . المشابهة لها

فيما تدار منشهة فورميا  بيبقى متفوقام باكتفائه بقوة دفع الماء من نوعه بشكل كاملش إال أن األخير

يظهر  .البرجمن  العلوي نءالج داخل (الطبق) فقياألترس التبطة بباستخدام القوة الحيوانية عبر  راع مر

 .منظورام خارجيام ومقطعام في منشهة فورميا (78ب  77شكل )كل من 

وقد قام فريق مكل  من معهد التراث العربي في جامعة حلب بإنشاء نمو ج مبني مشابه له د اآللة 

 .(11صورة )يظهر النمو ج في  .في حرم المعهدت كيرام بههميتها 
 

 
في ساقية الشيخ ( اللقاطة)و  ( الطبق)إيطالياب ويتشابه التقاء المسننين العلويين فيها التقاء  –ي في ساقية فورميا الجنء العلو: 18صورة 

 .دمشق –محيي الدين 

 (De Miranda: 2007): المصدر

 

 

                                                   
(1)

 .ـــ 58صـــ . مصدر سابق. (2187: الحسن) 
(1)

 (Schiøler: 1973) .ـــ 33 صـــ. مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 215صــــ . المصدر السابق 
(4)

 .ـــ 33صـــ . المصدر السابق 
(5)

 (Hill: 2002) .ـــ 235صـــ . مصدر سابق. 
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 .(م2172) إيطاليا – ميافور ساقية في مقطع: 78 شكل     .(م2172) إيطاليا – فورميا في رومانية ساقية لمنشهة عام منظر: 77 شكل

 (Schiøler: 1973: )المصدر

 
 .حلب –نمو ج لساقية الجنري مبني بقرث معهد التراث العربي : 11صورة 

 .م1020أحمد البيطار : المصدر

 :حماة العاصي فيتحليل مقارن بين ناعورة الشيخ محيي الدين في دمشق ونواعير 

ترافق الدواليب الرافعة للماء عناصر إنشائية  منشرت النواعير تتكون من أجناء متعددةش حيث

           ش حيث تكون دواليبها  هندسية تكاد تكون نمطيةب فيما ال تمتل  السواقي عادةم نمطام إنشائيام مبنيام ثابتام 

              تتمين نواعير حماة بكون الدوالث مكشوفام للنظرب . شبه مختفية تحت األرضمخفية أو األغلب  على

السدب المثلثةب البرجب : فيها مبنيةكما تتشارك مع النواعير الهيدروليكية األخرى بوجود عناصر إنشائية 

           فيما  .نة حماةيوهي بالتالي تشكل الرمن البصري لمد ...النازلب القناة الحجرية والقناطر الحاملة لها

             سوى المسننات العلويةب إال أنها تتمين من ساقية الشيخ محيي الدين بدمشقللناظر ال يكاد يظهر 

تتكون من البرج  –بسيطةوإن كانت –عن السواقي األخرى بحاجتها إلى وجود عناصر إنشائية 

اختفاؤها  .حجريةوقناطر إ افة إلى قناة  الدرج الموصل للجنء العلوي منهاومن الحامل لهاب المسقو  
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أقل شهرة حتى على مستوى المنشرت  خي لمدينة دمشق جعلهاعن النظر وبعدها عن المركن التاري

 .دمشقب فال ي هب لرؤيتها إال من يعرفها ويقصدها بالنيارة داخلالتاريخية 

           لكبر حجمهاب وإلمكانية التحكم كميات أكبر من الماء نظرام ترفع  نواعير نهر العاصي كانت

ب إ افة إلمكانية تعديل عدد االموجودة فيه (العصار)حات عبر فت سدودهافي كمية الماء المحصورة قبل 

حسب اختال  بالعرض والطلب أو بما يتوافق مع  وبالتالي كمية الماء المرفوعةش مقصورات رفع الماء

كونها  المرفوعة مية الماءفيما ناعورة نهر ينيد ال تمتل  عناصر التحكم في ك. على مدار السنة الطقس

طول سلسلة النناجير ثابت ن من حصر الماء قبلهب كما أن  تمتل  سّدام يمكّ  ات تركيبة أبسطش فال

 .وبالتالي ال يمكن زيادة طول السلسلة أو عدد الدالء الرافعة للماء بهي أيضام ثابتة دالئهة بين والمساف

           طلٍ مإن إنشاء النواعير على نهر ينيد كان يتطلب وجود مكان مناسب داخل فناء عقار 

عمل بعضها البعض وإن تقاربت المسافات بينهاب فيما إنشاء النواعير على النهرب وال تعطل النواعير 

              على نهر العاصي كان يتطلب دراسة دقيقة للمسافات الفاصلة بين المنشرتش حيث أن المسافة 

                 ضهاب وهو ما يظهر لتعطيل السدود عمل بع النواعير تجعها أقل كفاءة نظرام غير المدروسة بين 

تعدد ونواعير حماة دواليب تعقيد تكوين . في بعض نواعير حماة المعروفة ببطء حركتها و ع  كفاءتها

كلفة إنشائها أكبر  نيجعال ماكميات الماءب إال أنهبالتحكم  علىمن قدرٍة  هانوفريعلى ما  أقسامها اإلنشائية

هي بحاجة لبنائين مختصين يقومون  افة  إلى تكالي  المواد األولية باإلب فكلفة صيانتها انيرفعكما 

                 كما باألخرىاإلنشائية بعملية قطع ماء النهر إلنشاء السد فضالم عن قيامهم بعمليات بناء العناصر 

ب وهي أمور أن دواليبها بحاجة لنجاري نواعير مختصين ليقوموا بعملية بنائها وموازنتها وك ل  ترميمها

ناعورة الشيخ محيي الدين دواليب ومسننات فيما بساطة تكوين  .يتطلب القيام بها معدات وروافع خاصة

في التعامل من ناحية اإلنشاء والصيانةش فدواليبها ومسنناتها الخشبية  أسهلجعلها وقلة أقسامها المبنية 

ث العقارات الواقعة  منها من التعامل مما مكن أصحا بسيطة نسبيام كما أنها ليست  ات أحجام كبيرة

                  .ال تتطلب القيام بهمور صعبة كإنشاء السدودإ افة لقلتها فهي ب فيما العناصر المبنية معها لصيانتها

              فة منشرتهامدينة حماة بكا اعتمدتكال النوعينش فيما وظيفة الفرق في التكلفة مناسب له ا ولعل 

كانت مخصصة لسقيا مناطق ب فإن نواعير نهر ينيد بشكل أساسي لسقيا الماءاعير العاصي نو على

           قدرة كبيرة لتنتجفكانت األولى  ات تكلفة أكبر وإنشاء هندسي وميكانيكي أعقد . من دمشق محددة

 .كلفة اقتصاديةعلى مبدأ  كي وبسيط لرفع الماء بكمية محدودة و ب فيما اعتمدت الثانيةعلى رفع الماء

نظرام الرتفاع  و ل  أو ملكيات مشتركةخاصة  ةنواعير حماة كانت تعود إلى ملكية عامة أو ملكي

كان مالكها يتكفل بتكلفة بنائها وصيانتها طالما انتفع . بحسب المنتفعين بهاك ل  و ة إنشائها وصيانتهاتكلف

ب بحسب ساعات اليومان الماء يقسم بينهم بمياههاب وفي حالة وجود مستفيدين عدة من ناعورة واحدة ك

                         منشرت زقاق النواعير فيما . بحسب مقدار انتفاع كٍل منهم كما كانت تكلفة صيانتها تقسم بينهم

          صيانتها مسؤولية ب وتعود وتسقي الحواكير أو المباني العموميةتعود لملكية عامة كانت في دمشق 

أوجه الشبه واالختال  بين ( 08جدول )يلخص  .مياههادورهم من العقار الواقعة في أر هم وال ين ينتفعون ب على مالك

 .منشرت نواعير حماة ومنشهة ناعورة الشيخ محيي الدين في دمشق

آلالت رفع الماءب يحقق كٌل نمو جان  نواعير العاصي في حماة وناعورة نهر ينيد في دمشق هما :نتيجة

في الهندسة واإلنشاء  في توزيع الماء والتكلفةب ويظهر كٌل منهما نمو جام مختلفام عن اآلخر عدالةمنهما لل

 .واإلدارة
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.بين نواعير العاصي في حماة وناعورة الشيخ محيي الدين في دمشق عامة مقارنة: 08جدول    

 ناعورة نهر يزيد في مدينة دمشق نواعير نهر العاصي في مدينة حماة 

 يخالتار

 و

 الموقع

تاريخ 

 اإلنشا 

م 3أقدم الشواهد الموثقة لوجودها يعود إلى القرن 

 .إيل جبلفي وص  اإلمبراطور الروماني 

ب (م2106)تتشابه مع تصميم في كتاث الجنري 

ويعود تاريخ إنشائها إلى النص  األول القرن 

 .م23

 نهر العاصي –منطقة حماة  الموقع
أحد )نهر ينيد  –مدينة دمشق  –زقاق النواعير 

 (أفرع نهر بردى

مميزات 

 الموقع

يجاور النهر أراٍض خصبةب لكنها أعلى من 

 مستوى النهر

ب لكنها أعلى (حواكير)يجاور النهر أراٍض خصبة 

 من مستوى النهر

مميزات 

 النهر

 . و ميالن قليل وماء غنير -

 يتمين بثبات كمية الماء على طول -

 .النهرب وخالل فصول السنة

 .ال تقع فيه فيضانات مدمرة -

 يعتبر نهرام صغيرامب ويدعود البعض -

 (.قناة)

 .نظي  الميادب نظرام الرتفاعه العالي -

 يصل إلى مناطق ال تصل إليها بقية -

 .فروع بردى

 التصنيف

تسمية 

 المنشأة
 ناعورة –ساقية  ناعورة

تصنيف 

 المنشأة
 ناعورة هيدروليكية

ب رأسي طويلب يساقية  ات قضالتجمع بين 

 ناعورة  ات قضيب قصيرالو

تصنيف 

 شولر
(2A-2) (1A-1ث) ب (1C-1ث) ب (1C-2ث) 

 الدوالب
 خشبي

 بال مسننات

 خشبي

  و مسننات أفقية وشعاعية

طرق رفع 

 الما 

مبنية في أصل محيط ( القبون)مقصورات 

 الدوالث الخارجي
  ات دالء( زناجير)سلسلة معدنية 

العناصر 

 المبنية

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلثة -

 .برج -

 .قناة الحجرية -

 .قناطر -

 .النازل -

 طين وخشب –بسيطة 

 برج طيني  و سق  جمالوني -

 .خشبي  

 .درج حلنوني خشبي -

 حجر –معقدة 

 .قناة حجرية -

 .قناطر -

 الملكية

 و االنتفاع

 الملكية

 مشتركة –خاصة  –عامة 

العقار الواقعة  وقد تتبع ملكية كل جنء من المنشهة

 فيهب أو تكون ملكيتها كلها مشتركة بين المنتفعين

 عامة

المنشهة ملكية عامة لكنها مبنية في فناء داخلي 

 لعقارات خاصة

 العقار الواقعة  منه –ممتلكات عامة  مشتركة  –خاصة  –ممتلكات عامة  الرفد

االنتفاع 

 بمائها

ارات يمكن تقسيم الماء المرفوع عبرها بين العق

بحسب أهميتها وحاجتها و ل  بحسب ساعات 

 النهار

 ال تقسم

اإلنشا  و 

 الصيانة

أخشاب 

 الدوالب
 ال تشترط نوعام محددام لكل قطعة أنواع مختلفة لكل جنء

 تكلفة إنشائه
 عالية

 تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

 معتدلة

 ال تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

إنشا  

 المنشأة

 معقدة

 تحتاج قطع مياد النهر إلنشاء السد

 بسيطة

 تتم داخل البيت بعد تحديد موقع مناسب

 تشغيل

 المنشأة

 (تعمل لوحدها)غير مكل  

 ال تحتاج إشرافام على التشغيل

 (تعمل لوحدها)غير مكل  

 ال تحتاج إشرافام على التشغيل

 الصيانة
 معقدة

 تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

 بسيطة

 ج معلمام مختصام بالنواعيرال تحتا

تكلفة 

 الصيانة

 عالية

 يتحملها المال  أو المالك المنتفعون

 معتدلة

 يقوم بها مالك العقارات الواقعة فيها
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 التوصيف

 التقني

 مسافة الرفع

تصل في . ترفع الماء مسافات عالية إلى متوسطة

ب وفي أقلها (ناعورة المحمدية)م 11أقصاها إلى 

 (الدهشة والمؤيدية ناعورتا)م 7إلى 

 م21ترفع الماء مسافة متوسطة 

 مساحة الري
م 545–478 :شتاءم 

1 

م 201 :صيفام 
1
 %80-77.1انخفاض  

م 105–15 :شتاءم 
1 

م 15–42 :صيفام 
1
 %53.7–56.8انخفاض  

قابلية 

 التعديل

يمكن زيادة كمية الماء المرفوعة بإ افة  -

 .صناديق إ افية

وسرعة الدوران عبر  يمكن التحكم بكمية الماء -

 .السد

 ال يمكن زيادة كمية الماء المرفوعة  -

 عبر زيادة عدد الدالءب ألن طول   

 .النناجير ثابت  

 ال يمكن التحكم بكمية الماء أوسرعة  -

 .الدوران  

تقارب 

 المنشآت

يمكن و ع أكثر من دوالث في المنشهةب إال أن 

وجود  التقارث بين المنشرت قد يعطل عملها بسبب

 السد

 التقارث بين المنشرت ال يسبب مشاكل

التأثير 

البصري و 

 السمعي

التأثير 

 البصري

 جميع مكونات المنشهة ظاهرة للعيان

 .الدوالث -

 .عناصر االغترا  -

 .العناصر المبنية -

 تظهر أجناء بسيطة من المنشهة

.الجنء العلوي من المسننات -  

.البرج المسقو  -  

تعدد 

 المنشآت

تمع العديد من المنشرت في نقاط متقاربة معطية تج

 صورة بصرية قوية
 رغم قرث المسافات فإن كل منشهة تعمل لوحدها

التأثير 

 السمعي
 أصوات الدوالث مكتومة أصوات الدوالث عالية

 (زقاق النواعير)حمل النقاق الواقعة فيه اسم  (مدينة النواعير)حملت مدينة حماة اسم  تأثيرها

 الوضع

 الراهن

 الترميم

 يتم ترميم األجناء الخشبية دوريام  -

 (.دائرة النواعير)بإشرا    

 يتم ترميم األجناء الحجرية دوريام  -

 (.اآلثار والمتاح )بإشرا    

 جرى ترميم للمنشهة في ثمانينات  -

 .القرن العشرين من قبل جامعة حلب  

 م10قرن متوقفة من  منتص  ثمانينات ال قيد العمل الخدمة

التصنيف 

 األثري

 منشهة  ات عناصر مبنية وغير قابلة للنقل منشهة  ات عناصر مبنية وغير قابلة للنقل التوصيف

تصنيف 

 اليونسكو
 ممتل  ثقافي ممتل  ثقافي

وضع 

التصنيف 

 المحلي

 .قائمة األثار في الجمهورية العربية السورية .قائمة اآلثار في الجمهورية العربية السورية

وضع 

التصنيف 

 العالمي

القائمة المؤقتة على الئحة التراث العالمي 

 .م2111باليونسكو عام 

لم تدخل مع مدينة دمشق في قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي حيث أنها تقع خارج حدود المدينة 

 .القديمة
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 :سورية والعراق –نواعير نهري الخابور والفرات . 7. 4. 7

أخبارهم               كروها في كثيرام ما والنهرين العراق والجنيرة بين في بالد نواعير الث العرعر  

رهمباشعأوتغنوا بها في 
(2)

عبيد هللا بن مسعودفيها أبيات للفقيه  التي قيلتاألشعار أوائل  من 
(1)

                               

:م7/ هـ2 رنقال–
(3)

 

ةم       عشوووووي بةةةةةالفراتولموووووا اسوووووتحّنْت 

تحووووند بووووال حوووونٍن وشوووووقٍ أصووووابها    

     سووووواٌء بكوووواء العووووين منووووي والوووو ي

ح اُلبكووووا              علووووى أننووووي ور قوووود أْقوووور 
. 

كوووووووواد الفووووووووؤاد ي بوووووووويُن                 نةةةةةةةةواعير  

وللقلووووب موووون شووووووقٍ إليوووو  حنووووويُن                

بكووووووين  ولكوووووون مووووووا لهوووووون عيوووووووُن        

                    جفوووووني ولووووم ُتقوووورح لهوووون جفووووونُ 
.        

الرومي ابن أبيات للشاعرو
(4)

:بالعن  وبالغناءمتغنيام بصوتها ومشبهام له  –م1/ هـ3القرن – 
(5)

  

        نةةةةةةةاعورة  ونعووووووورت فوووووووي المووووووواء 

وتووووووووووووووارةم تحسووووووووووووووبها قينووووووووووووووةم                

أنجووووووووووووووٌم                                           كيزانهةةةةةةةةةةةةةةاكهنمووووووووووووووا 
. 

كالب وووووووووووـربط النووووووووووواعرِ                حنينهوووووووووووا 

تووووووووردد اللحوووووووون علووووووووى زاموووووووورِ                   

دائووووووووووورٌة فوووووووووووي فلوووووووووووٍ  دائووووووووووورِ                                  
.            

والبربط هو العودب
(6)

بوالكينان مفردها كوز وهو ما يشرث به 
(7)

ويقصد بها جرات رفع الماء المثبتة  

الصنوبري وصفت أبياتفيما . على محيط الدوالث
(8)

تلون صوت دوالث  –م20–1/ هـ3–1القرن – 

:الناعورة وعدم ثباته
(5) 

فيووووه كواكووووٌب         الةةةةدوالبموووون  فَلةةةة   

متلووووّون األصوووووات يخفووووي صوووووته     

أبووووودام حنوووووين الووووو ئب فيوووووه موووووردٌد                    
. 

مووووون مائوووووه تووووونقضد سووووواعة تطلوووووُع            

           بغنائووووووه طوووووووورام وطووووووورام يرفوووووووعُ 

أبووووودام زئيووووور الليوووووث فيوووووه مرّجوووووُع                
.            

قد شكلت اللبنة األساسية ب ومن  القدم أقيمت محطات النواعير على  فا  نهري الفرات والخابور

                   في البناء الحضري لتل  المنطقة مقاومة عوامل الطبيعة والنمن حتى آلت للتوق  عن العمل 

حاليام وقد تركن وجود النواعير في إقليم أعالي الفرات ال ي يضم  .بعد أن أهملت نتيجة االستغناء عنها

رحبة مال  )وراوة  نةاهيت وعو( حديثة الفرات) اشتهرت مناطق الحديثةمحافظة األنبار العراقيةب وقد 

 .باستقائها الماء عبر النواعير (بن طوقا

 :الفراتنهر . 4. 7. 4. 7

  ةفي اآلشوريو( ْفرات)لمة اآلرامية السيريانية إلى الك. م.أصل تسميته إلى األل  الثاني ق دّ ريُ 

."الخصب"أو  "المثمر"ب وتعني اللفظة في عمومها (تو را بو)
(1)

ويعني ( الفرات)ويسميه العرث  

ب"أع ث الماء"
(20)

(.الفراد)ولبعضهم فيه لغة أخرى  
(22)

ية بسبب ع وبة بقوته الشفائالعديد وقد آمن  

بحسب المعتقد اإلسالميب كونه من أنهار الجنةلو بمائه
(21)

رفاعة بن أبي  ل  قول الشاعر  منو 

:الصفي
(20)

 

م توووور  هووووامتي موووون حووووّب ليلووووى        لووووأ
فلووووو شووووربْت بصووووافي الموووواء عوووو بام                                              

. 

لهوووا صوووليُل         الفةةةراتعلوووى شووواطي  
األقوووووووو اء زايلهووووووووا الغليووووووووُل                                     موووووووون

.            

                                                   
(2)

 .ـــ 45 – 43صـــ  .(نواعير نهري الفرات والخابور في المصادر التاريخية العربية) .حق البحثمال 
(1)

 .م727/ هـ18ب توفي (عمر بن عبد العنين)تابعي وفقيه أمويب مفتي المدينة المنورةب معلم الخليفة  :عبيد هللا بن مسعود 
(3)

 .ـــ 6 – 4ــ صـ. مصدر سابق. 1ج(. 2177: الشمشاطي) 
(4)

 .م816 – 836شاعر بغدادي عباسي رومي األصلب عاش  :ابن الرومي 
(5)

 .ـــ 20 – 1صـــ . مصدر سابق. 1ج(. 2177: الشمشاطي) 
(6)

 .ـــ 606صـــ . مصدر سابق.(. ت.د: الفيروز أبادي) 
(7)

 .ـــ 485صـــ . المصدر السابق 
(8)

 .م145بوص  الطبيعةب تنقل بين حلب ودمشقب توفي شاعر أنطاكيب اشتهر  :أبو بكر الصنوبري 
(1)

 .ـــ 548صـــ . مصدر سابق(. 2111: الحلو) 
(20)

 .ــــ 141 – 142صـــ . مصدر سابق. 4ج(. 2177: الحموي) 
(22)

 .ـــ 357صـــ . مصدر سابق. 2ج.(. ت.د: ابن العديم) 
(21)

 .ـــ 141 – 142صـــ . مصدر سابق. 4ج(. 2177: الحموي)| ـــ 370 – 364صـــ . المصدر السابق 
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               م فوق سطح البحر مكونام 3000جبال تركيا على ارتفاع ينيد عن ينبع نهر الفرات من 

 ب(كيبان)بالقرث من قرية ( نهر الفرات)الل ين يلتقيان مشكلين ( صو–قرد)و  ( صو–مراد)من الرافدين 

( القرنة)د نع( دجلة)يجري النهر في األرا ي التركية ثم السورية وبعدها العراقيةب حتى يلتقي بنهر 

             ويبلغ طول الفرات من منبعه (45مخطط ) .في الخليج العربينهايةم ليصب ( شط العرث)ويكون معه 

كلمب1140حتى التقائه بنهر دجلة 
(2)

كلمأل   444فيما تبلغ مساحة حو ه  
1

ب وهو ثاني أطول أنهار 

.العالم العربي بعد النيل
(1)

عند منابع النهر المصدر األساسي لمياههب  تشكل األمطار والثلوج المتساقطة 

وهو آخرها ومن بعدد تبدأ مياد الفرات بالتناقص نتيجة  (نهر الخابور)فيما ترفدد العديد من الروافد أهمها 

.التسرث والتبخر
 
                 أنه  كماة الت ب ث نسبيام وب ل  فهو ال يفيض إال في شهر مايوب عتبر مياهه قليلت

.ما يجعله يحمل كميات كبيرة من الرواسب  و انحدار شديد
(1)

 

النابغة الذبيانيوص   
(3)

بالنعمان بن منذرهيجان نهر الفرات وجبروت فيضانه بقصد مدح  
(4)

 

:وجرفه للنباتات كما  كر حمله للرواسب
(5)

 

إ ا جاشووووت غواربُووووه       الفةةةةراتفمووووا 

يمووووووودد كووووووووّل واٍد متوووووووورعٍ ل ِجووووووووبٍ            

يظوووّل مووون خوفوووه الموووالح معتصووومام            

يوموووووام بوووووهجود منوووووه سووووويب نافلوووووةٍ                                          
. 

برين بالنبوووووِد          اترموووووي أوا يوووووه العووووو 

 فيوووه ركووواٌم مووون الينبووووت والحضوووِد       

وووووِد            بالخينرانوووووة بعووووود األيووووون والن ج 

وال يحووووول عطوووواء اليوووووم دون غووووِد                
.            

ويقصد أن حتى الفرات عندما تفور أمواجه لتضرث شطرنه بالنبدب ويهخ  مددد من أودية ملي ة بالماء 

لكرث حتى يتمسكون بسكان فيخا  المالحون ويصابون باإلعياء واويحمل بقايا األغصان والنباتاتب 

 .وكرمه النعمانسفنهمب فهو على كل ما  كر ال يعادل جود 

 :نهر الخابور. 7. 7. 4. 7

تعر  أيضام باسم عين  –( رأس عين)ترفدد عيون  ينبع نهر الخابور من مرتفعات األنا ول

–وردة
 (6)

في الفرات  نصبثم ي شكل نهرام كبيرام لي (نهر مدّ )من و( الهرماسنهر )يستمد الماء من كما  

(اءقرقيسي)في  رافدام له
(7)

(.بالبصيرة)وتعر  حاليام  (دير النور)جنوث مدينة  
(8)

يبلغ طول  (45مخطط ) 

أل  كلم 36.1كلمب ومساحة حو ه 430نهر الخابور 
1

غنير  عميق المجرى سريع الجريان ب وهو

الميادش
(1)

مليار م 2,5السنوي  تصريفهحيث يبلغ معدل  
3
ب
(20)

بين  فتين  ا أنه يجري بانتظامكم 

 وت كر خضرة  فافه أخت .مرتفعتين بما يكفي الستيعاث فيضاناته الطفيفة مما يجعله مناسبام للري

الوليد بن طريف
(22)

:في أبيات ترثي بها أخاهاالخارجّي  
(21)

 

مالووو  مورقوووام          الخةةةابورأيوووا شوووجر 

                           فتووى ال يحوووب الووناد إال مووون التقوووىب               
. 

كهنوو  لووم تجوونع علووى ابوون طريووِ           

وال الموووووال إال مووووون قنوووووام وسووووويوِ                 
.            

                                                   
(2)

 .ـــ 15 – 14صـــ (. 2116: مخيمر و  حجازي) 
(1)

 .ـــ 11 – 17صـــ . مصدر سابق(. 2115: البدوي) 
(3)

 .م605ب توفي (النعمان بن من ر)شاعر جاهليب صاحب معلقةب اتصل بالمنا رة ومدح ملكهم  :النابغة الذبياني 
(4)

 .م601 – 581ب حكم (المن ر بن المن ر)ملوك المنا رةب خل  أباد  آخر :النعمان بن منذر 
(5)

 .ـــ 284صـــ . مصدر سابق(. 2161: الشعار) 
(6)

 .ـــ 171صـــ . مصدر سابق(. 2830: أبو الفداء) 
(7)

 .ـــ 334صـــ . مصدر سابق. 1ج(. 2177: الحموي)| ـــ 351 – 358صـــ . مصدر سابق. 2ج.(. ت.د: ابن العديم) 
(8)

 .ـــ 15صـــ . مصدر سابق(. 2116: مخيمر و  حجازي) 
(1)

 .ـــ 232صـــ . مصدر سابق(. 1006: غرايبة)| ـــ 174صـــ (. 2112: بلنت) 
(20)

 .ـــ 234صـــ . مصدر سابق(. 2115: البدوي. )نفس الصفحة. المصدر السابق 
(22)

 .م715ب  قتل في رمضان (هارون الرشيد)ى الخليفة العباسي رأس الخوارج في عهددب خرج عل :الوليد بن طريف الشاري 
(21)

 .ـــ 334صـــ . مصدر سابق. 1ج(. 2177: الحموي) 
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 .والخابور الفرات نهري مجرى: 45 مخطط

 (2116: حجازي و   مخيمر: )المصدر

 :وأعالي الفرات األدنى نواعير الخابور. 2. 7. 4. 7

الهيدروليكيووة علوى  ووفا  نهور الخووابورب وفوي القسووم العلووي موون نهور الفووراتب  تواجودت النوواعير

وتمينت األولى بكثرة عددها وطول بقائهاب
(2)

نظورام لعوامول عودة  اءم بينموا كانوت نوواعير الفورات األقول بقو 

قابليتووه للفيضووانات األموور الوو ي يجوور  معووه احتوائووه علووى الطمووي إ ووافة إلووى منهووا قوووة جريووان النهوور و

اليببالدو
(1)

وهي له ا ال تجعل على النهر مباشرة على سوّدش بول تحتفور مون الفورات قنواة وعلوى القنواة يوتم  

الغزي المؤرخ بناء منشهة الناعورب وي كر
(3)

:ه ا األمر في معورض حديثوه عون نهور الفورات 
(4)

السوقاية " 

ة سواقية ثوم يرفوع بواسوطة ال تكون بغير الكرد والدوالث والغورا  يجور المواء إليهوا بواسوط  من ه ا النهر

تقوويم البلوودان كتواث وموا زال  كور بعوض هوو د القنووات موجوودام فوي كتوب التوواريخب فيو كر  ".هو د األدوات

:رحبة مال  بن طوق سابقام –ساقية راوة 
(5)

 ".وشرث أهلها من قناة من نهر سعيد الخارج من الفرات" 

ش(Anne Blunt) آن بلنت البريطانيةتص  الليدي 
(6)

م بقايوا 2878حلتها التي قامت بها عام في ر 

ب وتشك  في كونها بقايا نواعورة (عانة)ة على نهر الفرات بعد وادي علي بالقرث من عنّ  طاحون متهدمة 

."كانوووت قووود اختفوووت منووو  زمووون طويووول"ألن النوووواعير 
(7)

            ألةةةوا موسةةةيل النمسووواوي فيموووا يوثوووق الرحالوووة 

(Alois Musil)ش
(8)

:لناعور في حقول الهضبة م مشاهدته2121قام بها عام في رحلته التي  
(1)

شواهدنا " 

           وتتكووون موون دوالث كبيوور ُركبووت( بالنوواعور)موون نوعهووا المعروفووة   فووي حقووول الهضووبة أول رافعووة موواء

          ويظول الودوالث غائصوام فوي النهور إلوى عموق كبيور ويسوتند محووورد. علوى حوافوه أوعيوة فخاريوة مسوتطيلة

و ووع عليهووا ( قنوواطر)دعووامتين موون الحجوور ويوورتبط بضووفة النهوور بصوو ب موون الوودعائم تحموول عقووودام علووى 

ويحوورك الموواء المتوودفق الوودوالثب فتمتلووئ الجوورار بالموواء ويصووب فووي الحوووضب ومنووه يتوودفق إلووى . حوووض

:قرث منرعة الورشوانية فوي نوواحي هيوتأخرى و ".ويُسمع صرير ه د الدواليب ليل نهار. المنارع
(20)

 

 ".(ناعور)شاهدنا إلى الغرث اثنتي عشرة نخلة كبيرة وخمس عشرة صغيرة مع دوالث للسقي "

                                                   
(2)

 .ـــ 604صـــ . صمدر سابق. 2ج(. 2113: غني) 
(1)

 (De Miranda: 2007) .ــــ 132 – 130صـــ . مصدر سابق. 
(3)

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ورئيس فرعه بحلبب كما . في مدينة غنةمؤرخ وشاعر حلبيب ولد والدد  :كامل الغزي الحلبي 

 .م2133 – 2853عاش . أسس جمعية العاديات بحلب وترأسها حتى وفاته
(4)

 .ـــ 17صـــ . مصدر سابق. 2ج(. 2113: غني) 
(5)

 .ـــ 182صـــ . مصدر سابق(. 2830: أبو الفداء) 
(6)

 .م2127 – 2837عاشت (. قبائل بدو الفرات)و  ( حج إلى نجد)و عت كتابي  رحالة بريطانيةب :الليدي آن بلنت 
(7)

 .ـــ 234صـــ . مصدر سابق(. 2112: بلنت) 
(8)

 .م2144 – 2868عاش . مستشرق وباحث ورحالة نمساويب زار بالد الشام ووسط شبه الجنيرة العربية وشمالها: ألوا موسيل 
(1)

 .ـــ 37صـــ (. 2110: موسيل) 
(20)

 .ـــ 134صـــ . المصدر السابق 
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ش(Kermit Roosevelt) كيرمةت روففلةتبه ا يكون الضابط األمريكي 
(2)

هوو صواحب الوصو   

         فوي نهوور الفورات بوالقرث موون هيوت و لوو  خوالل مشوواركته علوى جنيوورة األدق لمجموعوة نوواعير شوواهدها

:(م2128 – م2124) ث العالميووة األولووىفووي الحوور
(1)

الخنووادق المائيووة التووي روت الجنيوورة كانووت مووألى " 

        قود وصوفت جيودام ( النوواعير)هو د  (3).ثالثوين إلوى سوتين قودمام يتوراوح قطرهوا بوين – بعجالتٍ مائية عمالقة

مواء عاليوام  ومن أواٍن وبينموا تغور  ال. تتواجود أحيانوام سوت عشورة نواعورة متواليوة... في الكتواث المقودس

 ".علوى محيطهواب فهوي تصورخ وتو ن علوى محاورهوا الخشوبية العمالقوة مربوطة فخارية على شكل القرع

 (200صورة )

 
 .م10في مطلع القرن  ناعورة على نهر الفرات: 200صورة 

 (Roosevelt: 1919): المصدر

(Henri Charles) تشارلز الفرنسي المستشرق رصد م2136عام 
(4)

 ناعورة  ثالثينمن ر أكث 

بمنطقة الخابور األدنىفي 
(5)

األجناء اإلنشائية  سوىزالت دواليبها بشكل كامل تقريبام ولم ينج  (46مخطط ) 

على الضفة اليمنى  منها 10ناعورةش  36م ما مجموعه 2163عام ه فيما أحصيت على  فاف. للنواعير

.وست عشرة على الضفة اليسرى
(6)

نسبام من أرا ي منطقة أعالي الفرات قاربت كانت النواعير تروي  

               من األرا ي النراعية دونمام 7800م قبيل اندثارها وتوقفها عن العمل ما مساحته 2172في عام 

كلم21.5ما يعادل –
1
–
(7)

الدراسات الميدانية التي قامت بها وزارة التخطيط العراقية إلقليم وقد رصدت  

دوالبام مائيامب 550يقارث  ما م2177أعالي الفرات عام 
(8)

وبحسب وزارة الري العراقية فإن نسبة  

:م كانت كالتالي2178نواعير في عام أرا ي أقضية إقليم األنبار المروية بمياد ال
(1)

 

 %2 :الرمادي -

 %24 :تـــيــه -

 %2 :ةـثـديــح -

 %7 :ةـنــــــع -

                                                   
(2)

الثانيوة ورجول أعموال وكاتوب أمريكويب ابون الورئيس األمريكوي السوادس و تين األولوىالعوالمي ينجندي خدم في الحورب :كيرمت روففلت 

 .م2143 – 2881عاش (. ثيودور روزفلت)والعشرين 
(1)

 (Roosevelt: 1919) . ـــ 207صـــ. 
(3)

 .مترام  28 – 1ما يعادل  
(4)

 .م0091 – 0011عاش (. عشائر الغنامة في الفرات األوسط)صاحب كتاث . رجل دين ومستشرق فرنسي :هنري تشارلز 
(5)

 .ــــ 132 – 130صـــ . مصدر سابق. (De Miranda: 2007):  كر في 
(6)

 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 25صـــ . مصدر سابق. 
(7)

 .متر مربع 1500فيما الدونم العراقي يعادل متر مربعب 2000الدونم الشامي يعادل  
(8)

 .ـــ 544صـــ (. 2187: السعدي) 
(1)

 .ـــ 545صـــ . المصدر السابق 



 لثاالثالفصل 
 

122 

كانت مجموعة نواعير الرويشدش دنىفي قسمه األي كر أن أطول المنشرت عمرام على نهر الخابور 
(2)

 

           . م وكانت جميعها قيد االستعمال2136فقد حوت ثالثة دواليب عام  .ه د المجموعة قبيل إزالتها (202صورة )تظهر 

 حتى نهاية ثمانينات القرن الما يب حيث بقي موجودام ولكن إحدى ه د الدواليب دائرةم  توقد استمر

 .زال في التسعينات ولم تنُج سوى العناصر اإلنشائية من المحطة حتى عن العمل متوق 

 
 .م2131توزع منشرت النواعير على نهري الفرات والخابور بحسب دراسة األثري اإلنجليني تشارلن عام : 46مخطط 

 (  De Miranda: 2007: )المصدر

                                                   
(2)

 (De Miranda: 2007) .ـــ 132صـــ . مصدر سابق. 
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 .م10رن مجموعة نواعير الرويشد على نهر الخابور في ثالثينات الق: 202صورة 

 (De Miranda: 2007): المصدر

 :أقسا  بنا  نواعير الخابور األدنى وأعالي الفرات. 1. 7. 4. 7

 (2):الدوالث الخشبي - أ

يستند (. م 6 – 4)محور دوران الدوالث الخشبيب يصنع من خشب التوتب يتراوح طوله : العابر -

 .(201صورة )يظهر في  .فوق قطعتين خشبيتين كبيرتين

عودام تمثل أنصا  أقطار الدوالث الخشبيب تثبت به بواسطة مسامير  14: (صلبانال) األعواد -

 .خشبية

هما إطاران متوازيان يتم تثبيتهما في األطرا  الخارجية لألعوادب ويتكون كل : إطاران دائريان -

تثبت الدائرتان على أ رع الدوالث باستخدام مسامير (. الكفا ) إطار من مجموعة قطع منحنية

 .خشبية

تربط  بفي صناعة دائرتي الدوالث الخشبي تستخدم للقطعة( م 3 – 1)بطول  قطع منحنية: الكفا  -

 .ا باستخدام مسامير خشبيةالقطع ببعضه

 سع  النخيل( شرايج)شرائح خشبية مصنوعة من تجميع شظايا (: الخشبية الشرائح)الري   -

              باستخدام أشرطة ها البعضمرات عر يام ببعض 3مرات طوليام و   3عبر حياكتها  م2بطول 

يتم عبرها التحكم بسرعة دوران الدوالثش يتم زيادة عددها عند انخفاض منسوث  .من لي  النخيل

 .النهر لتنيد سرعة الدوالثب وإنقاه عددها عند ننول مستوى النهر لتقل سرعته

             أواني مستطيلة: (هل هيتب القوق في مصطلح أ القلل ب الجرار باألكواز ) األواني الفخارية -

أو أسطوانية مفتوحة من جهة واحدة تمتلئ بالماء حين تكون في أسفل الدوالث ثم تفرغه عندما 

            كوزام  14عددها  .ية وهي تقوم بتفريغ المياد في القناة العلويةبعض األواني الفخار (203صورة )تظهر  .ترتفع إلى األعلى

الناعور مضاع  )ويسمى الناعور حينها  48لواحدةب ويمكن مضاعفتها إلى في الناعورة ا

 .وقد أ حت تستبدل أحيانام بصفائح أو علب بالستيكية (.الطوق

وهي صغيرة أو كبيرةش تستعمل الصغيرة لوصل قطع الكفا  (: الحفو )المسامير الخشبية  -

 . رعببعضها البعضب فيما تستعمل الكبيرة منها لربط اإلطارين باأل

مسامير خشبية طويلة تستخدم للتثبيت على العابرب يبلغ طول الواحد (: السبن)المسامير الطويلة  -

 .سم60منها حوالي 

                                                   
(2)

 .(1021: لمحمديا)| ـــ 37صـــ . مصدر سابق(. 2110: موسيل)| ـــ 553ب  546 – 545صــــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
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النخل تستخدم لربط األواني الفخارية بالدوالث الخشبي عثوق حبال مصنوعة من : الحبال -

 .للناعور

 .انة أو الفيضاناتحبل غليظ يربط به الناعور ليتم إيقافه في أيام الصي: الربطة -
 

 (2):المحطة اإلنشائية - ث

جسر صناعي يمتد داخل النهر بشكل مائلب ويقوم بحجن مياد النهر وتوجيهها (: الّسكر)الجسر  -

 (B – 71شكل ) .عبر ميالنه إلى دوالث الناعورب مما ينيد من قوة وكمية دفع الماء المحرك للدوالث

ين  خمينب يمر فيه دوالث الناعور الخشبي ممر مائي  يق محصور بين قائمين رأسي: السيب -

 .ويسبب في خلق تيارات صناعية داخله مما يعطي قوة أكبر لتحري  الدوالث الخشبي

ميل صناعي في أر ية السيبب يتم تعميق باستمرار لضمان خلق سرعة إ افية للماء : الكري -

 .الداخل إلى السيب

ران بينهما الدوالث الخشبي والسيب ال ي تدخل قائمان مبنيان من الحجر يحص: القائمان الحجريان -

العابران  (204صورة )تظهر  (.العابر)مياد النهر عبرد إلى الدوالثب ويحمالن من أعالهما محور دورانه 

 .لمنشهة ناعورة في الحديثة

بناء  خم يتكون من عدد من الركائن المشيدة من الضخورب أساسات الركائن : (الدالية)المحطة  -

            يتم بناؤها . النهر فيما ترتفع إلى االرتفاع المطلوث أن ترفع النواعير مياهها إليه تحت ماء

تمتد داخل النهر بحسب عدد النواعير  .من القطع الحجرية ومادرة الن ورة كعنصر الربط بينها

تعدد دواليب  (205ب  204ب  06صورة )تظهر كل من  .ناعور 25الحاملة لهاب فقد تتراوح من ناعور واحد إلى 

 .النواعير في الدالية الواحدة

قناة تستقر فوق بناء المحطة يصب دوالث الناعور الخشبي ماءد فيها : (الحوض) القناة الحجرية -

 .انصباث الماء المرفوع بدوالث الناعور في الحوض (203صورة )تظهر . لتنقله إلى األرا ي المطلوث سقياها

ساقية أر ية تنقل الماء المرفوع بالنواعير عبرها إلى المجاري  :(ةالمحّول) الساقية الرئيسية -

 .قناة المحولة في منشهة الناعور (E – 71شكل )ب  (206صورة )ر كل من يظه .الرئيسية

مجاري متفرعة عن الساقية الرئيسية تمر من خالل أمالك خاصة لتوصل ماء : يةالرئيسالمجاري  -

تفرع  (F – 71شكل )يفسر  .لملكيات لتتفرع عندها إلى مجاٍر فرعيةالنواعير إلى نقاط  داخلية  من ا

 .المجاري من الساقية الرئيسة

 

 

 

                                                   
(2)

                   |ــوووووـ 37صــووووـ . مصوووودر سووووابق. (Schiøler: 1973)| ـــووووـ 553ب  550ب  546صـــووووـ . مصوووودر سووووابق(. 2187: السووووعدي) 

 .مصدر سابق(. 1021: المحمدي)
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 (.الحوض)انصباث الماء من أواني الناعور في القناة العليا : 203صورة          .محور دوران الناعور: 201صورة                        

 (Schiøler: 1973): المصدر                                                                                

 
 ثمان نواعير على نفس السد وترفع الماء إلى نفس: 205صورة                        .نواعير في حديثة الفرات: 204صورة                

 .المحطة في العراق                                                                                                    

 (Schiøler: 1973): المصدر

 
 (.لمحّولةا)ألسفل الساقية األر ية الرئيسة مب وتظهر في ا2170ناعورتان على نهر الفرات في العراقب عام : 206صورة 

 (Delpech, et al: 2005: )المصدر
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 الناعور نشهةم في ومقطع مسقط: 79 شكل

A-    النهرB-    السدC-   دوالث الناعورD-    فة النهر E- القناة الرئيسة 

F-     القناة الثانويةG-     قنوات النقلH-    السطوح المرويةI-    سطوح حجريةJ-حافة الصحراء 

 (2187: السعدي: )المصدر

 :ونواعير العاصي والفرات تحليل مقارن بين إنشا  نواعير الخابور. 2. 7. 4. 7

كما كان الحال عليه بالنسبة  دائمإن تواجد النواعير على نهر الفرات لم يكن يومام بالشكل الكبير وال

الفرات نهٌر كبير  و تيار جار ب ما يعني أن قوة جريان الماء  علّة  ل  أنلنهري الخابور والعاصيب 

تسبب حمله للطمي مما يجعل ماءد ليس األنسب للريب
(2)

                الناتجة افة إلى كون القوة الجارفة إ  

–وهي قليلة نسبيام فال تحدث إال في شهر مايو–فيضانات ال عن
(1)

             ر المنشرت القائمة تسبب في تدمي 

كما أن عدم انتظام كمية مائه على مدار السنة يجعل . باالعتبار صغر حجمها نسبيام  على  فافه أخ ام 

 يحققففي فصل الصي   شترة غنارة الماء العظمى ال تتناسب مع فترة الطلب العظمى للماءحقيقة كون ف

بين شهري  ما– ها في فصل الشتاءأعال يحققبينما  –بين شهري يناير ومارس ما– أدنى مناسيبهالنهر 

.م بين أعلى وأدنى منسوث له6في فارق قد يصل إلى  –أبريل ويونيو
(3)

د كان وله ا فإن إصالح نواعير 

يجري في أوائل فصل السقايةب وألجل موسٍم واحد فقطب
(4)

              فيما كان يتم االعتماد على مياد األمطار  

.في المواسم األخرى
(5)

                وهو  بالنسبة لنهر الخابور فهو أكثر انتظامام وأقل فيضانام من نهر الفرات 

 و مجرىم عميق وسرعة جريان كبيرةب
(6)

الحتواء علواّ كافيام  فافه   ما يتمتع في قسمه األعلى بعلوّ ك 

                                                   
(2)

 ـــ 11 – 17صـــ . مصدر سابق(. 2115: البدوي) 
(1)

 .نفس الصفحة. المصدر السابق 
(3)

 (De Miranda: 2007) .ـــ 132 – 130صـــ . مصدر سابق. 
(4)

 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 26صـــ . مصدر سابق. 
(5)

 .ـــ 543صـــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
(6)

 .ـــ 174صـــ . مصدر سابق(. 2112: بلنت) 
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                ه د الفوارق في الخصائص ما بين النهرين جعلت األفضلية لنهر الخابور .فيضاناته الطفيفة

تدور عليه  بالخابور فقطالمختصة  الناعورةو ...": في تاريخه الغزيحتى يختص بالنواعيرب كما  كر 

".الماءبقوة جري 
(2)

كعنصر في نواعير الفرات ( بالربطة)بسبب ه د الفيضانات تواجدت ما تسمى  

تنودد ن بازدياد مياهه مع ابتعادد عن مصبه بسبب خابور فيما لم تتواجد في نواعير العاصي ال ي يتميالو

            ضالم ل السنةب كما أن فيضاناته  عيفة المفعول فثباتام طو من روافد عدة مما يمنح منسوث مائه

.عن كونها نادرة الوقوع
(1)

 .في قسمه األوسط مما يجعله مكانام مناسبام إلقامة النواعير بشكٍل دائم 

كلم بمساحة 572يتفوق نهر العاصي على الخابور في طوله وغنارة مياههش حيث يبلغ طوله 

أل  كلم 26.1حوض 
1
ملياري موتصري  سنوي يصل إلى  

3
من الماءب 

(3)
يبلغ طول األخير فيما  

أل  كلم 36.1كلم بمساحة حوض 430
1
مليار م 2.5وتصري  سنوي  

3
              ويصن  كالهما .من الماء 

ال ي يعد من األنهار الكبيرةش عكس نهر الفرات العظيم من األنهار الصغيرة في العالم العربيب
(4)

حيث  

                الصباث ما تبلغ مساحة حو هكلمب في1140من منبعه حتى التقائه بنهر دجلة يبلغ طوله 

أل  كلم 444
1
مليار م 11بتصري   

3
.للماء سنويام  

(5)
 بو ع مجموعٍة كبيرةغنارة تسمح وهو ب ل   و  

ناعورامب 25تصل في بعض األحيان إلى  من النواعير على نفس السد في  فٍة واحدة من  فافه
(6)

فيما  

دوالبام متواليامب 26يته لمجموعة مكونة من رؤ روففلت. ك كر الضابط اإلنجليني 
(7)

أن تنقص  دون 

                أمر وهو .اصطفا  ثمانية نواعير على دالية واحدة (205صورة )تشهد فاعليتها أو أن تؤثر إحداها سلبام على األخرىب

ربع نواعيرب نفس الضفة هو تجمع األال يتوفر في حماة حيث أكبر تجمع للنواعير على نفس السد وفي 

كما أن دواليب نواعير العاصي تمتل  ثالثة أنواٍع مختلفة من األلواح الدافعة مركبة على محيط دواليبها 

على تقوية دورانهاب بينما ال تحتاج دواليب الفرات سوى نوٍع واحد من األلواح  بشكٍل مدروس لتعمل

 .الدافعة و ل  بفضل غنارة مياد النهر ال ي يميل إلى الفيضان

طبيعة ونوعية معيشة  يكمن فيفارق آخر  و دور أساسي في طبيعة وحجم منشرت النواعير 

مستقرة يستفيدون من الماء المرفوع بنواعيرها حياة طبيعة  والمستفيدين منهاش فحماة مدينة سكانها  و

 استطاعة عالية ات ونتج عن ه ا إنشاء النواعير بهحجام كبيرة وديمومة طويلة  بيوميام وعلى مدار العام

 .كمثالينرين وك ل  الحال في ريفها ال ي يستقي بماء النواعير كشينر وبي بلتعمل بال انقطاع طول السنة

فجاءت عالية وكبيرةش فكانت تمتد  كما انعكس ه ا االستقرار على طبيعة وشكل أجنائها الحجرية

د والمال إال أن ه د القطع المستخدمة داخل المدينةب فيما بنيت بقطع صغيرة لتوفير الجهلمسافات كبيرة 

النسبة العظمى من القرى المنشهة على محطات النواعير في إقليم  كانتفي حين  .مه بة وهندسية الشكل

 أعالي الفرات هي نما ج متعددة لالستيطان الريفي تتكون من بيوت ريفية تشكل نواةم لقرية صغيرة جدام 

يّة) أو اثنتين ألكثر  ت نمو جام غير متطور لمستوطنات مكونة من دارٍ ب فيما تكون في بعض الحاال(قُر 

.قرية فإنهم يكونونأو لعائلة ريفية كبيرةب وفي حال اجتمع عدٌد من الدور في مستوطنة  من مال 
(8)

ما ك 

             قبائل أصلها  الميالديين كان ممن استثمر ه د النواعير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

فكانوا ش غير المستقرة نجد في شبه الجنيرة العربيةب وكانت  ات شكٍل أصيل من المعيشة هضبة من

.االستقرار النراعي في الصي  والترحال الّرعوي في الشتاءيعيشون 
(1)

                         جميع ه د النما ج  

. تستفيد منها لري حقولهاكيما  تقوم في نقاط قريبة من محطات النواعيرالسكنية كانت  من المستوطنات

                                                   
(2)

 .ـــ 604صــــ . مصدر سابق. 2ج(. 2113: غني) 
(1)

 .من ه ا البحث. ـــ 18صـــ  
(3)

 .ـــ 235صـــ . مصدر سابق(. 2115: البدوي) 
(4)

 .ـــ 81صـــ . سابقالمصدر ال 
(5)

 .ـــ 234صـــ . المصدر السابق 
(6)

 .ـــ 546صـــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
(7) 

 (Roosevelt: 1919) .ـــ 207صـــ . مصدر سابق. 
(8)

 .ـــ 554صـــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
(1)

 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 26 – 25صـــ . مصدر سابق. 



 لثاالثالفصل 
 

127 

من النواعير ولقلة  فإن المنشرت كانت أبسط وأقل تعقيدام نظرام لبساطة أسلوث عي  المستفيدينوبالتالي 

كما أن عدم  .النواعير الصغيرةإحدى  (207صورة )تظهر بأعدادهم مما أنتج نواعيرام شديدة الصغير في بعض األحيان

 .في الشكل والتنفي  ية أبسطئبالعدد الكبير جعل العناصر اإلنشا أو بالشكل الدائم هماستقرار

 
 .ناعور صغير قرث راوة: 207صورة 

 1001ياسر البغدادي : المصدر

على الصعيد اللغوي فإن تسمية النواعير مشتركة بين الجهتينش وإن كان مفردها في الجهة 

فيما يصطلح على (. ناعورام )صير جهة األخرى ليال ت ّكردفيما ( ناعورةم ) بالتسمية المؤنثة السورية يدعى

فإنها في جهة العاصي تسمى ببساطة ( المحطة)تسمية األجناء المبنية في نواعير الخابور والفرات باسم 

             (فالقناطر)ب وك ل  توجد اختالفات في المصطلحات بين الجهتين أو األقسام الحجرية (الحجريات)

ب (الّسكر)و   (السيب) مالهيعاد (الّسد)و (البيب)ى الفرات والخابورب وعل( الداليات)على العاصي تعادلها 

(. الدائرة)و  ( كاألعواد) لكن تطابقام يقع في تسميات بعض عناطرد( المحور)ه قابلي( القلب) وفي الدوالث

التي ( معاتالجا)ش فاأللواح الدافعة إطالق االسم نفسه على عناصر مختلفةطري  في فيما يوجد تشابه 

اسم الحمويون ب فيما يطلق (الري )تسمى في نواعير الفرات والخابور باسم تعمل على تحري  الدوالث 

                ب وقد تكون التسمية الحموية هي األقرثنحنية تقوم بوظيفة تقوية الدورانعلى قطعة م (ريشةال)

 .الناحية الشكلية إلى الدقة في

بهة بين نواعير العاصي ونواعير الفرات والخابور ولكنها غير متطابقة العناصر اإلنشائية متشا

              بشكل كليش فبعض العناصر غير موجودة بشكل كامل فيما البعض اآلخر  و وظيفة تختل  قليالم 

في منشرت الفرات والخابور يكون مائالم باتجاد ( الّسكر)فالجسر . عن نظيرتها في المنشهة المقابلة

ب فيما قد يكون مائالم في (السيب)ناعور بحيث يوجه ماء النهر تجاهها لينيد من سرعة جريانه في فتحة ال

بعض منشرت نواعير العاصي إال أن وظيفته األساسية هي حجب الماء قبل الناعورة لرفع مستواد 

هو  (البرج). السد الموجودة في( العصار)والتحكم بالتالي بكميات الماء الداخلة إلى البيب عبر فتحات 

               جدار  و ارتفاٍع كبير ويقوم بوظيفة حمل الدوالث  ن لنواعير العاصيش فهوعنصر إنشائي ممي  

بحمل الدوالث من جهته ( المثلث)رية في أعالد فيما يقوم من جهته الداخلية كما يقوم بحمل القناة الحج

( بالقائمين)ير الفرات والخابورش حيث يستبدالن الخارجيةب ه ان العنصران غير موجودين في نواع

بوظيفة حمل القناة ( المحطة)وهما جداران مربعا الواجهة يقومان بحمل الدوالث من جهتيهب بينما تقوم 

هو االسم الحموي للتعلية التي قد تضا  ألحد جداري القناة العلوية بهد  ( الستار. )المائية في أعالها

في حالة الخو  عليه من الضياع بفعل هبوث  فيها قادمام من الدوالث و ل بوث الحفاظ على الماء المص

 .الرياحب وه د التعلية متواجدة في بعض منشرت نهر العاصي والفرات والخابور على السواء
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الدوالث الخشبي متشابه في بنيته األساسية بين نمو جي الدراسةب إال أن مخطط نواعير الفرات 

 مراكنهي  أربعة منها خمسة مراكنش كني فيما مخطط نواعير العاصي شعاعي  ووالخابور شعاعي مر

كما أن أنواعام عدة من األخشاث تستخدم في صناعة دواليب . الدائرة آخر مركن وواحدٌ لمربع زاويّة 

ب حيث يستخدم نوع الخشب وهي الجوز والحور والتوت والمشم  والبلوط والشوح شالنواعير الحموية

جنئية من أجناء الدوالثب فيما أن خشب التوت هو الغالب على تصنيع جميع قطع كل  صنيعاألمثل لت

جدر بال كر أن دواليب ي .دوالث نواعير الفرات والخابور باالستعانة بهجناء من النخيل كالسع  والعثق

لخشب من ا تصنيعها اقتصارفي تتمين على صعيد المواد في عدم دخول الحديد في إنشائها و األخيرة

 .فضالم عن الجرار الطينية ومنتجات النخل كالحبال وقطع السع ب

إن البساطة في التركيب واإلنشاء لنواعير الفرات والخابور تتناسب مع توقيت استخدامها ونوعية 

حيث يقوم نجارون مختصون بتجميع قطع الدوالث وبنائه إال أن عناصر ب وطبيعة تصنيعها مستخدميها

الري  المصنوعة من تجميع وحياكة سع  يم مثل القلل الفخارية التقليدية ويطة التصمكثيرةم فيه هي بس

النخيل حيث يشترك في تصنيعها معظم االف ات العمرية ابتداءم من سبع سنوات وحتى الشيوخب
(2)

                

          األمثل لرفع الماء  إال أن ه د البساطة قد ال توفر الظرو  .مما يوفر التكلفة المادية واأليدي العاملة

يتطلب مكوناٍت بسيطة وتثبيتها على الدوالث ربطام بالحبال فاستخدام القلل الفخارية من نواٍح أخرىش 

 507 تقارث م21كمياتها في الدوالث الصغير  ي –عناصر مختلفة معقدة  6نجارة ما يقارث من يوفر و

تستخدم في دواليب النواعير  –من السامير المعدنية إسفينام خشبيام وعددٍ  800 و   منجورة خشبيةقطعة 

              لصنع مقصورات رفع الماءب كما أنها قابلة للنيادة بربط دوٍر ثاٍن من القلل وفق الطلب الحموية 

في دقة  من ناحيٍة أخرى فإن البساطة في التركيب قد ينتج عنها في بعض األحيان نقصٌ . على الماء

فقلل الماء تربط بشكٍل يوازي الدوالث والحوض الحجري مما يجعل فتحة انصباث وفاعلية عملهاش 

             مياهها جانبية وغير مباشرة على الحوضب كما أن القلة ال تحتوي لسانام أو ما شابهه لتوجيه الماء 

            صباث الماءأن فتحات ان فيما. نحو الحوض مما يدفع إلى فقدان كمية ال بهس بها من المياد المرفوعة

في دوالث الناعورة الحموية موجهةٌ مباشرة نحو النقير بفضل التصميم المخصص ال ي يسمح 

               عند فتحات المقصورات والتي تقوم بمهمة التهكيد( الميناث)بتوجيههاب فضالم عن وجود قطعة 

 .ألقلالفقد ا حدوث على وصول كميات أكبر من الماء إلى النقير مع

           مع نواعير العاصي ةالتقنيفي األساسيات فإن نواعير الفرات والخابور رغم تشابهها  بصريام 

في العمومش فالحجارة الكلسية المستخدمة في بناء محطاتها صغيرة  غريبإال أنها  ات ظهٍر متهال  و

ب بينما الدوالث غريب عمالما يكفي لتكون قابلة لالستوحرة الشكل تقريبام كونها غير مه بة سوى ب

فاألخشاث المستخدمة في إنشائه معوجة  دواليب منشرت أبسط كالسواقي مثالم المنظر حتى بالمقارنة مع 

فيما أن أخشاث دواليب نواعير العاصي تمر بمراحل  الملفتبالعجيب و دمنظرمنحه وغير معالجة مما ي

مبنية كلها بحجارة هندسية الشكل ومنتظمة مختلفة من النجارة ب فضالم عن كون منشرتها الحجرية 

األبعادب وربما يعود السبب في بساطة إنشاء النواعير األولى وعدم إيالء اهتمام كبير بإنشاء دواليبها 

أن نوعية حياة  كما. مقارنة بنواعير العاصي هو كونها تستخدم للسقاية في موسٍم واحد فقط وفيه تجدد

في كونهم غير مستقري المستقرين  ط المستفيدين من نواعير العاصي المستفيدين منها تختل  عن أول

               في صيانتها السكنى بجانبها ومن نوعية حياة أبسط وأعدادهم أقل مما ال يمنحها العدد أو االستدامة

لعاه والقائمة على نهر الخابورب كما ييلخص بين العناصر المكونة لمنشرت النواعير القائمة على نهر ا( 01جدول )يقارن  .أو االهتمام الكافي

 .أوجه التشابه واالختال  بين منشرت نواعير نهر العاصي ونهر الخابور( 20جدول )

 

                                                   
(2)

 .ـــ 553صـــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
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 .مقارنة بين إنشاء نواعير العاصي ونواعير الخابور: 01جدول 

صر
عن
ال
ع 
وق
م

 

 العاصي( ناعورة)العنصر المقابل في  الخابور( ناعور)العنصر في 

 المادة توصيفه اسمه المادة صيفهتو اسمه

ي
شب
خ
ال
ب 
ال
دو
ال

 

 القلب خشب التوت الشكل غير معدل العابر
جووائن مقطعووه مربووع فووي وسووطه 

 ودائري في طرفيه

خشوووووووووووووووووب 

الجووووووووووز أو 

 التوت

قطعتان 

 خشبيتان
 الشكل غير معدل

خشووب التوووتب 

الحووووووووووووووووووووووور 

 (القوق)

 الكفت
قطعتووووان خشووووبيتان محفورتووووان 

 من الوسط بشكل نص  دائري

شوووووووووووووووووب خ

الجووووووووووز أو 

 التوت

الصلبان 

 (األعواد)

 :عددها -

 في كل النواعير 14

 الشكل غير معدل -

خشووب التوووتب 

الحووووووووووووووووووووووور 

 (القوق)

الوشحات 

 (األ رع)

 :عددها -

 للدواليب الصغيرة 40

 للدواليب الكبيرة 48

مش بة الشكل لتصير أقرث إلوى  -

 المستطيل

حشوووووووووووووووووب 

 الحور

إطاران 

 دائريان
 إطاران خارجيان

التوووتب  خشووب

الحووووووووووووووووووووووور 

 (القوق)

الدائرة  -

الوسطى  

والعليا       

 اإلكليل -

 إطار وسطي وإطار خارجي

خشووووووووووووب  -

الجووووووووووز أو 

 التوت

خشووووووووووووب  -

 الحور

الكفا  

قطع )

 (منحنية

 قطع خشبية منحنية -

 الشكل غير معدل -

خشووب التوووتب 

الحووووووووووووووووووووووور 

 (القوق)

 الدايرة
 قطع خشبية منحنية  -

 مربعة المقطع -

خشوووووووووووووووووب 

و الجووووووووووز أ

 التوت

الري  

شرائح )

 (خشبية

 م2شرائح خشبية طولها  -

مجموعوووة ببعضوووها بحياكوووة  -

 لي  النخيل

سوووووووووووووووووووع  

 النخيل
 الجامعات

ألووواح خشووبية صووغيرة طولهووا  -

 م2

مجموعوووووة ببعضوووووها بلسوووووان  -

 خشبي

خشوووووووووووووووووب 

الشوووووووووح أو 

 الحور

األكواز 

( القلل)

ال()الجرار)

 (قوق

 فخار ليس لها لسان
مقصورات 

 (حجرات)
 (الميناث)ان لها لس

خشوووووووووووووووووب 

 الجوز

الحفو  

مسامير )

 (خشبية

مسوووامير خشوووبية صوووغيرة أو 

 كبيرة
 خشب التوت

مسامير 

خشبية 

 ومعدنية

أطوايع و  أسووافين خشوبية مختلفووة 

 القياس

أو مسوووووامير حديديوووووة مختلفووووووة 

 القياس

: خشبية -

الجوزب 

المشم ب 

 السنديان 

: معدنية -

 حديد

السبن 

مسامير )

 (طويلة

 60)ة طويلووة مسووامير خشووبي

 (سم
 خشب التوت

 الحبال
حبووال تووربط القلوول بالوودوالث 

 الخشبي

عثوووووووووووووووووووق 

 النخيل

الرادين 

األلواح )

 (المحيطية

ألووووواح محفووووور فيهووووا مجريووووان 

 تحمل مقصورات رفع الماء

خشوووووووووووووووووب 

الجووووووووووز أو 

التووووووووووت أو 

 المشم 

 الربطة
حبل غليظ يوربط بوه الودوالث 

 إليقافه

سوووووووووووووووووووع  

 النخيل
–  – السّدة: راجع

ي
ائ
ش
إن
ر 
ص
عن

 

الجسر  

 (الّسكر)

جسوووور مائوووول يوجووووه الموووواء  -

 باتجاد الناعور

يحموول أحوود طرفيووه نوواعورة  -

 1أو مجموعووووة قوووود تتجوووواوز 

 نواعير

 السد حجر الكلس

جسووووور يحجوووووب المووووواء قبووووول  -

 الناعورة

يحمووووووول طرفوووووووه أو طرفووووووواد  -

 4نووواعورة أو مجموعوووة تصووول 

 نواعير

حجر الكلس 

 و  البازلت

 م2ممر عر ه  البيب جر الكلسح م2ممر عر ه  السيب
حجر الكلس 

 و  البازلت



 لثاالثالفصل 
 

110 

ي
ائ
ش
إن
ر 
ص
عن

 

 الكري

انحدار صناعي في أر ية  -

 السيب الطينية

 تتم تسويته دوريام  -

تسووووية غيووور 

 مبنية

منحدر 

 صناعي

انحوودار صووناعي فووي أر ووية  -

 البيب الحجرية

 مبني من الحجر -

مبنوووووي مووووون 

 الحجر

: راجع

 الربطة
 السّدة – –

ع الماء عن البيب بوابة تقط

 إليقا  الدوالث
 حديد

قائمان 

 حجريان

جووووداران حجريووووان مربعووووان 

 بارتفاع محور الدوالث

حجوور الكلووس 

 و  النورة

البرج 

 والمثلث

جوودار عووالي مربووع أو : البوورج -

مسوووووتطيل  و شوووووباك بارتفووووواع 

 محور الدوالث

جوودار مثلووث بارتفوواع : المثلووث -

 محور الدوالث 

حجر الكلس 

 و  البازلت

المحطة 

الحجرية 

 (الدالية)

ركوووائن حجريوووة عاليوووة غيووور 

مفرغة بالضرورة تمتد داخل 

 النهر

حجوووووووووووووور  –

الكلووووووووووووس و  

 النورة

القناطر 

 الحجرية

قنوووواطر عاليووووة متعاموووودة علووووى 

 البرج

حجر الكلس 

 و  البازلت

الحوض 

الحجري 

 (الساقية)

قنوووواة حجريووووة علويووووة فوووووق 

 المحطات

حجوور الكلووس 

 و  النورة
 النقير

قنواة حجريوة علويوة فووق البوورج 

 والقناطر

حجر الكلس 

 و  البازلت

 تعلية
تعليووة فووي جوودار السوواقية موون 

 جهة واحدة

حجوور الكلووس 

 و  البازلت
 الستار

تعلية في جودار النقيور مون جهوة 

 واحدة

حجر الكلس 

 و  البازلت
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 .ة ونواعير الخابور والفرات األعلى في العراقبين نواعير العاصي في حماعامة مقارنة  :20جدول  

 نواعير نهر الخابور والفرات األعلى في العراق نواعير نهر العاصي في حماة 

 التاريخ

 و

 الموقع

تاريخ 

 اإلنشا 

م 3أقدم الشواهد الموثقة لوجودها يعوود إلوى القورن 

 .إيل جبلفي وص  اإلمبراطور الروماني 

قةيس دها أبيات الشواعر العربية لوجو الشواهدأقدم 

 م 688 – 645هـ ب 68 – 14 بن الملّوحا

 نهر العاصي –منطقة حماة  الموقع
نهر الخابور والقسم األعلوى مون  –منطقة الجنيرة 

 نهر الفرات

مميزات 

 الموقع

يجووواور النهووور أراٍض خصوووبةب لكنهوووا أعلوووى مووون 

 مستوى النهر

يجوووواور النهوووور أراٍض خصووووبةب لكنهووووا أعلووووى موووون 

 النهرمستوى 

مميزات 

 النهر

 . و ميالن قليل وماء غنير -

 يتمين بثبات كمية الماء على طول -

 .النهرب وخالل فصول السنة

 .ال تقع فيه فيضانات مدمرة -

 .كثير الروافد قليل الت ب ث نسبيام  -

 .ال يفيض إال في شهر مايو -

 و انحوودار شووديد مووا يجعلووه يحموول كميووات كبيوورة  -

 .من الرواسب

 :بورالخا

 عميق المجرىب سريع الجريان -

 غنير المياد -

يجوووري بانتظوووام بوووين  وووفتين مووورتفعتين تكفيوووان  -

 الستيعاث فيضاناته الطفيفة

 التصنيف

تسمية 

 المنشأة
 (محليام وعالميام ) Noria/ ناعور (محليام وعالميام ) Noria/ ناعورة

تصنيف 

 المنشأة
 ناعورة هيدروليكية ناعورة هيدروليكية

نيف تص

 شولر
(2A-2) (2A-2) 

 بال مسننات – خشبي بال مسننات – خشبي الدوالب

طرق رفع 

 الما 

مبنيووووة فووووي أصوووول محوووويط ( القبووووون)مقصووووورات 

 الدوالث الخارجي

أكوووواث فخاريوووة معلقوووة تعليقوووام حووورام علوووى اإلطوووار 

 الخارجي

العناصر 

 المبنية

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلثة -

 .برج -

 .قناة الحجرية -

 .قناطر -

 .النازل -

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلث -

 .برج -

 .قناة الحجرية -

 .قناطر -

 

 الملكية

 و االنتفاع

 ةالملكي

 مشتركة –خاصة  –عامة 

وقد تتبع ملكية كل جنء من المنشهة العقار الواقعة 

 فيهب أو تكون ملكيتها كلها مشتركة بين المنتفعين

 مشتركة –خاصة 

 .و ينتفع بمائها عدة أفرادقد تتبع لمنتفع واحد أ

 مشتركة –ممتلكات خاصة  مشتركة  –خاصة  –ممتلكات عامة  الرفد

االنتفاع 

 بمائها

المنوواطق الحضوورية والبسوواتين داخوول المدينووة  ترفوود

 (تتواجد في المدينة والري )والحقول خارجها 

المنوواطق الحضوورية والبسوواتين داخوول المدينووة ترفوود 

 (في المدينة والري  تتواجد)والحقول خارجها 

اإلنشا  و 

 الصيانة

أخشاب 

 الدوالب
 أنواع مختلفة لكل جنء أنواع مختلفة لكل جنء

 تكلفة إنشائه
 عالية

 تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

 متوسطة

 تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

إنشا  

 المنشأة

 معقدة

 تحتاج قطع مياد النهر إلنشاء السد

 متوسطة

 قطع النهرب لكنها تحتاج بنائينال تحتاج 

 تشغيل

 المنشأة

 (تعمل لوحدها)غير مكل  

 ال تحتاج إشرافام على التشغيل

 (تعمل لوحدها)غير مكل  

 ال تحتاج إشرافام على التشغيل

 الصيانة
 معقدة

 تحتاج معلمام متخصصام بالنواعير

 بسيطة

 العديد من القطع يمكن استبدالها يدويام 

تكلفة 

 الصيانة

 عالية

 يتحملها المال  أو المالك المنتفعون

 متوسطة

 يتحملها المالك المنتفعون
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 التوصيف

 التقني

 مسافة الرفع

تصول فوي . ترفع الماء مسافات عالية إلوى متوسوطة

ب وفووي أقلهووا (نوواعورة المحمديووة)م 11أقصوواها إلووى 

 (ناعورتا الدهشة والمؤيدية)م 7إلى 

 .ةترفع الماء مسافات عالية إلى متوسط

قابلية 

 التعديل

يمكوووون زيووووادة كميووووة الموووواء المرفوعووووة بإ ووووافة  -

 .صناديق إ افية

يمكن التحكم بكميوة المواء وسورعة الودوران عبور  -

 .السد

يمكن زيادة كميوة المواء المرفوعوة بإ وافة طووق  -

 .آخر من أواني الفخار

يمكن التحكم بكميوة المواء وسورعة الودوران عبور  -

 .السد

التأثير 

و البصري 

 السمعي

التأثير 

 البصري

 جميع مكونات المنشهة ظاهرة للعيان -

 .ظاهرة للعيان من جهتي الضفة والنهر -

 تنتمي إلى البي ة العمرانية -

 جميع مكونات المنشهة ظاهرة للعيان -

تختفي عن جهتي الرصي  والنهر بهشجار كثيفة  -

 .تخفيها

 .تنتمي إلى البي ة العمرانية -

التأثير 

 يالسمع
 أصوات الدوالث عالية أصوات الدوالث عالية

 (مدينة النواعير)حملت مدينة حماة اسم  تأثيرها
تحمل العديد من المدن والقرى العراقية أسماء 

 النواعير

الوضع 

 الراهن

 الترميم

 يتم ترميم األجناء الخشبية دوريام  -

 (.دائرة النواعير)بإشرا    

 ريام يتم ترميم األجناء الحجرية دو -

 (.اآلثار والمتاح )بإشرا    

الترميم متوق  بسبب االستغناء عن استعمالها  -

في الريب والمنشرت بحالة تدهور مستمر نتيجة 

 .اإلهمال

 أغلبها متوقفة قيد العمل الخدمة

التصنيف 

 األثري

 للنقل منشهة  ات عناصر مبنية وغير قابلة منشهة  ات عناصر مبنية وغير قابلة للنقل التوصيف

تصنيف 

 اليونسكو
 ممتل  ثقافي ممتل  ثقافي

وضع 

التصنيف 

 المحلي

–  .قائمة اآلثار في الجمهورية العربية السورية

وضع 

التصنيف 

 العالمي

القائمة المؤقتة على الئحة التراث العالمي 

 .م2111باليونسكو عام 
 –
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 :لمائية لنواعير الخابور والفرات ونواعير العاصيتحليل مقارن بين اإلدارة ا. 1. 7. 4. 7

بصيانة منشهته بشكٍل دوريب في منطقة أعالي الفرات يلتنم مال  منشهة الناعور أو جنء منها  إن

وفي حاالت الملكيات المشتركة يكون للتعاون بين األطرا  المستفيدة دور في عدم تعطيل وصول ماء 

             بناءم توزيع الحصص المائية للماء المرفوع بالنواعير يتم  الناعور إلى أحد المستفيدينب وكان

:بالشكل التاليعلى تنظيمات عرفية وقواعد اجتماعية 
(2)

 

تم اعتماد فترتي شروق الشمس وغروبها ليؤ نا بمعياد بداية وانتهاء كل حصة إروائيةش تنحصر  -

وتسمى الحصة الواحدة  –روق والغروثما بين الش–الحصة الواحدة بنهاٍر واحد أو ليلة واحدة 

 (.الفرد)

أو ليلةم  يعد الفرد الواحد هو أقل الحصص اإلروائيةب ويعد الفرد متساويام سواء كان نهارام واحدام  -

 .واحدة

            بهخ  حصههم من الماء بالتناوث بين النهار والليل  –الفرد الواحد–يقوم أصحاث الحصة األقل  -

الحصص فإنها تكون جميعام ليلية أو نهارية ما لم يسبب الفرق بين طول الليل  إال في حالة تراكم

 .والنهار إشكاالم بين الشركاء

حال كان مطلق الملكيةب أو مجموعة المستفيدين –حماة فإنه يلتنم مال  منشهة الناعورة في أما 

ين بما يتناسب مع انتفاع كل جهة بترميم الناعورة حيث يتم تقاسم كلفة الترميم بين المالك والمنتفع –منها

حسب الساعات وكان توزيع الحصص المائية للماء المرفوع بالنواعير يتم . ومع مدة دورهم اإلروائي

.بقام في ه ا البحثاوكما تم شرحه س
(1)

 

على مالكها في حال احتاجت ل ل ب وه ا مما ناعورة العاصي والخابور يتوجب ترميم  إ ام فإن

لكن العر  اختل  فيمن يتحمل  وال خال  في  ل ب ان مالكها يرممها طالما استفاد منهايوافق المنطق فك

في حوض العاصي كان العر  ففي حاالت الملكية المتعددة أو االنتفاع المشتركش  غرامات الترميم

ختال  يقتضي أن توزع تكلفة الترميم بالتساوي بين المنتفعين كٌل على قدر انتفاعه مما يدرأ أي مجال لال

 اقتضىفي ترميمها فهو يحافظ على حقه في االنتفاع بمياههاب بينما  المنتفع بين المنتفعين فطالما شارك

ك بترميم المنشهة مع الحره في منطقتي أعالي الفرات وأدنى الخابور بهن يقوم المال  أو الماّل  العر 

ب وهنا قد يفسح المجال ليكون فعينه د العملية كيال يتسببوا في الضرر لبقية المنت ريتهخعلى عدم 

أن  يجدر بال كر. للخالفات الفردية بين المالك دور في تعطيل وصول الماء إلى جميع األطرا  المنتفعة

النواعير المملوكة للدولة كانت ترمم من قبلها في منطقة حماة من قبل نجارين مختصين توظفهم 

الدولةب
(3)

كيات عامة على الخابور أو الفراتب وال نعلم في حال وجدت بينما ال نجد  كرام لنواعير  ات مل 

 .كي  كان يتم التعامل معها

التوزيع اليومي للحصص المائية لنواعير العاصي كان يتم اعتمادام على الساعةش حيث يتم تقسيم 

ودد يهخ  المنتفع حصةم أدناها ثالث ساعات سواءم في الليل أو النهار على أن يعاساعة  14اليوم إلى 

               ساعةب التقسيم بحسب الساعات يعطي دقةم في الحساثب  211الدور مرة في كل نوبة إروائية أي كل 

           كما يتيح التقسيم بين المنتفعين بدقة وعدالة أكبر بحسب مساحة عقار كل منتفع ودون أن تكون هّوة 

رات كان تقسيم مياد النواعير يتم اعتمادام على النهار في منطقتي أدنى الخابور وأعالي الف. بين المنتفعين

والليلش بحيث يكون للمنتفع حصةٌ بالتناوث بين النهار والليل أدناها نهاٌر واحد أو ليلة واحدةب ه ا التقسيم 

أسهل للتبع من اعتماد الساعة وقد يتناسب مع بساطة أهل القرى المنتفعين بالنواعيرب إال أن مشكلته 

ما يكون للفرد نصيب نهارين أو ليلتين في الدورة و ل  اعتمادام على اختال  أطوال الليل تظهر عند

                                                   
(2)

 .ـــ 553 – 551صـــ . مصدر سابق(. 2187: السعدي) 
(1)

 .من ه ا البحث. ـــ 234 – 231صـــ  
(3)

 .ـــ 16صـــ (. 2170: عبد الودود) 
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أن الوحدة النمنية والنهارب األمر ال ي قد يؤدي إلى ظلم من يهخ  حصتين متتاليتين قصيرتينب كما 

وبالتالي المكونة من ليلة أو نهار طويلة نسبيام مما ال يعطي التفا ل الختال  مساحات العقاراتش 

تتساوى حصة جميع العقارات الصغيرة باختال  مساحاتها فيما تهخ  العقارات األكبر فترةم أطول بكثير 

 .قد ال تتناسب مع فارق المساحة بينها وبين العقار األصغر منها

      نواعير نهر العاصي ونواعير نهري الفرات والخابور تتشابه في الفكرة اإلنشائية والهندسيةب: نتيجة

           هاوصلأدام جدقيقة الها إال أن الفارق األساسي يكمن في تكامل األولى في جميع عناصرها حتى تفاصيل

وإداريةب فيما حافظت الثانية          وحسابية إلى شبه الكمال ونتج عنه تفاصيل دقيقة ومعقدة إنشائية وهندسية 

في كل أمورها اإلنشائية ت ألجلهب تجلت ه د البساطة كي تخدم ما أنش على البساطة الممتنعة التي تكفي 

كال النمو جين هو  .وتوقيت وكيفية استخدامها واإلدارية بما يتوافق مع ظرو  مستخدميهاوالهندسية 

السلم الحضاري والنراعي والهندسي تطور ناجٌح في بي ته التي نتج عنها ويشغل درجة مهمة في 

 .للمنطقة
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 لميانالمثاالن العا. 7. 7

 :قرطبة –ناعورة البوالفيا . 4. 7. 7

عبد الرحمن الداخلالخليفة األموي  وطهت قدم من 
(2)

حنينه ومشاعرد  إليهانقل األندلس  أرض 

:لسان حاله التي وصفتقصيدته وخلّدها ب بنحو وطنه ال ي غادرد في بالد الشام
(1)

 

أيهوووووووا الراكوووووووب المووووووويمم أر وووووووي              

بووووووهرضٍ          إن جسوووووومي كمووووووا علمووووووت  

قوووووووووودر البووووووووووين بيننووووووووووا فافترقنووووووووووا           

وقضوووووووووووى ر بوووووووووووالفراق علينوووووووووووا                     
 . 

أقوووورِ موووون بعضووووي السووووالم لبعضووووي             

وفوووووووووووؤادي وسووووووووووواكنيه بوووووووووووهرضِ              

فطووووى البووويُن عووون جفووووني غمضوووي            

            فعسوووووى باجتماعنوووووا سوووووو  يقضوووووي                           
. 

ود في آثارهمب فغدا كّل ما في األندلس ي كرنا ببالد الشام فخلد من بعدد الخلفاءأورث حنينه ه ا إلى قد و

هي ( Elvira)هي حمصب وألبيرة ( Sevilla)فإشبيلية ش األندلسيةمناطق لل ةعربيتسميات الالبدءام من 

.هي األردن( Rayya)دمشقب وريّة 
(3)

ال ي سحر أشهر القصور األموية أحد  (قصر الدمشق)وه ا  

:األلباث فتغنى به الشعراء
(4)

 

يُوووووو مد         الّدمشةةةةةةقكووووووّل قصوووووورٍ بعوووووود 

     منظوووووووووٌر رائوووووووووٌقب ومووووووووواٌء نميوووووووووٌر         

بوووووّت فيوووووه والليووووول والفجووووور عنووووودي                   
 . 

فيووووووه طوووووواث الجنووووووى ولووووووّ  المشوووووومد         

   وثوووووووورىم عوووووووواطٌرب وقصووووووووٌر أشوووووووومد            

عنبوووووووووٌر أشوووووووووهٌب ومسوووووووووٌ  أحووووووووومد                        
.. 

موسى بن نصيربسرقسطة وهو ال ي عدد ( جلق)فيها نهر و
(5)

أع ث أنهار األندلسب وشبه بساتينه  

.بغوطة دمشق
(6)

من بالدهم إلى األندلس في شتى المجاالت نقل العرث والمسلمون علومام كثيرة  

 .ارات العلمية في وقتهاب وكانت علوم النراعة والري من  منهاحتى صارت من أعظم المن وطوروها 

انقسمت األرا ي النراعية في األندلس إلى نوعينش أرا ي بعلية تنرع من مياد األمطار وهي 

قليلةب وأرا ي مسقية بمياد األنهار واآلبار والعيون وهي الغالبةب ويتطلب سقياها إنشاء وسائل للري 

فة         الياتب باإل اارات والدّ ي والخطّ كالقنوات والنواعير والسواقالطبيعية  دونقل الماء من مصادر

.كالسدود والصهاريج والخناناتترشيد استخدامه إلى إيجاد أدوات إلدارة الماء و
(7)

وقد أنش ت النواعير  

.وقرطبة في مرسية وإشبيلية وغرناطة وبلنسية ووشقة ومورقة والسواقي متجاورة مع المطاحن
(8)

             

على نهر الوادي  المقامة( البوالفيا)ومن أهم األمثلة الباقية على منشرت النواعير في األندلس ناعورة 

.في قرطبةالكبير 
(1) 

 (:Guadalquivir)نهر الوادي الكبير . 4. 4. 7. 7

ر في منطقة امتلكت شبه الجنيرة اإللبيرية مجموعةم غنية من األحواض النهريةب تتمين ه د األنها 

األندلس بكونها تجري من الشرق إلى الغرث أو بالعكس بسبب ارتفاع هضبة المنطقة الوسطى والتي 

              في كل األندلس تسعة أوديةب ثالٌث منها( أودية)ويبلغ عدد أنهار . تتحدر منها األنهار يمينام ويسارام 

.و أشهر أنهار الجنوثمن الشرق والغرث والجنوثب ويعد نهر الوادي الكبير ه
(20)

أنهار شبه  (47مخطط )يظهر  

 .الجنيرة اإللبيرية

                                                   
(2)

 .م788 – 756مؤسس الدولة األموية في األندلسب حكم : األول /الداخل/ عبد الرحمن بن معاوية 
(1)

 .ـــ 11صـــ (. 2180: الصوفي) 
(3)

 .ـــ 223صـــ . 2ج(. 1022: أرسالن)|ـــ 215صـــ . مصدر سابق. 2ج(. 2177: الحموي)| ـــ 206صـــ . المصدر السابق 
(4)

 .ـــ 470صـــ .  2ج(. 2188: المقري) 
(5)

 .م726 – 640ب عاش (طاريق بن زياد)ن جي  فتح األندلس بقيادة قائد عسكري أمويب جه :موسى بن نصير 
(6)

 .ـــ 434صـــ . 1ج(. 2113: وآخرونالحجاريب )| ـــ 224صـــ . مصدر سابق. 2ج(. 1022: أرسالن) 
(7)

 .ـــ 440صــــ (. 1000: عباسي) 
(8)

 .ـــ 442صـــ . المصدر السابق 
(1)

 .ـــ 48 – 46صـــ  .(لنواعير األندلسية في األدث العربيا) .مالحق البحث 
(20)

 .ـــ 434صـــ . مصدر سابق(. 1000: عباسي) 
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كلمب 600جنوث شرق أسبانيا حاليام ويبلغ من الطول ( Guadalquivirالوادي الكبير )يقع نهر 

كلم56,178ومساحة حو ه 
1

ويتوجه ( Seguraسيغورا )ينبع من بحيرة في السفح الشمالي لجبل . 

ب ثم نحو الجنوث الغربي فيلتقي (Córdobaبقرطبة )فيمر ( Cazorlaكازورال ) غربام ملتفام تحت جبل

فتبطه حركته ( مورينا)حتى يدخل في السهل القائم بين سالسل ( Guadiamarالوادي األحمر )برافدد 

ل )باسم نهر ( Granadaغرناطة )وتكثر تعاريجهب ويعر  في  ْنج  واديه بعد وينيد عرض ( Genilس 

( Sevillaبإشبيلية ) بسبب تلقيه الماء من عدة روافدب ينيد انحرافام نحو الجنوث عند مرورد مغادرته لها

ويصب في المحيط األطلسي عبر خليٍج طويل و يق بالقرث من مضيق جبل طارق وبالتحديد في شمال 

(.Jerez شريشة )غرث مدينة 
(2) 

السم هو ال ي تمت ترجمته                   وه ا ا( الوداي الكبير)أو ( النهر الكبير)عرفه العرث باسم 

(.نهر قرطبة)ب ويعر  ك ل  باسم (Guadalquivir)إلى اإلسبانية 
(1)

أنه يوازي               ياقوتوقد  كر  

في عظمته نهري دجلة والفراتب
(3)

وقد كان لثبات تيارد وانقطاع غدرد وتقارث  فتيه في قرطبة  

بالمقريبحسب  (4)ب"قزيادة أنس وكثرة أمان من الغر"
(5)

شالرافيفيما وصفه  
(6)

بهنه ساكٌن في جريهب  

المنصور بن أبي عامرفي فيضانهب حتى أن : أي–في انصبابهب تؤمن مغبة  رد في حمله  لينٌ 
(7)

كان له  

(.الّنو)مركٌب للننهة فيه اسمه 
(4)

 

 
 .يرأنهار شبه الجنيرة اإللبيريةب ويظهر فيها نهر الوادي الكب: 47مخطط 

 (Jayyusi  &Marín :2111): المصدر

                                                   
(2)

 .ـــ 128صـــ . مصدر سابق.(. ت.د: غوري) 
(1)

 .ـــ 258صـــ . 2ج. مصدر سابق. 2ج(. 2188: المقري) 
(3)

 .ـــ 215صــ . مصدر سابق. 2ج(. 2177: الحموي) 
(4)

 .ـــ 115صـــ . مصدر سابق. 2ج(. 2117: السيد: ) كر في 
(5)

( نفح الطيب مون غصون األنودلس الرطيوب)مؤرخ إسالميب ولد بتلمسان في الجنائرب صاحب كتاث  :شهاب الدين المقري التلمساني 

 .م2632 – 2578عاش . ال ي يعد من أهم المراجع عن األندلس
(6)

قودم والودد التواجر . رخي وجغرافيي األندلس فوي الفتورة األمويوةب أصوله مون مدينوة الوريأحد كبار مؤ :الكتاني/ أحمد بن محمد الرافي 

 .م155 – 887عاش (. عبد الرحمن األوسط)إلى األندلس في عهد الخليفة ( محمد بن موسى الرازي)
(7)

                  ب عوواشفووي عهوودد ي للدولووةوالحوواكم الفعلوو( هشووام المؤيوود بوواه)حاجووب الخليفووة األموووي األندلسووي  :المنصةةور/ محمةةد بةةن أبةةي عةةامر 

 .م2001 – 138
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 (:Albolafia)قرطبة  – (كليب) ناعورة البوالفيا . 7. 4. 7. 7

لممتد ا( Ronda de Isasaروندا دي ساسا )على طريق تقع ناعورة البوالفيا في مدينة قرطبة  

بالرومانية القديمة القنطرةبالقرث من  شماالم  بمحا اة نهر الوادي الكبير
(2)

               .(48مخطط )موقعها في يظهر  

أنشهها الخليفة األموي  .(208صورة )تظهر المنشهة في  (.Alcazzarالقصر )وقد أنشهت بهد  توصيل الماء إلى 

وتم مب 788 – 756/ هـ271 – 238خالل فترة حكمه الواقعة في األعوام  (الداخل) عبد الرحمن األول

بعد  ل ش ترميمها عدة مرات
(1)

(الناصر) الثثعبد الرحمن المنهم الخليفة  فكان 
(3)

في منتص  القرن  

هـب4
(4)

يوسف بن تاشفينوأشهر الترميمات كانت في عهد المرابطين على يد  
(5)

 – 2236/ هـ532عام  

مب2237
(6)

.ويرجع البعض أصل إنشائها إليه 
(7)

الحقام في عهد الموحدين تمت عملية إعادة تصميم  

ب(Alcazabaقلعة القصبة )إلى الجنء السفلي من  اءهاتوصل مللناعورة بحيث 
(8)

كما استعملوها  

(.Torre de Baño)إلى حماماتهم  إليصال الماء
(1)

العمل حتى عهد االستردادش حين ظلت الناعورة قيد  

(Isabel la Católica) إيزابيال الكاثوليكيةأمرت الملكة 
(20)

م 2411عام في شهر يونيو من بتفكيكها  

               أعيد تصميم العجلة من جديد. المقيمة في القصرالمريضة عن الملكة  وتها كان يمنع النومألن ص

إلنتاج الدقيقب لتصير طاحونام مائيام  م26في القرن 
(7)

مب10وبقيت قيد العمل حتى مطلع القرن  
(8)

حيث  

.أهملت ولم تعد تجرى لها عمليات الترميم الكافية إلبقائها تعمل
(7)

 

الترجمة  يالبوالفيا هو ش(Albolafia Noria de laناعورة البوالفيا )تشتهر الناعورة باسم  

ب(أبو العافية)اإلسبانية للكلمة العربية 
(22)

(Noria de Kulaibناعورة كليب )وكان اسمها القديم  
(2)

 

عرفت باسم ف الحقام أ يفت لها مهمة طحن الدقيق .عن االسم العربي للسد المنشهة عليه وهو مهخو 

(.طاحونة كليب)أو ( طاحونة البوالفيا)
(2)

.م52ب ومحيطه م26الموجود حاليام  هاويبلغ قطر دوالب 
(21)

 

(D. A. Lenton)لينتون  .أ .د الباحثأجرى  
(23)

أكتوبر من  11في  تقييمام لو ع منشهة البوالفيا 

ال ي يمثل الدرجة األدنى وينتهي ( 2)اعتمد في تقييمه على سلم درجات يبدأ من الرقم و بم1020عام 

:ال ي يمثل الدرجة األعلى( 3)عند الرقم 
(2)

 .التقييم األثري ال ي و عه لينتون لمنشهة البوالفيا( 22جدول )يظهر  

 تقييم الو ع العام لمنشهة البوالفيا بقرطبة: 22جدول 

 األشكال الصور السبب الدرجة التقييم نوع التقييم

 2 منخفض تقييم الحفاظ
تم االحتفاظ بطابق واحد بشكل كامل دون 

 .وجود سق  ومع حالة من اإلهمال للجدران
201  –

 1 متوسط تقييم الو وح
وبة محجإنما جدران المنشهة غير مغطاة 

 .نباتيجنئيام بغطاء 
–  222ب  220

 2 منخفض تقييم الوصول
المبنى يقع على  فة النهر ويتع ر الوصول 

 .ساتإليه لعمل دراسات وقيا
221 

ب  16ب  15

17 

 1 متوسط تقييم درجة تعقد الطبقات
مرتا على  السبر األولي يحدد مرحلتين

 .االستردادمرحلة المرحلة العربية وش المنشهة
 – –

–  1 – 2 منخفض تقييم القيمة األثريةمجمل 

                                                   
(2)

 (Lenton: 2013) . ـــ 1صـــ. 
(1)

 (Al- Hassan: 2006 .) ـــ 24صـــ. 
(3)

 .م162 – 111ب حكم (عبد ر بن محمد)ثامن الخلفاء األمويين في األندلسب خل  جدد  :الثالث/ الناصر/ عبد الرحمن بن محمد 
(4)

 .ـــ 27صـــ . مصدر سابق. (2161: العظم) 
(5)

مب وحود ملووك الطوائو  2086( معركوة النالقوة)أمير المورابطينب أنقو  األنودلس مون السوقوط عقوب انتصوارد فوي  :يوسف بن تاشفين 

 .م2206 – 2062األندلسيين بدولته في المغرثب حكم 
(6)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 307صـــ . مصدر سابق. 
(7)

 (Ruiz: 2007) . ـــ 271 – 278صـــ. 
(8 )

http://www.alcazardelosreyescristianos.cordoba.es/?id=666&lang=3 م27/07/1024تاريخ االسترجاع. 
(1)

 (Powers: 2011) . ـــ 667صـــ. 
(20)

 .م2504 – 2452ملكة صقلية وقشتالة وليون وإسبانيا ونابوليب عاشت  :األولى/ ةإيزابيال الكاثوليكي 
(22)

 (Roldán & Moreno: 2010 .) ــــ 212صـــ. 
(21)

 (Córdoba de la Llave: 1996) . ـــ 308صـــ. 
(23)

ب حووواز علوووى الووودكتوراة           (ANU)باحوووث معاصووور فوووي قسووم اآلثوووار واألنثروبولوجيوووا فوووي الجامعوووة الوطنيووة بهسوووتراليا  :لينتةةونآش   

 .في تخصص اإلثنيات والهويات للمجتمعات العرقية والدينية في العصور الوسطى بإسبانيا

http://www.alcazardelosreyescristianos.cordoba.es/?id=666&lang=3


 لثاالثالفصل 
 

118 

 
 ب(الصورة يمين) القديم والجسر الكبيرب الوادي نهر الصورة وتظهر قرطبةب في البوالفيا ناعورة لموقع جوية صورة: 48مخطط 

 .الصورة أعلى الكبير والمسجد

 .م1024الصناعي  Google Earth قمر صورة عن: المصدر
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 الو ع الراهن لمنشهة البوالفيا في قرطبة وتظهر إهمال: 201صورة                .ناعورة البوالفيا في قرطبة: 208صورة                

 .الجدران الجنء المبني وتغطيته باألعشاثب وزوال التغطيةب وانكشا                                                                                

 José Mariscal 2013: المصدر                                        Carlos Pérez  1006: المصدر                    

  
 ناعورة البوالفيا في قرطبة محجوبة عن الرؤية: 222صورة       ناعورة البوالفيا في قرطبة محجوبة عن الرؤية: 220صورة 

 .باألشجار من جهة النهر                                                      .باألشجار من جهة الرصي                     

 Pepper M. P.  2008: المصدر                                       Zaighum Abbas Ranjha: المصدر              

 
 .واجهة جانبية لناعورة البوالفيا في قرطبة وعالقتها برصي  المشاة: 221صورة 

 Arévalo A.  1023: المصدر
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 المجاور بالرصي  وعالقتها البوالفيا ناعورة لمنشهة أفقي مسقط: 80 شكل

 (Al Mulk: 1961): المصدر

 
 .المجاور بالرصي  عالقتها يبين البوالفياب لناعورة الحجرية واألجناء الخشبي الدوالث في مقطع: 81 شكل

 (Al Mulk: 1961): المصدر

 
 .السفلية المائية والبوابات المجاورب بالرصي  عالقتها يبين البوالفياب لناعورة جانبية واجهة مقطع: 82 شكل

 (Al Mulk: 1961): المصدر
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 :العناصر اإلنشائية لناعورة البوالفيا. 2. 4. 7. 7

 :العناصر الثابتة - أ

م  (80شكل )يظهر  يتكون من جدارين متوازيينش: (Estribos) البرج - األبعد  .مسقط المنشهة ويبدو فيه البرج وا حا

في قمته  عن النهر  و ارتفاع كبير ويقوم بدور الدعامة الداخلية للدوالث باإل افة إلى أنه يحمل

حوض تجميع الماء المسكوث من دوالث الناعورةب أما الجدار األقرث للنهر فهو أقل ارتفاعام 

(.المثلث)ويقوم بدور الدعامة الخارجية للدوالث ويسمى 
(2)

ب ( 223صورة )يظهر عنصر المثلث في كل من  

 .(82شكل )

 (82شكل )يظهر مولة على أعمدةب هي قناة حجرية مح: (Acequia) أو الساقية العلوية قناة التوصيل -

مع البرجب وتتصل بحوض تجميع الماء الموجود في أعلى  تبنى بشكل متعامد .بالساقية مقطعام للمنشهة يمر

ومهمتها تتمثل في نقل الماء إلى األرا ي النراعية وله ا فإن طولها ينداد بازدياد . البرج

وعر ها مب 5عن سطح األرض حتى  ويصل ارتفاع القناة. مساحات األرا ي المراد ريها

.سم220 – 70طولها ويتراوح في متوسطه بين  مع  بينما يتناسب عمقها راع واحدب 
(2)

 

 (82شكل )يظهر  هي المجرى المائي المحصور بين الجدارين الحاملينب :(Canal) القناة السفلية -

وينداد عمق ه ا المجرى . لناعورةوفي مياهه ينغمر جنء من مياد ا .مقطعام للمنشهة يمر بالقناة السفلى

.من قوة الماء وشدته بما يكفي لتدوير دوالث الناعورة بشكل مفاجئ مما ينيد
(1)

 

         هو سد مبني عر يام على النهر يقوم بمهمة قطع التيار المائي وتحويله  (:Azud)السد  -

عدنية يتم التحكم بكمية إلى القناة السفليةب وهو منود بفتحات  ات بوابات مصنوعة من ألواح م

الماء الواصلة إلى دوالث الناعورة عبر فتحها وإغالقها وبالتالي التحكم بسرعة الناعورة وكمية 

.المياد المرفوعة
(3)

 .مقطعام في الرصي  المجاور للمنشهة يظهر فيه السد والبوابات المائية فيه (81شكل )يظهر  

 
 النهر جهة من ةقرطب في البوالفيا ناعورة واجهة: 83 شكل

(Al- Mulk: 1961) 

 .واجهة الدوالث (83شكل )يظهر  (:الدوالث)العناصر المتحركة  - ث

 يستند. هو قلب الدوالث ويشكل محور دورانهب ويتكون من الخشب أو الحديد: (Eje) الج ع -

ب أو منصات محفورة بشكل نص  دائريب ومصنوعة من خشب البلوطالج ع على حوامل 

           كما يتخ  المحور نفسه  .دوالثرسمام منظوريام لمحور ال (84شكل )يظهر  .ان المحورفوقها لوحان يحصر

                                                   
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .) ـــ 140 – 131صـــ. 
(1)

 .ـــ 104صـــ . مصدر سابق. 2ج(. 2117: السيد) 
(3)

 (Córdoba de la Llave: 1996) .ـــ 303صـــ . سابق مصدر. 
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على فتحات مخصصة لمرور الصلبانب من خشب البلوط ويحتوي
(2)

تحيط به قطع قوية كما  

بمن الخشب تثبت عليها أ رع الدوالث
(2)

على ه د المجموعة ( المنطقة المركنية)ويطلق اسم  

 .(224صورة )تظهر المنطقة المركنية  من الدوالث في  .من العناصر

 
 :اإلسبانية النواعير في المحور ألجناء منظوري رسم: 84 شكل

(a) المحور  قضيب– (b   )المنصات  – (c   )اإليقا  ألواح 

(Bazzana  &De Meulemeester: 2009) 

            حيث إنشائها الخشبيش تتشابه األ رع األساسية والثانوية من : والثانوية األ رع الرئيسة -

من جوائن خشبية بهطوال متوسطة بهد  تقليل الوزن وتسهيل في عمومها حيث تصنع 

.الحركةب ويتم وصلها ببعضها البعض بإطارات خشبية دائرية
(1)

 (85شكل ) 

  الصلبان(Cruces :)عيت به ا االسم في العصور الوسطىب وهي األ رع الرئيسة د

ا الربط بين المنطقة المركنية واإلكليلب وبالتالي فهي تعتبر الهيكل وظيفته. للدوالث

وهي قطع . األساسي ال ي يحمل جميع أجناء الدوالث وينقل ه د الحموالت إلى محورد

وتقطع المركن مارة  من الفتحات  –م26أي – خشبية طويلة يساوي طولها قطر الدوالث

.الموجودة فيهب عددها قضيبان لكل دوالث
(1)

.وتعد أكثر أ رع الدوالث متانة 
(4)

 

  األرباع الداخلية(Entrecuartos:)  ترتب في النوايا األربعة بين أ رع الصلبانب وهي

في شكلها مع الصلبانب كما تقوم بنفس الدورش ربط  تتشابه. األ رع الثانوية في الدوالث

لها مع محور إال أنها تختل  في طريقة اتصا. اإلكليل الخارجي بالمنطقة المركنية

الدوالثب حيث ال تدخل  منه في وصالت ثقوث بل تستقر على محيط المركن الخارجي 

.وتستند من طرفها الثاني على اإلكليل
(1)

ول عددها أربعة قضبان لكل دوالث ويبلغ ط 

.مب وتتساوى في سماكتها مع الصلبان8الواحدة منها نص  قطر الدوالثش أي 
(3)

 

  األ رع المساعدة(Hornachiles :) في المساحات الفارغة بين الصلبان واألرباع الداخلية

             إال أنها ة لأل رع الرئيسة والثانويةهتبدو من بعيد مشابيتم تركيب األ رع المساعدةب 

في الحقيقة  ات طول أقصر نم نص  قطر الدوالث بحيث أن طولها ال يكفيها للمس 

.ء بينهاب أو بينها وبين األ رعمهمتها حصر زوجين من الدال. المحور
(1)

وهي  ات مقطع  

.سم (8.5×  8.5)أبعادد أصغر من مقطع الصلبان مربع 
(3)

 

 أ رع التقوية (Motillos :) هي عبارة عن عصي خشبية صغيرة تصنع من خشب

هدفها الوحيد هو تقوية . كل  راع مساعد واآلخرالصنوبر األبيض أو الحورب وتقع ما بين 

ورة بغرض تحقيق المنفعة القصوى من الطاقة الهيدرووليكيةب وله ا لم يتوجب دوران الناع

.إيصالها إلى محور الدوالث
(1)

 

                                                   
(2)

 (Córdoba de la Llave: 1996) .ـــ 305 – 304صـــ . مصدر سابق. 
(1)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 140 – 131صـــ . مصدر سابق. 
(3)

 .ـــ 301 – 308صـــ . المصدر السابق 
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.إلى ربط األ رع وتثبيتها أساسام تهد  (: Ruedos)الحلقات  -
(2)

في النواعير  يتراوح عددها 

أما . أسيركب على الداخلية منها الطرفان الخارجيان للوح الر. حلقات 4 – 3الخشبية بين 

الحلقتان في الوسط فتقعان بالقرث من اإلكليلب والحلقة الخارجية هي مندوجة تقع على طرفي 

.الشفرات وتقوم بموازنتهم
(2)

وتتكون الحلقات من عدة قطع متصلة ببعضها البعضب يبلغ طول  

.سم3سم وسماكتها 25سم وعر ها 45الواحدة منها 
(1)

 .الثموقع الحلقات في الدو (85شكل )يظهر  

ن قطع متوازية موصولة ببعضها تتكون من قطعة خشبية مصنعة م(: Atabaque) طباقاأل -

نطقة تحيط بالمحور لتحكم الم دفها ربط عناصر الدوالثش حيثب وهلتصير مجتمعةم لوحام 

.المركنية
(2)

.سم3سم وسماكتها 21ويبلغ عرض األلواح المشكله لها  (35صورة ) 
(1)

 (85شكل )يظهر  

 .باق في الدوالثموقع األط

تقوم بمهمة ربط عناصر الدوالث المختلفة مركبة قطريام خشبية  شرائح (:Cabezas)الرؤوس  -

ب حيث األ رع المساعدة وأ رع التقويةالصلبان واألرباع الداخلية واأل رع المساعدة وببعضهاش 

.ثخالل دوران الدوال تقوم بتعنين مقاومة الجهود المطبقة على العناصر الم كورة
(2)

شكل )يظهر  

 .موقع الرؤوس في الدوالث (85

يتكون من األجناء لخشبي المحيط بالدوالثب وهو اإلطار ا: (Corona)إلكليل أو المحيط ا -

.الخارجية للصلبان واألرباع الداخلية واأل رع المساعدة
(3)

مهمات يقوم بها أولها جمع وله عدة  

اءب باإل افة إلى حمل الشفرات الدافعة البنية الكلية للدوالثب وحمل أوعية تجميع الم

.للدوالث
(4)

 

ومعنزة هي ألواح خشبية مثبتة على إكليل الدوالث : (Paletas – Alabas) الشفرات -

كه عندما تدفعها قوة تيار الماءب تقوم بمهمة تحري. وأربعة زوايا رفيعة باستخدام مسامير حديدية

لشفرات يساوي مجموع عدد الصلبان عدد ا .أو الحورصنوبر األبيض من خشب ال وتصنع

.واألرباع الداخلية واأل رع المساعدة وأ رع التقوية في نفس الدوالث
(3)

وعر ها ثابت وهو  

             وهي نفس المسافة الفاصلة– سم47الي مساٍو لعرض شفرات نواعير العاصي ويساوي حو

–(خطوة العجلة)بين الشفرة واألخرى وتدعى 
 (5)

.سم3م وسماكتها 2ولها حوالي فيما يبلغ ط 
(4)

 

 .موقع الشفرات في الدوالث (85شكل )يظهر 

الشفرات  تحت الفراغاتوهي زوايا صغيرة تو ع أسفل (: Ruedo o Cinta)زوايا التثبيت  -

.من متانتها في النواعير لتنيد
(5)

 

            تثبت إحداها صغيرة هي أواني : (Cangilones – Arcaduz)أو القواديس األكواث  -

بين الشفرة واألخرى على إطار الناعورةب
(1)

                     معلقة تعليقام حرام بحيث تكون  (83شكل ) 

ا الماءب تمتلئ بالماء أثناء غوصهلتر من 7سعة الواحدة منها ما يقارث  –من طر  واحد أي–

ولها إلى القمة لتسكب ثم ترتفع بدوران الناعورة حيث ينداد ميلها عند وص في القناة المائية

.الماء ال ي رفعته في حوض التجميع أعلى البرج
(2)

يثبت كل وعاء من ه د األوعية بنوع  

               حيث يل  الحبل حول عنق اإلناء الواحد( Maromillo)سمي  من الحبال يطلق عليه اسم 

ل ال ي تتعرض له جراء ب ويتم تغيير ه د الحبال سنويام بسبب التركلفات لضمان تثبيته 8 – 7

يجدر بال كر أن األواني الطينية تستبدل بهخرى  .البلل المستمر إ افة إلى تحملها لوزن األواني

.في بعض األحيان معدنية
(1)

 

                                                   
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 140 – 131صـــ . مصدر سابق. 
(1)

 .ـــ 301 – 308صـــ . المصدر السابق 
(3)

 (Córdoba de la Llave: 1996) .ـــ 306 – 304صـــ . مصدر سابق. 
(4)

 .ـــ 301 – 308صـــ  .المصدر السابق 
(5)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 142صـــ . مصدر سابق. 
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 .واجهة ناعورة البوالفيا من جهة النهر عند إزالة األشجارب وتبدو بقايا المثلث وا حة: 223صورة 

 Mitchell C. 2014: المصدر

 
 في دوالث ناعورة البوالفيا في قرطبة( المنطقة المركنية: )224صورة 

 Anna Schnitfink 1008: المصدر
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 .(البوالفيا) دوالث من جنء على مو حة الخشبيةب للنواعير الرئيسة المكونات: 85 شكل

 Córdoba de la Llave: 1996)) :المصدر

 :آلية عمل الناعورة. 1. 4. 7. 7

لوادي الكبير إلى القناة السفلية للناعورةب وهي قناة يتم تضييقها وعمل انحدار مفاجئ يدخل ماء نهر ا 

في أر يتها اصطناعيامب يحدث أن تنداد شدة الماء وسرعته داخل ه د القناة نتيجة الضيق واالنحدار 

جنء منها أسفل الشفرات المثبتة على محيط الناعورة التي ينغمر  عالمفاج ين مما يخلق قوة دفع كافية لتدف

 .الماء فيبدأ الدوالث بالدوران

إن األكواث المثبتة على إكليل الدوالث تمتلئ بالماء عند عبورها تحت سطح الماءب حيث أنها معلقة  

نهاش فعندما تغمر في الماء تصبح أفقية مما يسمح يسمح بتغير زاوية ميال –تعليقام حرام –من جهة واحدة 

ها الدوالث لتتغير درجة ميلها إلى األفقيةب وعندما تكمل نص  دورة واصلة بهكبر امتالء لهاب ثم يرفع

 .إلى ال روة تميل ساكبة الماء ال ي تحمله في حوض تجميع الماء الموجود في أعلى البرج

               يتجمع الماء المرفوع باألكواث في حوض التجميع ثم يسيل إلى القناة المائية العلوية المتعامدة 

 .حمولة على أعمدة حتى يصل األرا ي المراد توصيل الماء إليها أو يصب في خناناتالبرج والم مع

 :لتسميات مكونات ناعورة البوالفيااألصول العربية . 2. 4. 7. 7

وهو النهر ال ي تقع عليه منشهة البوالفياب فإن تسميته (: Guadalquivir)الوادي الكبير  -

ب وفي الحقيقة فإن الوادي الكبير ليس (الوادي الكبير)العربية اإلسبانية مترجمة عن التسمية 

 سماءم ىم عربيامش فهغلب أنهار إسبانية ما تنال تحمل أمالنهر اإلسباني الوحيد ال ي يحمل مس

عربي أو تحمل على األقل السابقةأصلها 
(2)

 (-Guad )العربية( وادي)المترجمة عن كلمة و.
(1)

 

                                                   
(2)

 (.prefix: )السابقة 
(1)

 .ـــ 41صـــ (. ألصول العربية لتسميات األنهار ومصطلحات الرّي والنراعة اإلسبانيةا. )مالحق البحث 
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(:Noria)الناعورة  -
(2)

وي تيح أن دونيكي أي العامل بقوة دفع الماء الهيدرولنهري ث الالدوال 

 (.ناعورة)هخ  اسمه من الكلمة العربية يتروسامب و

:(Al- Mutallat) مثلثال -
(1)

غير مثلث الشكل  هوو. الجدار األمامي الحامل للدوالث الخشبي 

نه ما ينال يحمل االسم إال أ .شكله (86شكل )يو ح  –(H)بل أقرث لشكل حر –في منشهة البوالفيا 

العائد ( بياض ورياض)الناعورة في مخطط رسم ي كر أن  .الحموي لمثيله في نواعير العاصي

ما يشير مالبوالفياب ويظهر مثلثها مثلث الشكلب دوالث  يشابه دوالبهام تظهر ناعورة 23للقرن 

 .صفحة المخطوط المشار إليها (225صورة )تظهر  .في مرحلة متهخرة مثلث البوالفيا إلى احتمال تغير شكل

(:Acequia)الساقية  -
(3)

ب (الساقية)وهي القناة الحجرية العلويةب وتهخ  اسمها من الكلمة العربية  

 (.Canalis) يستبدل ه ا االسم بمقابله الالتينيإال أن البعض 

(:Canal)القناة السفلية  -
(3)

لدوالث بالماءب وهي القناة السفلية التي يمر فيها الجنء المغمور من ا 

 (.قناة)ويرجع اسمها إلى الكلمة العربية 

:األ رع -
(4)

أبو عبد هللا محمد بن األبارالشاعر األندلسي   كر 
(5)

 /م2160 المتوفى عام– 

 (:دعوال)باسم مفردها  –هـ658

                دوالب  يوووووووووووووا حبووووووووووووو ا بحديقوووووووووووووةٍ 

غّنوووى ولوووم يطووورثب وسوووّقى وهوووو لوووم                      

عي لطووو  الهوووواء أو الهووووى                                      لوووو يووودّ 
 . 

سوووووووكنت إلوووووووى حركاتوووووووه األلبووووووواُث                                                                      

                                    األكةةةةةةواب  و العةةةةةةود  يشوووووورث ومنووووووه 

              مووووووا كنووووووت  فووووووي تصووووووديقه ترتوووووواُث            
. 

واسم اإلكليل أو التاج يطلق على دائرة المحيط في دوالث منشهة البوالفياب فيما تتعدد : اإلكليل -

ب إال أنه يطلق على الدائرة (اإلكليل)الدوائر في دواليب نواعير العاصي وتحمل إحداها اسم 

 .المسؤولة عن موازنة الدوالث

(:Arcaduz)األكواث أو القواديس  -
(6)

على محيط  النهر وتركبالجرار التي ترفع ماء  هي 

بينما ما زال . في أبياته الم كورة في األعلى ابن األبار كرها الشاعر ( األكواث)كلمة . الدوالث

 (.القادوس)المترجم عن الكلمة العربية ( Arcaduz)يطلق على مفردها اسم 

.ها العربيةتسميات اإلسبانية بهصول تجدر اإلشارة إلى احتفاظ العديد من مصطلحات الري والنراعة
(7) 

 
 (.والمثلث البرج) البوالفيا منشهة في المتهدمة العناصر تصور إعادة: 86 شكل

 (Al- Mulk: 1961): المصدر

                                                   
(2)

 (Jayyusi & Marín: 1992) . ـــ 454صـــ |(Ruiz: 2007) . ـــ 278صـــ. 
(1)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 140صـــ . مصدر سابق. 
(3)

 (Roldán & Moreno: 2010) .ـــ 218ــ صـ. مصدر سابق |(Jayyusi & Marín: 1992) .ـــ 454صـــ . مصدر سابق. 
(4)

 .ـــ 322 – 320صـــ . مصدر سابق. 1ج.(. ت.د: ابن سعيد) 
(5)

 .م2160 – 2211عالم فقيه ومؤرخ وشاعر أندلسي بلنسيب عاش : القضاعي/ عبد محمد بن األبار 
(6)

 (Jayyusi & Marín: 1992) .ــ 454صــ . مصدر سابق |(Roldán & Moreno: 2010) .ــ 218صـ . مصدر سابق. 
(7)

 .ـــ 41صـــ (. األصول العربية لتسميات األنهار ومصطلحات الرّي والنراعة اإلسبانية. )مالحق البحث 
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 .صورات لرفع الماءاألندلسيب ويظهر ناعورة هيدروليكية  ات مق" حديث بياض ورياض"مخطوط : 225صورة 

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009): المصدر

 :أهميتها. 1. 4. 7. 7

              كانت ناعورة البوالفيا من أهم الرموز البصرية لمدينة قرطبة حتى أن صورةم لها قد طبعت 

.م23على ختم المدينة وال ي يقدر أنه يعود إلى القرن 
(2)

يجدر بال كر  (87شكل )ب ( 226صورة )ختم في كل من اليظهر  

بة لم أن قرط ب باإل افة إلىقرطبة لم تكن عبر التاريخ أهم نواعير إسبانيا أو األندلس في أن النواعير

عن وزارة األشغال العامة اإلسبانية –توزع النواعير في المحافظات اإلسبانية  ( 21 جدول)يو ح . أكبر عدد من النواعير يومام  تحو  

.هانواعيردد عة تنازليام بحسب وال ي يرتب المحافظات اإلسباني –م2128
(1)

 

 ترتيب المحافظات اإلسبانية حسب عدد النواعير بها: 21جدول 

 مالحظات النواعير عدد المحافظة #

2 Ciudad Real 21,006 ثيوداد لاير  –

1 Castellón 4,083 كاستيون  –

3 Baleares 3,540 البليار  –

4 Toledo 2,750 طليطلة  –

5 Valencia مساحيتقدير * *2,000 بلنسية 

6 Zamora 1,552 سمورة  –

7 Madrid  1,432 (مجريط)مدريد  –

8 Cáceres 1,010 قصرش  –

1 Valladolid 842 بلد الوليد  –

20 Almería 668 ألمرية  –

22 Córdoba 647 قرطبة  –

21 Alicante  566 (لقنت)أليكانتي  –

23 Gerona 505 جرندة  –

24 Murcia 503 مرسية  –

25 Jaén 452 جيان  –

                                                   
(2)

 (Powers: 2011) .ـــ 667صـــ . مصدر سابق. 
(1)

 (Roldán & Moreno: 2010) .ـــ 211صـــ . مصدر سابق. 
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إال أن منشهة البوالفيا هي منشهة متمينة ب اتها و ات شخصية مستقلة نظرام ألهميتها بارتباطها بالمنشرت 

الملكية بدءام من قصر الحكم وحتى حدائق وحمامات أمراء الموحدينب باإل افة إلى حجمها الكبير 

وهي شاهد على تقنيات . م10لقرن وطول عمرها في االستخدام حيث ظلت قيد االستخدام حتى بدايات ا

          تعديالت جوهريةدون أن ننسى حقيقة أن كتين األندلسية المسلمة واإلسبانية المسيحية لهندسية للمم

 10و    21ب  28في طور التعديالت التي بدأ يدخلها المهندسون على النواعير في القرون لم تجر  عليها 

الميالديةش
(2)

سون تعديالت على نواعير في مرسية بحيث حولت جّل عناصرها          مثلما أجرى المهند 

أو كلها إلى عناصر حديديةب
(1)

كما أن مخطط الدوالث الموجود لدينا قريب إلى مخططها الهندسي  

باإل افة إلى تشابهه  .(87شكل )ب ( 226صورة )يظهر الختم في كل من مب 23المطبوع على ختم مدينة قرطبة في القرن 

 الحقبة النمنيةاألندلسي والعائد إلى ( ورياضبياض )ناعورة مخطوط الهندسي ل المخطط مع لكبيرا

. اتها
(3)

 .لمشار إليهاصفحة المخطوط ا (225صورة )تظهر  

في العصر الحديث  من المناطق المحددة من مدينة قرطبة تحت الئحة دخلت منشهة الناعورة  

كما تم إدراجها من قبل وزارة . م2184/2114تا 323ممتل  رقم ال بالتراث العالمي لمنظمة اليونسكو

.ت.الثقافة اإلسبانية كمبنى  ي أهمية ثقافية د
(4)

 

 
 .الختمين كال في ناعورة وتظهر ومرسيةب قرطبة مدينتي ختمي رسم إعادة: 87 شكل

 (Bazzana  &De Meulemeester: 2009): المصدر

 
 .مب تظهر ناعورة البوالفيا في الجنء األسفل من اليسار23ود إلى القرن ختم قرطبة ويقدر أنه يع: 226صورة 

 (Powers: 2011): المصدر

                                                   
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 144 – 143صـــ . مصدر سابق. 
(1)

 (Delpech, et al: 2005.) ـــ 237صـــ . مصدر سابق. 
(3)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009 .)ـــ 146صـــ . مصدر سابق. 
(4)

 (Lenton: 2013) .ـــ 1صـــ . مصدر سابق. 
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 :ناعورة البوالفيا في قرطبة ونواعير العاصي في حماةإنشا  تحليل مقارن بين . 2. 4. 7. 7

كلم فيما طول الثاني 572يتقارث طول نهري العاصي والوادي الكبيرش حيث يبلغ طول األول 

النهرين يختلفان في العرض وبالتالي في الغنارةش حيث تبلغ  كلمب وبالرغم التقارث في الطول إال أن600

كلم56,178الوادي الكبير  مساحة حوض
1
كلم26,100نهر العاصي حوض فيما ال تتجاوز مساحة  

1
ب
(2)

 

كثبات التيار  إال أن النهرين يتشابهان في خصائص عامة عدةش فكالهما يحمالن صفات السكون عمومام 

بمجموعها صفات واستقرار منسوث الماء وكثرة الروافد باإل افة إلى انعدام الفيضانات المهلكةب وهي 

 .توفر البي ة المناسبة إلنشاء النواعير

حقيقة بل سوري على وجه التحديد إلهام عربي إسالمي  تإن كون النواعير األندلسية في إسبانيا  ا

باعترافات المختصين المعاصرين  اءم وانته السجالت التاريخية العربية منبدءام تؤكدها عدة أمورش 

أخ ام ب (Throkild Schiøler) شولر. تاألبحاث األنثولوجية المقارنة للعالم والمبنية في أساسها على 

             باالعتبار المسميات العربية الباقية للناعورة اإلسبانية وجنئياتها باإل افة إلى التطابق الهندسي 

اعير اإلسبانية وأخواتها السوريةب وبسبب ترافقها مع المنيات والمنشرت الملكية يرى في تفاصيل بين النو

                   سوري( Landscaping)ربما تّم تقديمها كعنصر تجميل مواقع طبيعية "البعض أن النواعير 

".في العصور األموية األولى
(1)

 

اإلسبانية وفي جني اتهاش بدءام من األصل العربي السم  حا رة في النواعيرمسميات العربية إن ال

أو لمسميات األجناء والتفاصيل المكونة ب (Noria) بمجملها منشهة الناعورةب ول(Guadalquivir)نهر 

والساقية ( Al- Mutallat)ما ينال بعضها مستعمالم حتى اليوم مثل المثلث للمنشهة والدوالث والتي 

(Acequia ) والقناة السفلية(Canal ) و القواديس(Arcaduz )مل مسمىم عربيام آخر والتي كانت تح

لح العربي نفسه طب فيما يحمل اإلكليل المصزال استعماله كما في مسميات األ رع ال ي وهو األكواث

 .مترجمام إلى اإلسبانية

  اعير الحمويةش حيث يحتجن الماءالتشابه شبه تام في طريقة عمل منشهة ناعورة البوالفيا والنوإن 

القناة المائية  ات المنحدر االصطناعي نحو الدوالث  عبر بوابات فيه إلىفي سد قبل الدوالث ويدخل 

              االختال  األساسي. عبر محيطه ويسكبه في قناة حجرية علويةبدورانه متسببام في تحريكه ليرفع الماء 

قلما يكون –ل جدار المثلث ال ي غالبام ما يكون مثلث الشكل في حماة في العناصر المبنية هو في شك

   وارد  ركما أن ربط الناعورة بمطحنة أم. البوالفيامنشهة في ( H)بينما هو  و شكل حر   –مستطيالم 

في النواعير ( البيب)جانبية على طول القناة المائية السفلية  نشهفي ه د المنشرت إال أن الطواحين كانت ت

 .والفيا ويتو ع خل  البرج الحاملالحمويةب بينما هي  ات بناء أكثر حرفية في ناعورة الب

يقارن                شإن االختال  األساسي بين ناعورة البوالفيا والنواعير الحموية يكمن في مخطط الدوالث

ير حماة هي  ات صلبان مندوجة محمولة أن نواع حيث .بين مخطط دوالث الناعورة الحموية وناعورة البوالفيا (203شكل )

في البوالفيا يوجد صليب واحد فقط يمر في فتحات موجودة  لمركنية في الدوالثب بينمااعلى المنطقة 

ك ل  فإن نقل  .على المحور مباشرة دون اختراقهبمسامير وآخر ثانوي يثبت  في محور دوران الدوالث

إلى محيط الدوالث يتم عبر األ رع الثانوية والتي استبدلت  القوى في نواعير حماة من المنطقة المركنية

وعلى ه د الرؤوس تثبت أ رع التقوية والتي ال تصل إلى مركن  في ناعورة البوالفياالمائلة بالرؤوس 

أكبر في الحموي  إال أنهامتواجدة في النمو جين وإن كانت فإن المنطقة المركنية  ب وله ا السببالدوالث

لمنطقة المركنية وتتمين من عناصر ا األعتاث في نواعير حماة تعدّ . برفع حموالت أكبر و ل  لقيامها

فيا تصنع من ألواح خشبية البوالدوالث من أخشاث عالية التحمل والسماكةب فيما األعتاث في  بتصنيعها

بين  بطوهدفهما الر 45ْ ات شكل شديد الالنتظام مكون من مربعين يميالن عن بعضهما بناوية رقيقة 

تحتاج النواعير الحموية إلى دائرة وسطية لربط . الرؤوس والصلبان دون أن تقوم بتحمل حموالت فعلية

                                                   
(2)

 .ـــ 235صـــ . مصدر سابق(. 2115: البدوي) 
(1)

 (Glick: 2005) .ـــ 160صـــ . مصدر سابق. 
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                 تتركن جميع الدوائراألبواثب فيما وأخرى خارجية لحمل مقصورات الماء و األ رع ببعضها

ا عدا الصليب الرئيس والفرعي في البوالفيا على المحيط حيث أن وسط الدوالث خاٍل من األ رع فيم

مركن صل إلى ال تمحمولة على الرؤوس ففيما أن جميع األ رع األخرى قصيرة و( األرباع الداخلية)

للماء وقت إن مقصورات رفع الماء المبنية في نواعير حماة  ات ديمومة أطول وتوجيه أفضل . الدوالث

ألواح  .على محيط الدوالث بهواٍن فخارية مربوطة البوالفيا ال ي استبدل بشكل كامل في انسكابه العنصر

بما يتناغم مع طبيعة النهر وتغيراته الطفيفة على مدار العام حيث  الدفع مدروسة أكثر في نواعير حماة

في أوقات  بشكل كلي فقطعلى ارتفاعات مختلفة من أ رع الدوالث لتعمل  تقعأنها بمقاسات مختلفة كما 

 .ميعام على مستوى واحد في دوالث البوالفيابينما هي ح بزيادة الماء

برغم االختالفات العدة المتواجدة في مخططات دواليب نواعير حماة والبوالفيا إال أن عوامل 

بدءام من تفاصيل صغيرة كاستخدام أسافين صغيرة لتثبيت زوايا األالشفرات  مشتركة موجودة بينها

أن للدوالبين تخطيط  رة بشكل نص  دائريب كمامحفوخشبية  محمول على قطعالمحور ف شالمحيطية

ب (المنطقة المركنية المربعة) ل إلى أربع نقاط حول المحوراتحويل األحم غير شعاعي يعتمد على

يتم في النمو ج الحموي  شأقسام يعتمد تقسيم مساحة الدوالث إلى أربعة كال النمو جين إ افة إلى كون

أ رع لكل ربعب  4أو  3 رع الثانوية في األرباع المتشكلة بعدد ثم تغرس األعبر الصليب المضاع   ل  

فيما يتم تقسيم الدائرة في البوالفيا إلى أرباع باستخدام الصليب ثم ينص  كل ربع باستخدام األرباع 

الرؤوس المائلة والتي تقوم بدورها بنقل حموالت الداخلية ويحمل على الصلبان واألرباع الداخلية 

إن فكرة تصنيع الدوالث من قطع صغيرة يسهل  .جية إلى الصلبان واألرباع الداخليةاألجناء الخار

استبدال التال  منها واحدة في النمو جينب كما أن تصنيع القطع من أنواع مختلفة من األخشاث بحيث 

            تتناسب وظيفة كل قطعة منها مع نوع الخشب المصنوعة منه وخصائصه موجودة في النمو جين 

لعل أهم تشابه في تصميم دواليب الناعورة الحموية . وإن كانت أكثر دقة وتفصيالم في النمو ج الحموي

في كال النمو جين وهي  (Module)وناعورة البوالفيا يكمن في طول وتسمية وحدة بناء الدوالث 

 .سم50ويبلغ طولها حوالي ( خطوة العجلة)المسافة بين كل شفرتين على المحيط أو ما يدعى 

لعل االختال  الكائن في تصميم الدوالث أو المنشرت الحجرية بين منشهة الناعورة الحموية وناعورة 

         البوالفيا برغم أصولهما المشتركة ناتج بشكل أساسي عن تدخالت أجريت على التصميم تم تطبيقها 

على تقنية تصميم  ييٌر جنئيم طرأ تغ26م و  25على مراحل عدة عقب عصر االستردادش فمن  القرنين 

عن اتباع النمو ج العربي  النواعير المائية اإلسبانية رغم إبقاء تصنيع أغلب أجنائها من الخشبش فعو ام 

            فقد عاد اإلسبان التباع نما ج معروفة لديهم من  الحقبة الرومانية تتمثل باستخدام أ رع أقل عددامب 

.نواع مختلفة من األ رع المحيطية مثبتةم بعدة إطارات دائريةوفي المقابل استخدام أكبر أل
(2)

يمكن  

م لمعرفة 23من القرن ( بياض ورياض)مقارنة مخطط دوالث الناعورة الحالي بالصورة على مخطط 

على الناعورة في العصور  لم تجر   بالمجمل فإن تغييرات جوهرية (225صورة ).التهثير اإلسباني عليها

             إال أن تغيير مواد البناء واستخدام الحديد في مخطط الدوالث الم كورةب ء التغييراتباستثنا وسطىال

بالنسبة . م10م و  21م واستمر استعماله في القرنين 28من القرن  النواعير عمومام تم إدخاله بدءام في 

بشبية الحاملة لهفقد استخدم الحديد لتصنيع المحور بالتحديد واأللواح الخ لدوالث البوالفيا
(2)

فيما حّولت  

 .بعض النواعير بشكل كامل إلى حديدية في مرسية

البوالفيا  بصريام فقد حافظ النمو جان على تهثير بصري قوي من  إنشائهما وحتى اليومش فناعورة

كتابات الرحالة  مب فيما ظهرت نواعير حماة في23/ هـ7رطبة في القرن جعلت على ختم مدينة ق

 .ال ين مروا بحماةب وبالتالي فإن النمو جين شكال نقطة عالم بارزة للمدن التي تواجدت بهاوالشعراء 

  وظيفيام فقد تم االستغناء عن خدمات أغلب نواعير حماة في توصيل الماء وك ل  ناعورة البوالفيا

نواعير  إال أن. في القرن الما يب و ل  نتيجة تطور سبل رفع الماء ورفع معايير الصحة والسالمة

                                                   
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009) .ـــ 144صـــ . مصدر سابق. 
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تتمين بإيالئها اهتمامام من قبل أهل المدينة وسياحية وألهدا  ثقافية وتاريخية حماة أبقيت قيد الدوران 

          جهات المعنية و ل  عبر إقامة المنتنهات والمقاهي والمقاص  والفنادق المطلة عليها لالستفادة الو

توى مدينة حماة بل على مستوى الجمهورية وهي تعد  ات قيمة ليست فقط على مسمن شكلها وصوتهاب 

ب  210ب  221ب  228ب  227 صورة)تظهر كل من  .العربية السورية ككل حيث تظهر دومام كرمن مهم من رموز البالد

ن  بالنسبة لناعورة البوالفيا فهي لم تعد للدوران م .تواجد صورة نواعير حماة على األوراق النقدية السورية وجوازات السفر (212

مكسوة باألعشاث الحجرية أوقفت عن العملب وقد تتم ترميم دوالبها فحسب بينما ما تنال جدرانها 

 220صورة )تظهر كل من  .كثيفة نباتاتعن جهتي المشاة والنهر خل  أعشاث و الضارة كما أنها ما تنال مخفية

 .حجب ناعورة البوالفيا عن النظر خل  غطاء نباتي (222ب 

نال تعنى بنواعير حماة لصيانتها بشكل دوري عن طريق اآلثار والمتاح  والبلدية إن الدولة ما ت

 ودائرة النواعيرب فيما أن مشاريع عدة طرحت إلعادة إحياء ناعورة البوالفيا وترميمها إال أنها لم تر  

أوجه الشبه واالختال  ( 24جدول )لبوالفياب كما يلخص بين العناصر اإلنشائية المكونة لنواعير حماة ولناعورة ا( 13جدول )يقارن  .النور حتى اليوم

 .بين نواعير العاصي في حماة وناعورة البوالفيا في قرطبة
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 (.اليسار على) البوالفيا وناعورة( اليمين على) الحموية الناعورة دوالب مخططي بين مقارنة: 88 شكل

 .الباحثة: المصدر
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 .م1222قرشاً تعود لعام  22ورقة نقدية سورية من فئة الخلفية لالجهة ناعورة الكيالنية على : 111صورة 

 
 .م1212ورقة نقدية سورية من فئة ليرة واحدة تعود لعام ل الجهة الخلفية البشريات على تاناعور: 111صورة 

 
 .م1221ليرة تعود لعام  25ورقة نقدية سورية من فئة الجهة األمامية لعلى  البشريات ناعورتا: 112صورة 

 
ورقة نقدية سورية تعود ل الجهة األمامية ناعورتا الجعبرية والصهيونية باإلضافة إلى تفصيلة لمقصورات رفع الماء على: 125صورة 

 .م2552لعام 
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 .من جواز السفر السوري 2،  4على الصفحتين  تا الجعبرية والصهيونيةناعور: 121صورة 
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 مقارنة بين إنشاء نواعير العاصي وناعورة البوالفيا :12جدول 

صر
عن

ال
ع 

وق
م

 

 العنصر المقابل في نواعير العاصي العنصر في ناعورة البوالفيا

 المادة توصيفه اسمه المادة توصيفه اسمه

ي
شب

خ
ال
ب 

ال
دو

ال
 

 الجذع

Eje 

قضيب مربع المقطع في وسطه 

ودائررررري فرررري حرفيرررره، يحرررروي 

يين فتحرررات فررري حرفيررره الررردائر

 .لمرور الصليب

 الحديد

خشب : سابقاً 

 البلوح

 القلب

قضيب مربع المقطع في وسطه 

ودائري فري حرفيره، ال يحتروي 

 .على أي نوع من الفتحات

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

 التوت

منصات 

 خشبية

منصات محفرورة بشركل نصر  

دائري، فوقها لوحان يحصرران 

 .المحور

 الحديد

خشرررب : سرررابقاً 

 البلوح

 الكفت

تان محفورترررران قطعترررران خشرررربي

مرررررن الوسررررر  بشررررركل نصررررر  

دائررررررررري، ويسررررررررتندان علررررررررى 

محموعررة مررن األلررواب الخشرربية 

لتعررديل ارتفرراع ( الوبررد)الرقيقررة 

 .الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

 التوت

المنطقة 

 المركزية

صرررر،يرة، تتكررررون مررررن الجررررذع 

وتحرررري  برررره قطررررع قويررررة مررررن 

الخشرررررب مجتمعرررررة فررررري شررررركل 

 .مربع

 خشب وحديد
المنطقة 

 المركزية

تتكون مرن القلرب وأسرافين  كبيرة،

 .الصر واألعتاب
 خشب

الصلبان 

Cruces 

األذرع الرئيسررررررررة للرررررررردوالب  

قضررررريبين متصرررررالبين خشررررربيين 

سررميكين يسرراوي حولهمررا قطررر 

وتقطرع الجرذع ( م11) الدوالب 

مارة ضرمن الفتحرات الموجرودة 

فيررررره، عرررررددلا قضررررريبان لكرررررل 

 .دوالب

 خشب 
األذرع 

 الرئيسية

 أو

الوشاحات 

 الرئيسية

 وأ

 األعواد

 4األذرع الرئيسررررية للرررردوالب  

قضربان مزدوجررة متصرالبة عنررد 

المنطقررررررة المركزيررررررة مكونررررررة 

لصررليب مررزدول لكررل وجرره مررن 

الررردوالب، حولهرررا نصررر  قطرررر 

 .الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

األرباع 

الداخلية 

Entre-

cuartos 

. األذرع الثانويرررة فررري الررردوالب

تتشررابه فرري شرركلها وسررمكها مررع 

المحررور الصررلبان، وتثبررت علررى 

دون أن تقطعه وحولهرا يسراوي 

، (م1)نصرررر  قطررررر الرررردوالب 

عرررررددلا أربعرررررة قضررررربان لكرررررل 

 دوالب 

 خشب 

األذرع 

المساعدة

Hornachile 

تركررب فرري المسرراحات الفار ررة 

برررررررررين الصرررررررررلبان واألربررررررررراع 

الداخلية، ولي قصيرة ال تصرل 

إلررررى المحررررور بررررل تمتررررد مرررررن 

 .المحي  حتى الرؤوس

 خشب

األذرع 

 الثانوية

 أو

الوشاحات 

 الثانوية

. األذرع الثانويرررة فررري الررردوالب

في كرل ربرع مرن  4أو  2تركب 

أربرراع الرردوالب بشرركل شررعاعي 

انطالقرررراً مررررن زاويررررة المنطقررررة 

المركزيرررة، أحرررول مرررن نصررر  

 .قطر الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

أذرع التقوية 

Motillos 

عصي خشبية ص،يرة وتقع بين 

لرردفها تقويررة . األذرع المسرراعدة

 .عورةدوران النا

خشررررررررررررررررررب 

الصرررررررررررنوبر 

األبرررررري  أو 

 الحور

 األبواب

 أو

األلواب 

 المساعدة

ألررررواب مكونررررة مررررن مجموعررررة 

ألررررواب صرررر،يرة، تثبررررت علررررى 

لررررردفها تقويررررررة دوران . األذرع

 .الناعورة وقت الزيادة

خشرررررررررررررررررب 

ر أو  الَحرررررررررو 

 الشوب

 الحلقات

Ruedos 

لرردفها تثبيررت . حلقررات 4عررددلا 

تركرب . األنواع المختلفة ألذرع

لررررررررى الداخليررررررررة، الررررررررؤوس ع

والخارجيررررة مزدوجررررة لتثبيررررت 

الشرررفرات، والوسرررطتان لتثبيرررت 

األذرع، حررررول الواحرررردة منهررررا 

 .سم42

 

 خشب

 الدائرتان

 الداخلية

 و

 الخارجية

 .لتثبيت األذرع: عددلا الداخلية

 .لحمل الرادينات: الخارجية

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

 التوت
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ي
شب

خ
ال
ب 

ال
دو

ال
 

األعتاب 

Atabaque 

نطقررررة لررروب خشررربي محررري  بالم

المركزيررررة مصررررنع  مررررن قطررررع 

 رقيقة موصرولة ببعضرها، لدفره

 .لدوالبرب  عناصر ا

 األعتاب خشب

أخشاب مثبتة حول القلب بشركل 

مربررررع لرررردفها نقررررل حمررررروالت 

أعترراب  1الردوالب إليره، عرددلا 

 .مزدوجة

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

التررررررررروت أو 

 المشمش

الرؤوس 

Cabezas 

قطريرررة، تررررب  شررررائش خشررربية 

وتنقرل   عناصر الردوالب بربع

 .حموالت للصلبان واألرباعال

– – –  خشب

 اإلكليل

 أو

المحي  

Corona 

اإلحررررررررار الخشرررررررربي المحرررررررري  

بالرردوالب، يتكررون مررن األجررزاء 

الخارجيررررة للصررررلبان واألربرررراع 

 .الداخلية واألذرع المساعدة

 اإلكليل خشب

إحررررار خشرررربي دائررررري صرررر،ير 

المقطررررع يسررررتخدم للتحقرررر  مررررن 

 .توازن الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

الشفرات 

Paletas 

 أو

 Alabas 

كليرل اإلتة على ألواب خشبية مثب

تحريررا الرردوالب عررددلا تقرروم ب

يسرراوي مجمرروع عرردد الصررلبان 

األذرع واألربررررررراع الداخليرررررررة و

نفس لررالمسرراعدة وأذرع التقويررة 

، (سرررم41)الررردوالب، عرضرررها 

 .سم2سماكتها وم 1حولها 

خشررررررررررررررررررب 

الصرررررررررررنوبر 

األبرررررري  أو 

 الحور

 الجامعات

 أو

األلواب 

 الجوامع 

 أو

األلواب 

 الرئيسة

ألررواب خشرربية مثبتررة علررى إحررار 

الرردوالب الخررارجي، م لفررة مررن 

. تجميررع شرر ايا خشرربية صرر،يرة

. تقرروم بمهمررة تحريررا الرردوالب

عرررددلا نفرررس عررردد الرادينرررات، 

 .م ورقيقة السماكة1حولها 

خشرررررررررررررررررب 

الشرررررررروب أو 

 الحور

زوايا التثبيت 

Ruedoo 

Cinta 

زوايرررا خشررربية صررر،يرة توضرررع 

مررررن  الشررررفرات لتزيررررد تحررررت

 .متانتها

 أسافين خشب

زوايرررا خشررربية صررر،يرة تحشرررر 

واب الرررررادين لررررتحكم لررررتحررررت أ

 .تثبيتها

خشرررررررررررررررررب 

 الجوز

 األكواب

أو القواديس 

Cangilone 

 أو

Arcaduz 

أوانرررررري فخاريررررررة تثبررررررت بررررررين 

الشرررفرات علرررى اإلكليرررل، تعلررر  

سرررعة . تعليقررراً حرررراً مرررن رقبتهرررا

 . لتر1الواحدة منها 

 فخار

 أو

 معدن

مقصورات 

 رفع الماء

حجرات مركبة على الدائرة 

الخارجية للدوالب، ذات 

فتحات لصب الماء، وبأسفل 

لتوجيه ( معّدات)الفتحات 

 .الماء

 خشب

الحبال

Maromillo 

حبررال سررميكة تلرر  حررول عنرر  

 .لفات 1 – 1القادوس  
–  – – حبال

ي
ائ
ش

إن
ر 

ص
عن

 

البرل 

Estribo 

جرردار حامررل ذو ارتفرراع يسرراوي 

ب والب، يحمررل الرردوالقطررر الررد

في من الجهة األبعد عن النهر و

 .قمته حوض تجميع الماء

 البرل حجر 

جردار حامررل ذو ارتفرراع يسرراوي 

قطررر الرردوالب، يحمررل الرردوالب 

في األبعد عن النهر و من الجهة

 .قمته حوض تجميع الماء

حجر الكلس 

 َو البازلت

 المثلث

Al 

Mutallat 

جرردار حامررل ذو ارتفرراع يسرراوي 

قطرررر الررردوالب، يحمرررل نصررر  

الررررردوالب مرررررن الجهرررررة أقررررررب 

 (.H)للنهر، شكله 

 المثلث حجر 

جردار حامررل ذو ارتفرراع يسرراوي 

نصررر  قطرررر الررردوالب، يحمرررل 

الررررردوالب مرررررن الجهرررررة أقررررررب 

 .للنهر، شكله مثلث

حجر الكلس 

 َو البازلت

حوض 

 تجميع الماء
 النقير حجر .حوض حجري فوق البرل

قنراة حجريرة علويرة فروق البرررل 

 لقناحروا

حجر الكلس 

 َو البازلت

قناة 

التوصيل 

 العلوية

 أو

الساقية 

Acequia 

قنررررراة حجريرررررة محمولرررررة علرررررى 

أعمرررردة، متعامرررردة مررررع البرررررل، 

عرضرررها ذراع واحرررد وعمقهرررا 

 .سم115 – 15

مبنرررررري مررررررن 

 الحجر

 القناحر

 أو

 الحجرية

قنررررراة حجريرررررة محمولرررررة علرررررى 

أقررررواس متتاليررررة، متعامرررردة مررررع 

 .البرل

 

حجر الكلس 

 بازلتَو ال

القناة 

السفلية

Canal 

مجرررررئ مررررائي محصررررور بررررين 

يرررزداد عمقررره ، البررررل والمثلرررث

 .بشكل مفاجئ

مبنرررررري مررررررن 

 الحجر
 البيب

محصررررور بررررين  مجرررررئ مررررائي

البررررل والمثلرررث، يرررزداد عمقررره 

 .بشكل مفاجئ

حجر الكلس 

 َو البازلت

 السد

Azud 

سررد عرضرري علررى النهررر يقطررع 

التيار المائي ويحويله إلى القنراة 

فتحات ذات بوابرات ذو فلية، الس

المراء إليقرا  تيار  معدنية تقطع

 .فتحها أو إ القهابالدوالب 

 السد حجر الكلس

سررد عرضرري علررى النهررر يقطررع 

التيرررررار المرررررائي ويحولررررره إلرررررى 

فتحررات ذات بوابررات ذو البيررب، 

المراء إليقرا  تيار معدنية تقطع 

 .فتحها أو إ القهابالدوالب 

حجر الكلس 

 َو البازلت
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 .بين نواعير العاصي في حماة وناعورة البوالفيا في قرحبةعامة مقارنة : 14ول جد 

 ناعورة البوالفيا في قرطبة نواعير نهر العاصي في حماة 

 التاريخ

 و

 الموقع

تاريخ 

 اإلنشاء

م 2أقدم الشوالد الموثقة لوجودلا يعود إلى القرن 

 .إيل جبلفي وص  اإلمبراحور الروماني 

عبد الرحمن األول األموي  أنشألا الخليفة

 121/ لـ112 – 121خالل فترة حكمه  (الداخل)

 .م111 –

 نهر الوادي الكبير –مدينة قرحبة  نهر العاصي –منطقة حماة  الموقع

مميزات 

 الموقع

يجاور النهر أراٍض خصبة، لكنها أعلى من 

 مستوئ النهر

يجاور النهر أراٍض خصبة، لكنها أعلى من 

 مستوئ النهر

مميزات 

 النهر

 .ذو ميالن قليل وماء  زير -

 يتميز بثبات كمية الماء على حول -

 .النهر، وخالل فصول السنة

 .ال تقع فيه فيضانات مدمرة -

 ضفتاه متقاربتان -

 ذو تيار ثابت وساكن في العموم -

 فيضاناته  ير مدمرة -

 

 التصنيف

تسمية 

 المنشأة
 (محلياً وعالمياً ) Noria/ ورةناع (محلياً وعالمياً ) Noria/ ناعورة

تصنيف 

 المنشأة
 ناعورة ليدروليكية ناعورة ليدروليكية

تصنيف 

 شولر
(2A-2) (2A-2) 

 الدوالب
 خشبي

 بال مسننات

 خشبي

 بال مسننات

طرق رفع 

 الماء

مبنية في أصل محي  ( القبون)مقصورات 

 الدوالب الخارجي

حار أكواب فخارية معلقة تعليقاً حراً على اإل

 الخارجي

العناصر 

 المبنية

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلثة -

 .برل -

 .قناة الحجرية -

 .قناحر -

 .النازل -

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلث -

 .برل -

 .قناة الحجرية -

 .قناحر -

 

 الملكية

 و االنتفاع

 الملكية

 مشتركة –خاصة  –عامة 

وقد تتبع ملكية كل جزء من المنشأة العقار الواقعة 

 يه، أو تكون ملكيتها كلها مشتركة بين المنتفعينف

 (ملكية)خاصة 

كانت مخصصة لسقيا المنشآت الملكية التابعة 

 لألمراء

 ممتلكات خاصة مشتركة  –خاصة  –ممتلكات عامة  الرفد

االنتفاع 

 بمائها

تقوم برفد المناح  الحضرية والبساتين داخل 

ينة تتواجد في المد)المدينة والحقول خارجها 

 (والري 

 تقوم برفد المنشآت الملكية القريبة

اإلنشاء و 

 الصيانة

أخشاب 

 الدوالب
 أنواع مختلفة لكل جزء أنواع مختلفة لكل جزء

 تكلفة إنشائه
 عالية

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

 عالية

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

إنشاء 

 المنشأة

 معقدة

 شاء السدتحتال قطع مياه النهر إلن

 معقدة

 تحتال قطع مياه النهر إلنشاء السد

 تشغيل

 المنشأة

 (تعمل لوحدلا) ير مكل  

 ال تحتال إشرافاً على التش،يل

 (تعمل لوحدلا) ير مكل  

 ال تحتال إشرافاً على التش،يل

 الصيانة
 معقدة

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

 معقدة

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

لفة تك

 الصيانة

 عالية

 يتحملها المالا أو المالك المنتفعون

 

 عالية

 تتحملها الدولة



 لثاالثالفصل 
 

241 

 التوصيف

 التقني

 مسافة الرفع

تصل في . ترفع الماء مسافات عالية إلى متوسطة

، وفي أقلها (ناعورة المحمدية)م 22أقصالا إلى 

 (ناعورتا الدلشة والم يدية)م 1إلى 

 م11ترفع الماء مسافة عالية تصل إلى 

قابلية 

 التعديل

يمكن زيادة كمية الماء المرفوعة بإضافة  -

 .صنادي  إضافية

يمكن التحكم بكمية الماء وسرعة الدوران عبر  -

 .السد

يمكن التحكم بكمية الماء وسرعة الدوران عبر  -

 .السد

التأثير 

البصري و 

 السمعي

التأثير 

 البصري

 جميع مكونات المنشأة ظالرة للعيان -

 .ة للعيان من جهتي الضفة والنهرظالر -

 تنتمي إلى البيئة العمرانية -

 جميع مكونات المنشأة ظالرة للعيان -

تختفي عن جهتي الرصي  والنهر بأشجار كثيفة  -

 .تخفيها

 .تنتمي إلى البيئة العمرانية -

التأثير 

 السمعي
 أصوات الدوالب عالية أصوات الدوالب عالية

 م12تواجدت على ختم المدينة في القرن  (مدينة النواعير)اة اسم حملت مدينة حم تأثيرها

الوضع 

 الراهن

 الترميم

 يتم ترميم األجزاء الخشبية دورياً  -

 (.دائرة النواعير)بإشرا    

 يتم ترميم األجزاء الحجرية دورياً  -

 (.اآلثار والمتاح )بإشرا    

الترميم متوق ، وتتم مناقشة مشاريع عدة  -

 لمنشأة وإعادتها للحياةلترميم ا

 متوقفة قيد العمل الخدمة

التصنيف 

 األثري

 منشأة ذات عناصر مبنية و ير قابلة للنقل منشأة ذات عناصر مبنية و ير قابلة للنقل التوصيف

تصنيف 

 اليونسكو
 ممتلا ثقافي ممتلا ثقافي

وضع 

التصنيف 

 المحلي

 .قائمة اآلثار في الجمهورية العربية السورية
أدرجت كمبنى ذي ألمية ثقافية من قبل وزارة 

 .ت.الثقافة اإلسبانية د

وضع 

التصنيف 

 العالمي

القائمة الم قتة على الئحة التراث العالمي 

 .م1222باليونسكو عام 

م ضمن الحدود 1224قائمة التراث العالمي عام 

 الداخلية لمينة قرحبة
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 :ين اإلدارة المائية لنواعير األندلس ونواعير حماةتحليل مقارن ب. 8. 1. 2. 2

كان الستخدام آلة الناعورة في األندلس األثر البالغ في تجاوز تذبذب كميات الماء الناتجة عن ت،ير  

مستوئ النهر على مدار العام، فأنتجت كميات مستمرة و ير منقطعة من الماء على مدار السنة، إضافة 

فأحدثت زيادة على كمية األراضي المزروعة وازدادت . ليوم وسهولة صيانتهاساعة في ا 24إلى عملها 

.بالتالي مراكز العمران وعدد السكان
(1)

 

بالنسبة لتصنيع النواعير فإن المعلومات المتبقية عنهم قليلة، ولكن إشارات وجدت على تواجد  

(.النواعيرية)م مجموعات أو شركات من المختصين في تصنيع النواعير وكانوا يدعون باس
(2)

 

تحت إشرا  مس ولين من الدولة، إحدالا ( محكمة الماء)ن م المسلمون في شرق األندلس ما سمي  

كانت محكمة بلنسية التي كان انعقادلا يتم في أيام الخميس حيث يتم التقاضي أمام المسجد الجامع،
(2)

 

(.قاضي المياه)وكان قاضي في لذه المحاكم يعر  باسم 
(4)

قد أن إنشاء لذه المحكمة كان في عام ويعت 

.م215
(2)

 

لم تكن دائماً أمور تن يم الماء على لذا المستوئ العالي  ففي المناح  التي لم تنشأ فيها محاكم الماء  

، وقد وردت أول إشارة عن لذه الم سسة  في عام (وكالة السقاية)وجدت تن يمات أص،ر عرفت باسم 

.قد توليا أمورلا مظفروَ  مباركن يتيم حيث ذكر أن الف1515/ لـ451
(2)

أعاللما رتبة كان يدعى  

              اللتان تعنيان ( Çabacequier)َو ( Çabacequia)ومن اسمه اشتقت كلمتا –( صحيش الساقية)

 سبة في كافة المجاالتكانت مهمته القيام بالمراقبة والح   –وما زالتا قيد االستعمال حتى اليوم( سيد القناة)

الخ وإليه عهدت ...الحياتية  كمراقبة األسواق وشرحة البلدة وفرض المعايير المتعلقة باستخدام الماء 

الجنش المتعلقة بتوزيع الماء إضافة إلى باقي مهامه، وكان يرسل أحكامه المتعلقة بجميع األمور بشكل 

         قضايا المائية، إضافة وبالن ر إلى كونه من ضباح المدينة فهو بالتالي  ير متخصص في ال. شفهي

إلى كونه معيناً من جهة الحكومة ال منتخباً من قبل مجتمع الري، كما أن اختصاصه لم يكن يتعدئ القناة 

األدنى رتبة عر  . الرئيسية للري فيما ترك تن يم القنوات الثانوية للتن يمات المحلية أو القبلية المختلفة

الواجبات الموكلة إليه منفرداً فيما ال يملا السلطة القضائية بالنسبة للقضايا وكان يقوم ي( أمين الماء)باسم 

الجنائية، وقد أوكلت إليه مهام توزيع الماء، وتوجيه التحويالت المائية، إضافة إلى تن يم الحاالت التي 

.ات الماءفكانت مهمته ضمان الن ام في تحويل الماء واإلشرا  على صفق. تتعقد فيها مسائل يبع الماء
(4)

 

إن األن مة والتدابير اإلدارية التي حكمت توزيع الماء اعتمدت على أحكام الشريعة اإلسالمية             

ذاً فتوزيع الماء داخل إ .كما بنيت على الحاجة لوجود توزيع عادل درءاً لوقوع صراعات مستقبلية

وقد كان يتبع  ،عن حري  األعرا  ن يتمالمجتمع المائي الواحد المتكون من مجموعة من المنتفعين كا

        الّدور الواحد لو رقم يشير. في عملية تقسيم الماء بين األفراد( Fila)اتخاذ ما يعر  بالّدور المائي 

للقناة  ئإلى نسبة التصري  الكلي للقناة  ففي أوقات وفرة الماء ي خذ الدور اعتماداً على القدرة القصو

ساعةً من الساعات بحيث يكون الدور الواحد  ت الندرة فيتكون الدور من عدد معينالمائية، أما في أوقا

.12لكل فرد من مضاعفات العدد  واحدة من الماء وتكون الحصة
(1)

 

إلشرا  الذين يتبعون كان يتم عن حري  نجاري النواعير المختصين،  في حماة إن إنشاء النواعير

 .عملهم في صيانة النواعير ونجارتهائ جودة مدبالحكم على شيخ النجارين الذي يقوم 

عقود إنشاء وصيانة النواعير توث  عند القاضي الشرعي في المحكمة ولو الذي كان يبّت        كانت 

 .في النزاعات القضائية والخالفات بالتعاون مع شيخ الطائفة

                                                   
(1)

 .ـــ 445صـــ . مصدر ساب (. 2555: عباسي) 
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009) . ـــ 222صـــ . مصدر ساب. 
(2)

 .ـــ 442ـــ ص. مصدر ساب (. 2555: عباسي) 
(4)

 (Roldán & Moreno: 2010 .) ـــ 121صـــ . مصدر ساب. 
(2)

 .ـــ 112صـــ . المصدر الساب  
(1)

 .ـــ 122صـــ . ساب المصدر ال 
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احد يتم عن حري  على المنتفعين داخل المجتمع المائي الووكان توزيع الحصص المائية للماء 

كل شخص بما يتناسب مع مساحة ( نوبة)األعرا ، وقد كانت الساعة الواحدة تتخذ وحدة لقياس دور 

.، بحسب ما تم توضيحه سابقاً عقاره
(1)

 

صيانة المنشآت المائية والنواعير في األندلس يحول بين المقارنة  إنشاء إن انعدام الوثائ  عن كيفية 

عير حماة، فاألمر الم كد لو تواجد مجموعات تعمل مع بعضها البع  فيما الواضحة بينها وبين نوا

من النجارين المختصين في إنشاء النواعير، وتقابلهم في حماة حائفة نجاري النواعير ( الشركات)يشبه 

بدو أكثر تطوراً إال أن العمل الم سساتي في حماة كان على ما ي. التي تخضع للرقابة من قبل شيخ الكار

من أن تفتيشاً فصلياً كان يتم                 De Meulemeeste َو  Bazzanaو ما يستش  مما ذكره ول

  على النواعير المبنية في حماة من قبل حائفة نجاري النواعير للتحق  من حاجتها للصيانة، األمر الذي

.مالم يتوفر في األندلس على حّد قوله
(2)

 

زاعات الخالفية في حماة كان يتدرل على مراحل بدءاً من شيخ إن الحكم في جودة العمل وفي الن 

وكان يتم التعاون بين القاضي وبين شيخ النجارين في األمور  الكار وصوالً إلى قضاة المحاكم الشرعية

صحيش . ، كما كانت العقود توث  في المحكمة لضمان ح  نجار الناعورة وصاحبهاالمحتاجة إلى الخبرة

         يها محكمة مخصصة للماء إال أن المعروفة منها كانت في بلنسية، فيما ال دليل أن األندلس كان ف

على تواجد مثل لذا الن ام في قرحبة أو مناح  أخرئ، ويبقى الدليل األقوئ لو أن االحتكام كان يتم 

 .وكالة الساقية المكونة من ضباح  ير مختصين وموظفين من قبل الدولةلدئ 

دة يتم وفقاً ألعرا  متف  حندلسية والحموية كان االحتكام داخل الجماعة المائية الوافي الحالتين األ 

 .عليها وقوانين خاصة بكل جماعة مائية تسنها م سسات الحكم الذاتي الخاصة به

                   المختصون بين تقسيم الحصة المائية اعتماداً على الساعات في األندلس يقارن الباحثون 

الطريقة ذاتها المتبعة في البالد العربية كالعراق واليمن وسورية، وقد أرسى العديد منهم األصل  وبين

               األندلسي( Fila)استناداً إلى التوازي بين الدور في األندلس السوري لطريقة تقسيم الماء لذه 

 (1).(النّوبة) في قياس الماء وبين ن يره السوري

ة البوالفيا التطوير األندلسي واألوروبي للنواعير الحموية، وما تزال تحمل تشابهات تمثل ناعور: نتيجة

سب  العمل الم سساتي لمجموعات نجاري . كبيرة مع أصلها الحموي في اإلنشاء وآلية العمل والتسميات

قاً لألعرا  نواعير حماة ن يره في األندلس، بينما كان االحتكام إلى النزاعات والقضايا الخالفية يتم وف

 .لتقسيم مياه الناعورة( الّدور أو النوبة)الداخلية، واعتمد األندلسيون على الطريقة الحموية 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   
(1)

 .ـــ من لذا البحث 124 – 122صـــ  
(2)

 (Bazzana & De Meulemeester: 2009) . ـــ  224صـــ . مصدر ساب. 
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 :وفيتنام الصين –( Guangxi)وانغشي غمنطقة الخيزران في نواعير . 2. 2. 2

مشالدته نواعيراً            بالد الصين، وذكر  ابن بطوطةم زار الرحالة العربي المسلم 1242/ لـ142عام       

:على نهرلا األصفر
(1)

وإقليم الصين متسع، كثير الخيرات والفواكه والذلب والفضة، ال يضاليه          " 

ويخترقه النهر المعرو  بآب حياة، معنى ذلا ماء الحياة، ويسمى أيضًا . في ذلا إقليٌم من أقاليم األرض

ئ والمزارع والبساتين واألسواق كنيل مصر، إال أن لذا أكثر وتكتنفه القر ...، (السرو)نهر السبر 

              إلى عصور تسب  زيارة ويرجع استخدام الصينيين للنواعير". الكثيرة النواعيرعمارة وعليه 

 .بكثير ابن بطوطة

أسية الر العجالت هاأنواع ومن ختلفة للعجالت وإليهم ي نسب اختراعها،قد عر  الصينيون أنواعاً مو 

 ير معقد وال مكل  وذو كفاءة  و النواعير العاملة بقوة دفع الماء، وقد صنعولا بتصميمأالهيدروليلكية 

 باستخدام مادة الخيزران بشكٍل كامل عالية
(2)

مستفيدين من خصائصه المميزة التي تتلخص في خفة  

الذي يجعل سعره رخيصاً  وزنه وسهولة التعامل معه وأحواله الكبيرة، إضافةً إلى انتشاره الكبير

.والحصول عليه متاحاً 
(2)

بهد  رّي حقول األرز في مناح  واسعة  تستعملنواعير الخيزران ما تزال و 

إحدئ ( 12شكل )ي هر  .فيتنام حتى مناح  واسعة فيجنوب الصين و( Guangxi وان،شي ) من منطقة امتدت

 .نواعير الخيزران

 
 .األرز حقول يترو التي الخيزران نواعير: 12 شكل

 (Maoyi  &Van Bay: 2004): المصدر

 :أنهار منطقة غوانغشي. 1. 2. 2. 2

م، وتقع على التخوم 1221إلى منطقة ذاتية الحكم لقومية تشوانغ عام  تحولت مقاحعة  وان،شي 

حدود  (42مخط  )ي هر ومجاورةً لفيتنام، (بحر الصين الجنوبي)في  (خليج بيبو)الجنوبية للصين مطلةً على 

كلم225,555مساحتها عن  وتربو .منطقة  وان،شيوموقع 
2 

أراض % 15أنهار و% 25جبال و% 15منها 

.مزروعة
(4)

يتراوب حيث  ،من ارتفاع في جهاتها األربع وانخفاض في الوس حبو رافيتها تتشكل  

لذا  عن سطش البحر، ويخترق مدار السرحان قسمها األوس  م1255 – 1555بين أ لب الجبال ارتفاع

العواص  في فصلي زير األمطار، كثير ،  اءً مناخ الموسمي شبه استوائي  حويل صيفاً دافئ شتن الفإ

                                                   
(1)

 .ـــ 121صـــ . مصدر ساب . (1222: ابن بطوحة) 
(2)

 .ـــ 21 – 25صـــ (. الخيزران في الصين وفيتنام. )مالح  البحث 
(2)

 (Maoyi & Van Bay: 2004) . ـــ 42 – 41صـــ. 
(4)

 .ـــ 121صـــ (. 1211: قوانغ) 
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          درجة مئوية تزداد من الشمال 22 – 11يبلغ معدل درجة الحرارة السنوي . الصي  والخري 

.ملم سنوياً  2155 – 1225 إلى الجنوب، كما يبلغ معدل تساق  األمطار
(1)

 

حيث   تجري فيها كميات ضخمة من المياهتشكل شبكات التي العديد من األنهار  المنطقة تحوي 

نانبان ولونشوي  أنهارلا الرئيسية لي. من إجمالي مساحة المنطقة %12  شبكة نهر تشوجيانغ تصرّ 

.يويجيانج وليوجيانغ وقويجيانغ: وتشيانجيانغ وشيونجيانغ، وأفرعها الرئيسية
(1)

 

 
 .فيتنام لدولة المجاورة الصينية  وان،شي منطقة طةخري: 42 مخط 

 :نواعير الخيزران في الصين وفيتنام. 2. 2. 2. 2

من أجل  المقامة على ضفا  أنهاره لرفع الماءالرأسية يشتهر جنوب الصين بنواعير الخيزران 

                        ،زراعةسقاية حقول األرز التي تتطلب  مرلا بكميات كبيرة من الماء في الفترة األولى من ال

              في منطقة التحديدتتواجد لذه النواعير بو .استخدام نواعير الخيزران لري حقول األرز (12شكل )،  (122صورة )ي هر كل من 

             في العديد في فيتنام أيضاً  الخيزرانكما تعر  نواعير  المتاخمة لحدود فيتنام،( Guangxi وان،شي )

،(Mai Chauماي تشاو ) رزلابمن المناح  الواسعة أ
(2)

مع مثيالتها في الصين باستثناء فروق  وتتطاب  

 .، وتشبه في بنيتها عموماً دوالب الدراجة الهوائيةحفيفة

،(آلة األنبوب)أي ( 'Thung Chhe)تسمى النواعير بالل،ة الصينية 
(2)

وتعد الناعورة من أصعب  

                    بيد يرجع العديد من الم رخين أصول العجالت المائية إلى الصين،لها  اآلالت في تحديد أصو

، م2لم ت هر في الصين حتى القرن على وجه الخصوص ( النواعير)أن العجالت المائية الرأسية أو 

.اً ليمح اً احتمال كونها اختراع إ فالقد استوردت من البالد الواقعة  رب الصين دون  أنهاويرّجش 
(4)

 

بالنسبة لفيتنام فإن عمر لذه النواعير فيها  ير معرو  لكن يرّجش أنها تمتلا نفس عمر مثيالتها 

.الصينية
(2)

م، كما ظهرت 1212الصادر عام ( رسالة الزراعة)أول رسم ي هر لذه اآللة كان في كتاب  

.م1122الصادر عام ( الرسالة الكاملة في الزراعة)بشكل أوضش في كتاب 
(1)

صفحةً من المخطوح  (25شكل )ي هر  

 .المشار إليه

والحبال فق  دون إدخال عنصر الحديد، تتوضع  تصنع لذه النواعير باستخدام الخيزران والخشب 

                  .  الباً ما تكون محاورلا األفقية على خٍ  واحدعلى حول حافة النهر وبشكل مجموعات  عادةً 

                                                   
(1)

 .ـــ 122صـــ . مصدر ساب (. 1211: قوانغ) 
(2)

 (Prieto II: 2011) . ـــ 1صـــ. 
(2)

 (Ronan & Needham: 1995) . ـــ 211صـــ. 
(4)

 (Reynolds: 1983) . ــــ 25 – 21صـــ. 
(2)

 (Prieto II: 2011) . ـــ 1صـــ. 
(1)

 (Ronan & Needham: 1995) . ـــ 211صـــ. 
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تتميز لذه النواعير ببساحة ليكل  .اصطفا  عدٍد من نواعير الخيزران على محوٍر أفقي واحد (25شكل ) ، (124صورة )ت هر كل من 

فحتى قنوات نقل الماء حوامل  أو إنشائية فيها  دوالبها اإلنشائية، كما تتميز بعدم وجود أقسام مبنية

ا عن الحديد والبناء ولي لبساحة إنشائها وتوفر موادلا واست،نائه .الدوالب مصنوعة من الخيزران

الحجري في صناعتها سهلة الصنع على الفالحين بحيث يمكن أن تصنع من قبل أفراد الستعماالتهم 

 .تصنيع ناعورة خيزرانية باستخدام شخصين فق  ودون استعمال أدوات خاصة (122صورة )ت هر  .الشخصية

وقد تبلغ  .ناعورة خيزرانية صعيرة القطر (122 صورة)ت هر  يمكن تصنيع دواليب ص،يرة األقطار بحسب الحاجة، 

 جورج ستونتونسكرتير البعثة البريطانية في الصين  ذكرم فأكثر، 12أقطار دواليب لذه النواعير 

(George Staunton)
(1)

               تتراوبالتي شالدلا النواعير أن م 1121في تقريره الدبلوماسي عام  

م، 12 – 1بين 
(2)

وتبلغ  (Gansu)في مقاحعة  على النهر األصفرتلا المتواجدة الشهيرة ومن النواعير  

             وتصنيعها  الجزء اإلنشائي في لذه النواعير وبر م انعدام .ناعورتين على النهر األصفر (121صورة )ت هر  م،12

،م 21 – 1بين  أحوالها تتراوب من الخشب والخيزران فحسب إال أن
(2)

 كيوبانتوماس بحسب  

(Thomas Ewbank.)
(4)

 .نواعيراً خيزرانية ذات قطٍر كبير (22،  12شكل )ي هر كل من  

 
 .نواعير الخيزران تسقي حقول األرز في فيتنام: 122صورة 

 (Prieto II: 2011): المصدر

                                                   
(1)

 (Staunton: 1797) . ـــ 221صـــ. 
(2)

 .قدماً  45 – 25ذكر أن حولها يتراوب بين  
(2)

 .قدماً  15 – 25وب بين ذكر أن حولها يترا 
(4)

 (Ewbank: 1857) . ـــ 112صـــ. 
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 نية في فيتنام على صٍ  اصطفا  النواعير الخيزرا: 124صورة       تصنيع ناعورة خيزرانية في الصين باستخدام: 122صورة    

 .واحد على ضفة النهر                                     .الحبال والخيزران فق ، وبجهود شخصين فق         

 (Prieto II: 2011) :المصدر                                            (Prieto I: 2011): المصدر

 
 .ي فيتنامناعورة خيزرانية ص،يرة ف: 122صورة 

 (Prieto II: 2011): المصدر
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 (.الزراعة في الكاملة الرسالة) كتاب من الصين في الخشبية الخيزران لنواعير واضش رسم: 90 شكل

 (Ronan  &Needham: 1995): المصدر

 
 .م25 القرن نهايات فيتنام في واحد أفقي خ  على نواعير مجموعة: 91 شكل

(Delpech ،et al :2552) 
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 .م1112الصين  –في مقاحعة  انسو ( النهر األصفر)ناعورتان على على نهر لوانغ لي : 121صورة 

 مجموعة تريزا كريستينا ماريا –مكتبة البرازيل الوحنية : المصدر

 
 .بتدويرلا رجال مجموعة يقوم كبير، قطر ذات خيزرانية ناعورة: 92 شكل

 (Prieto I: 2011): المصدر

 :صر المنشأةعنا. 3. 2. 2. 2

 :العناصر الثابتة - أ

يثبت على حافة النهر ب، الخشمن ولو حامل ليكلي بسي  الشكل والتكوين مصنوع  :الحامل -

وسريره،
(1)

بالكتابة ( ٨)رقم يشبه  شكلحيث يتخذ من عامودين من الخشب القاسي يثبتان معاً ب 

                ول في سرير النهر والثانييثبتان ب،رسهما في التربة  األ .(25شكل )ي هر الحامل في  الهندية،

."12، بحيث يكون الثاني أقصر من األول بحوالي على حافته
(2)

في أعاله محور  الحامل يحمل 

وقد يتخذ الحامل شكالً أبس  يشبه حر   .دوران الدوالب ويساوي ارتفاعه نص  قطر الدوالب

(Y )(124صورة )ير في ي هر الحامل لمجموعة نواع .إذا صنع من جذٍع خشبي. 

                                                   
(1)

 (De Miranda: 2007) . ـــ 221صــ . مصدر ساب. 
(2)

 (Staunton: 1797) . ـــ 222صـــ . مصدر ساب. 
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 .أثقاالً مملوءة بالتراب (121،  122صورة )ت هر كل من  ،بالترابلي سالل مصنوعة من الخيزران تمأل : األثقال -

            تستخدم ل،رز الحامل فيها في حال تعذر  رسه .أثقاالً مملوءة بالحجارة (121صورة )ت هر  .أو بالحجارة

 .رة أن تكون أقرب للنهر، أي أنه عنصر ال يتواجد دائماً في األرض أو في حال أريد للناعو

.قناة مكونة من سلسلة قصبات الخيزران المقطوعة حولياً محمولة على أعمدة: القناة العلوية -
(1)

 

             وقد ال تتواجد الحاجة لقصها بشكل كامل  (122،  121صورة )، ( 24،  22شكل  )ت هر القناة العلوية في كل من 

 (122صورة ).النواعير الص،يرة إذ يكتفى بإحداث ثقوب فيها في

لو عنصر ال يتواجد دائماً في لذا النوع من النواعير، وإنما تتم إضافته فق  في مناح  : السد -

معينة عند الحاجة إليه  ففي بع  األحيان يتطلب دوران الدوالب بالسرعة المطلوبة زيادة القوة 

ف،الباً ما تبنى سدود ص،يرة أو سدود مملوءة بالماء، وعندما  –شالالتوبما أنه ال توجد –الدافعة 

يتم إخرال الماء باتجاه الدوالب فإنه سو  يكتسب سرعة أكبر في حركته باإلضافة إلى قدر 

.أكبر من القصور الذاتي
(2)

 

 :الدوالب - ب

.يتخذ من جذٍع خشبي –دائري المقطع–محور أسطواني : المحور -
(1)

طعاً في دوالب مق (24شكل )يمثل  

 .ناعورة خيزرانية وي هر فيه شكل محورلا

، صلب من الخيزران مهمته شد أذرع الدوالبمزدول لو إحار (: الخارجي) اإلحار المزدول -

تزداد متانة الدوالب  .اإلحار المزدول (22شكل )ي هر  .ويتكون من دائرتين متساويتين متوازيتين أفقياً 

        مقطع مضاع   برمإما عن حري  : ويبنى بطريقتينر، وقوته بازدياد صالبة لذا اإلحا

باستعمال األ صان  س مشابه لساللم الخيزران الص،يرةأو بعمل أسا من أعواد خيزران،

.م،روزة في مقاحع أكبر منها –أو األ صان المضفورة– الص،يرة
(2)

  

يتكون من دائرتين  من الخيزران محورلا نفس محور العجلة،مزدوجة ائرة د: اإلحار اإلضافي -

تكون  .(122،  121،  121صورة )ي هر اإلحار اإلضافي في كل من  .إحدالما أكبر من األخرئ متوازيتين رأسياً 

عبر تمرير  من اإلحار الخارجي وتستعمل لتقوية رب  األذرع وتثبيتها أص،ررتا لذا اإلحار ئدا

.بين وجهي اإلحار األذرع في المسافة
(2)

 

 .فيه أذرعها الرفيعة مقطعاً في دوب ناعورة خيزرانية وت هر (24شكل )يمثل  ،دوالب تكون عادةً رقيقةأذرع ال: األذرع -

يتم الحصول على لذه الرقة في األذرع باستخدام مقاحع خيزران ص،يرة أو أ صان خيزران 

،مضفورة
(2)

وتكون لذه األذرع تحت ض،  مطب  عليها بسبب انحصارلا بين محور الدوالب  

               ذراعاً للدوالب، وت،رس بشكل مائل عبر ثقوب 11 – 11بين  يتراوب عددلا .إحارهوبين 

.مع بعضها عند ثلثي حولها تقريباً  في اإلحار الخارجي لتتقاحع
(2)

 

القصور )عزز عطالة الدوالب يضا  الوزن على الدوالب بعيداً عن محوره، مما ي: الوزن -

(.الذاتي
(2)

 

في المنطقة الواقعة نقاح تالقي اإلحار ة األلواب بين اإلحارين الخارجيين، تتم إضاف: األلواب -

المحيطي مع األذرع،
(1)

 يتم استخدام الخيزران تقليدياً  .(125،  122صورة )، ( 22شكل )ت هر األلواب في كل من  

تها فإضا. في صناعتها لكن استبدالها بألواٍب خشبية أمٌر وارد( السالل) أو األ صان المضفورة

جمع عملية دوران الدوالب كلما ارتفع منسوب الماء، والثاني تقوية  تحق  لدفين  األول تسريع

.الماء
(2)

 

ت هر القصبات في  كل  .لرفعه آخر األجزاء إضافة على الدوالب، ولدفها جمع الماء بداخلها: القصبات -

والب،عادةً ما تكون مقاحع تثبت لذه القضبان على المحي  الخارجي لدائرة الد (22،  25شكل )من 

                                                   
(1)

 (Staunton: 1797) . ـــ 221  – 222 صـــ. مصدر ساب. 
(2)

 (Prieto II: 2011) . ـــ 1صـــ . مصدر ساب. 
(2)

 (Prieto I: 2011) . ـــ 1صـــ . مصدر ساب. 
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من الخيزران مقطوعة بشكل قطري من جهتيها مما يسهل دخول الماء إليها، وفي حال  كبيرة

. كانت مقاحع الخيزران كبيرةً جداً فيتم قطعها حولياً نم منتصفها وتثبيتها على محي  الدوالب

ت وإليها عندما تبدأ عملية دوران الدوالب تسهّل دخول وخرول الماء من القصبا
(1)

فتمتلي  

 (125صورة )ت هر  .ثم تفر ه عند وصولها للقمة في القناة الخيزرانية في األسفلبالماء عندما تكون 

 –من جهٍة واحدة–حريقة تثبيت القصبات بالدوالب تكون بتعليقها تعليقاً حراً  .تفريغ القصبات من الماء

، نتيجةً لوزن الماء فحين تمتلئ تكون قائمة أو عدمه ميالنها وفقاً المتالئها  تت،ير درجةبحيث 

على تتخذ وضعيةً مائلة، وتصبش أفقيةً في القمة لتتوازئ األإلى  من سطش النهروأثناء صعودلا 

.ثم تعود إلى الوضعية المائلية في حريقها للنزول   مع بعضها أثناء سكب الماء،
(2)

 

تثبيت عناصر الناعورة، ويستعاض عنها  ال تستخدم المسامير المعدنية أو الخشبية في: الحبال -

.المصنوعة من أ صان الخيزران المضفورة بالحبال المحلية
(2)

 

  
 .خيزرانية ناعورة دوالب في مقطع: 94 شكل        .عملها وآلية أجزاءلابيبن  الصينية الخيزران لناعورة  يستب: 22 شكل

 (Prieto I: 2011) :المصدر                                               (Ewbank: 1857): المصدر

 
 .ناعورة خيزرانية ص،يرة في فيتنام، م،روزة حواملها في سالل مملوءة بالرمل: 121صورة 

 (Prieto II: 2011): المصدر

                                                   
(1)

 (Prieto I: 2011) . ـــ 2صـــ . مصدر ساب. 
(2)

 (De Miranda: 2007) . ـــ 222صــ . مصدر ساب. 
(2)

 (Staunton: 1797) . ـــ 221صـــ . مصدر ساب. 
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 .ناعورة خيزرانية في الصين وت هر فيها  القناة الخيزرانية: 121صورة 

 (Prieto I: 2011): المصدر

 
 .واجهة ناعورة خيزرانية وقناتها في فيتنام: 122صورة 

 (Prieto II: 2011): المصدر

 
 .الجزء الخارجي من الدوالب وانصباب الماء من القصبات إلى القناة: 125صورة 

 (Prieto I: 2011): المصدر
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 :آلية عمل المنشأة. 4. 2. 2. 2

محي  الدوالب فيبدأ بالدوران، يدفع تيار الماء األلواب المصنوعة من الخيزران المضفور على 

عند دوران الدوالب تبدأ . وتساعد األثقال المركبة على الدوالب على تتابع دورانه وإعطاء ثقل بسي  له

عندما تمتلئ القصبات   القصبات باالمتالء بالماء، فولتالا المائلتان تساعدنها على اختراق الماء بسالسة

لتصير في وضعيٍة قائمة، ثم مع ارتفاعها عن سطش الماء   25إلى  الم،مورة بالماء تت،ير درجة ميالنها

وقاعدتها إلى األسفل، حتى تصل القمة فتصبش أفقية   22ولي مألئ تبدأ بالميالن لتصير زاويتها حوالي 

وتفرغ ماءلا في القناة التي توصل الماء إلى وجهته، وتساعد الفولة المائلة للقصبة             115بزاوية 

ولكن لذه المرة   22ى توجيه الماء نحو القناة الخيزرانية، عند النزول تعود لتتخذ زاوية مائلة بمقدار عل

           قبل  115قاعدتها إلى األعلى كونها فار ة، وأخيراً عند مالمستها لسطش الماء تعود للتخذ زاويةً أفقية 

 .أن تمتلئ لترجع قائمة

 :عير الصين وفيتناماالختالفات بين نوا. 5. 2. 2. 2

تتشابه النواعير الخيزرانية في الصين وفيتنام تشابهاً شبه مطل ، ولكن فروقاً حفيفة في الدوالب  

تستخدم الدواليب الفيتنامية أذرعاً خيزرانية ذات مقاحع والعناصر الثابتة موجودة بين النموذجين  حيث 

ليب الفيتنامية أكبر، كما أن قصبات جمع الماء أص،ر منها في الصينية، وبالتالي فإن عدد أذرع الدوا

 عادة  كما أن النواعير الفيتنامية. وبشكل عام فإن المنشآت الصينية ذات أحجام أكبر. أقرب من بعضها

ما تحتوي بنية تكميلية أكثر تعقيداً من الصينية  البنية التكميلية يقصد بها القناة الخيزرانية األفقية التي 

.الموقع المطلوب ريه تحمل الماء إلى
(1)

 

 :النواعير الخشبية في حماةوتحليل مقارن بين نواعير الخيزران في الصين وفيتنام . 6. 2. 2. 2

إن فكرة إنشاء دواليب ترفع مياه النهر وتصبه في قناة موصلة إلى الوجهة المراد ريّها لي الفكرة  

بيد أن اختالفات تقع بسبب اختال  . وياألساسية ولي مشتركة في النموذجين الشرق اآلسيوي والحم

مدني مجتمع تولدت في السياق الثقافي والمحي  الطبيعي لكل نموذل من لذين النموذجين  فنواعير حماة 

             ب،رض ري المناح  العمرانية والبساتين داخل المدن إضافة إلى الحقول ها فتم استخداممستقر 

يا فهي متولدة عن مجتمع قروي بسي  استخدمها ب،رض ري حقول على أحرافها، أما نواعير شرق آس

            ،ولهذا لم تتواجد في المدن واقتصر تواجدلا على األريا  وبقرب حقول األرز فق  األرز فحسب

ومن لنا ي هر الفرق بين قناة النواعير الحموية المحمولة على أعمدة حجرية ضخمة تقوام الزالزل 

ت كبيرة داخل المدن لتصل إلى المناح  البعيدة والعالية المراد إرواؤلا، بينما بنية على مسافا وتمتد 

 في النواعير الصينية شديدة البساحة حيث يكتفى بتصنيعها من أنصا  قنوات خيزرانية وذلا ألنها القناة

يلها الماء في ال،الب توصل الماء إلى أراٍض قريبة وبأعداد قليلة وبذلا فإن مهمتها تنتهي عند توص

  .ألقرب قناة أرضية

              ضخمة وثقيلة ومعقدة التصنيع كثيرة األجزاء وبحاجة لمتخصصينجاءت النواعير الحموية  

أما  ،هرفدة للمجتمع الذي تمن أجل تحقي  أفضل منفع إلنشائهاوإلى فترة زمنية حويلة في مجاالت عدة 

إلى اليد الخبيرة  ب واالستبدال دون الحاجة سوئلتركيفجاءت خفيفة سهلة الفا وا نواعير شرق آسيا

كما أن نواعير حماة أرفقت بتجهيزات  .بساحة إنشاء ناعورة خيزرانية (122صورة )توضش  .بحيث يمكن لألفراد إنشاؤلا

تسمش بالتحكم بالماء الداخل عليها مثل السد ذو الفتحات والبيب واأللواب اإلضافية للدوالب، مما جعلها 

كفاءة على مدار العام مهما ت،يرت ظرو  النهر دون الحاجة إلى االستعانة بقوة أخرئ لتدويرلا،  ذات

بينما تفتقر نواعير الصين وفيتنام إلى مثل لذه األدوات فيتم االستعانة بالقوة الحيوانية أو البشرية لتقوية 

 .بشري أو الحيوانيدورانها في حال ضع ، ويساعد على ذلا فة وزنها التي تسمش بالتدخل ال

                                                   
(1)

 (Prieto II: 2011) . ـــ 2صـــ . مصدر ساب. 



 لثاالثالفصل 
 

211 

نتج عن لذه االختالفات الفرق الواضش في الكلفة االبتدائية لنواعير حماة وكذلا في كلفة صيانتها   

حجرية تتكون من البرل العالي والقناحر الحجرية المحمولة على أعمدة سميكة  اءً حيث تمتلا أجز

اء، وبالتالي فإن إنشاء ناعورة           باإلضافة إلى المثلث والسد اللذان تقع أساساتهما تحت سطش الم

من الصفر يستحيل على الفرد بل يحتال إلى ورشات بناء متخصصة فنياً وتقنياً إلنجاز مثل لذا األعمال، 

كما أن تصميم الدوالب يحتال إلى ورشات نجارة مختصة بالنواعير لتصميم القطع باألشكال واألحجام 

ب بدقة عند نصبه، باإلضافة إلى ورشات للحدادة تصنع كافة أنواع المناسبة وتجميعها وموازنة الدوال

         في الصين وفيتنام التكلفة االبتدائية إلنشاء الناعورة تكاد . يت أجزاء الدوالبالمسامير المستخدمة لتثب

يفضل من المستخدم الذي  ال تذكر  حيث كان التخلي عن العناصر اإلنشائية المبنية مصدر تسهيل نابعاً 

إنشاء ناعورته بجهد شخصي أو باالستعانة بجهود محلية فق ، كما أن بساحة الدوالب وخفة وزنه سهال 

كمادة وحيدة لصنع الدوالب وفرت الحاجة عملية نصبه وتركيبه وصيانته، واستخدام الخيزران ومنتجاته 

 .لالستعانة بورشات خارجية

ماة تتناسب مع كميات الماء الكبيرة التي ترفعها  إن الكلفة الكبيرة في إنشاء وصيانة نواعير ح 

فالدراسة الهندسية الدقيقة للدوالب، وثقل وزنه كونه مصنوع من الخشب، وتثبيته وتأمينه من قبل 

الجدران الحجرية إضافة إلى عوامل التحكم بالماء المرفوع جميعها عوامل رفعت قدرة النواعير 

                 .ة اليومية للمناح  الحضرية والزراعية التي تخدمهاوكفاءتها وسرعتها لتخدم وتكفي الحاج

                       في جنوب الصين النواعير رخيصة جداً وسهلة الصيانة إال أنها  ير مستقرة تجاه الزمنأما 

أن حقيقة  كما أن كفاءتها وسرعتها محدودتان بما يكفي لخدمة األفراد المنشئين لها، إال أو الفيضانات،

 .إمكانية إنشاء ص ٍّ من النواعير المتجاورة ترفع من كفاءتها

األشجار المختلفة كالحور والجوز والتوت ذات البساتين على المحي  الطبيعي لنهر العاصي حوئ  

ع أجزاء دوالب الناعورة المختلفة، وتم والمشمش و يرلا من األشجار التي استخدمت أخشابها في تصني

بها بمهارة فائقة بحسب خصائص كل نوع من أنواع األخشاب، ويتطلب تصنيع كل قطعة توظي  أخشا

               الصين وفيتنام كان الخيزران لو األكثر تواجداً  داخل. نجارتها بطريقة خاصة وبمقاسات محددة

ع واإلحارات في الوس  المحي  ومنه حققوا االكتفاء الذاتي في إنشاء الناعورة كاملة في تصنيع األذر

ونسج السالل وصنع الحبال مستفيدين بذلا من خبرة حويلة في التعامل مع الخيزران وم هرين براعةً 

 .في تطويعه تامة

إن لمواد إنشاء الدوالب فرقاً كبيراً في كل ناعورة  فالنواعير الخشبية أثقل وزناً ولي بالتالي أكثر  

التي تتمتع بوزٍن خفي  يجعل استقرارلا أقل مما يدفع بانيها ثباتاً وكذلا أكثر سرعة من تلا الخيزرانية 

           صفة المرونة في الخيزران تّم توظي . إلى إضافة أثقال لزيادة وزنها وتسهيل حركتها في الماء

          حيث يض،  اإلصار على أذرع الدوالب لشده، بينما تعتمد النواعير الخشبية في تصميم الدوالب 

 .الصالبة في األخشاب لتلقي عزوم الماء والدوران على صفة

        لندسياً فإن مخط  نواعير العاصي معقد ويعتمد توزيع القوئ على أربع نقاح حول المحور بينما 

لو شعاعي في نواعير شرق آسيا إال أنه يعتمد على مرونة الخيزران القابل للض، ، وتبدو الواجهة 

 .تطيلة الشكل بينما لي معينة في النموذل الصيني والفيتناميالجانبية لنواعير العاصي مس

إن الحرفية العالية وااللتمام بالتفاصيل ي هران في كال النموذجين  ففي التعامل مع الماء المرفوع  

من أجل توجيه تحتها نجد أن نواعير العاصي ترفع الماء في المقصورات الخشبية المزودة بالميزاب 

بينما في النواعير الصينية فإن قصبات رفع الماء مقصوصة (. النقير)الحجرية العلوية  الماء نحو القناة

بشكل قطري مائل في بدايتها ونهايتها مما يضمن لها سهولة الدخلول في الماء والخرول منه دون حدوث 

 .مقاومة من الماء وال سيما أن وزن الدوالب خفي 
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زأ من الصورة العمرانية للمدينة حيث تنتمي ببرجها بصرياً فإن نواعير حماة لي جزٌء ال يتج 

الحجري وقناحرلا العالية والممتدة إلى المشهد الحضري المبني من المدينة، بينما تندمج نواعير الصين 

وفيتنام مع المشهد الطبيعي المحي  بها حيث أن تصنيعها من الخيزران فحسب واندماجها مع المياه 

ولذا يتناسب مع شخصية كل من النموذجين . ى محيطيها النباتي والمائيجعلها عنصراً  ير دخيل عل

 .الحضرية في األول والقروية في الثاني

               أو قابلةإن أكبر اختال  بين نواعير الصين ونواعير حماة لو في كون األولى منشآت منقولة  

         ة الكبيرة ووزن الدوالب الخشبي الهائل فالعنصر اإلنشائي.  ير منقولة الثانيةألن تكون كذلا بينما 

في نواعير حماة يثبتانها كمنشأة مبنية، بينما صنعت نواعير الصين وفيتنام لتروي حقوالً بعينها           

 .على األ لب مع إمكانية نقلها إلى مكان آخر عند الحاجة إليها

             أو باالشتراك  منفرداً ع وأعمال اإلنسان الممتلكات الثقافية في اآلثار والمواق ويحصر اليونسك 

مع الطبيعة،
(1)

ت  ير المنقولة والتي يحتمل أن تتحول لممتلكات االممتلكويستثني منها اآلثار المنقولة أو  

.منقولة
(2)

وبالتالي فإن التصني  لكال النموذجين يختل  عن اآلخر في أساسه  ففي حين يمكن تصميم  

كممتلا ثقافي  ير منقول حيث تنطب  عليه شروح اليونسكو للممتلكات الثقافية، فإن  النموذل الحموي

بين العناصر ( 12جدول )يقارن  .النموذل الصيني والفيتنامي يصن  كممتلا شخصي قابل للنقل ال كمبنى أو منشأة

أوجه الشبه واالختال  بين منشآت نواعير حماة الخشبية ( 11جدول )المكونة لنواعير منطقة حماة مع العناصر المكونة لنواعير منطقة  وان،شي، كما يلخص 

 .ومنشآت نواعير  وان،شي الخيزرانية

إن النواعير الخشبية في حوض العاصي والنواعير الخيزرانية في جنوب شرق آسيا يمثالن : نتيجة

  ذجين تاريخاً مو الً نموذجين عبقريين آلالت رفع ما األنهر إلى المناح  العالية، ويملا كٌل من النمو

في القدم، إال أن كالً منهما يختل  عن اآلخر بخصوصية نشأت عن سياق ثقافي وج،رافي وحبيعي 

لسقيا األراضي الزراعية ولالستفادة ومستداماً يمثل كل  من النموذجين حالً فعاالً  .مختل  عن اآلخر

بعاً للبيئة المولودة فيها والمطلوب تخصائص المواد للتوظي  العبقري لالقصوئ من معطيات البيئة و

 .منها خدمتها

ال تمثل نواعير حماة النواعير األكبر في العالم على المطل ، بل تحتوي أكبر الدواليب الخشبية  :نتيجة

 .في العالم

تتميز نوعير حماة عالمياً ومحلياً بأسبقية تاريخية ال يستهان بها، كما تتفرد بتصميم أني  ودقي   :نتيجة

قتصادي وعالي التقنية واالستدامة لدواليبها، وباحتوائها على دواليب ت عّد من أكبر الدواليب الخشبية في وا

 .العالم، وبن ام إدارة تقليدي دقي  وعادل، وببقائها قيد العمل حتى اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(1)

 الترراث اتفاقيرة لتنفيرذ التوجيهيرة المبراد . "العرالمي الترراث مركرز –والطبيعري الثقرافي العرالمي التراث مايةلح الحكومية الدولية اللجنة 

 .45 الفقرة. مصدر ساب  .م2552فبراير2/تا". العالمي
(2)

 .41الفقرة . المصدر الساب  
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 ةمقارنة بين إنشاء نواعير العاصي الخشبية ونواعير جنوب شرق آسيا الخيزراني: 12جدول 

صر
عن

ال
ع 

وق
م

 

 العنصر المقابل في نواعير العاصي العنصر في نواعير جنوب شرق آسيا

 المادة توصيفه اسمه المادة توصيفه اسمه

ي
شب

خ
ال
ب 

ال
دو

ال
 

 القلب جذع خشبي .جذع خشبي دائري المقطع المحور

قضيب مربع المقطع في وسطه 

ودائري فري حرفيره، ال يحتروي 

 .على أي نوع من الفتحات

 خشرررررررررررررررررب

الجررررررررروز أو 

 التوت

 الكفت– – – 

قطعترررران خشرررربيتان محفورترررران 

مرررررن الوسررررر  بشررررركل نصررررر  

دائررررررررري، ويسررررررررتندان علررررررررى 

محموعررة مررن األلررواب الخشرربية 

لتعررديل ارتفرراع ( الوبررد)الرقيقررة 

 .الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

 التوت

المنطقة  – – –

 المركزية

كبيرة، تتكون مرن القلرب وأسرافين 

 .الصر واألعتاب
 خشب

 رعاألذ

جميررررررررع األذرع متسرررررررراوية، 

وتركب بشكل مزدول مائرل  

تكررررون أحرافهررررا بعيرررردة عررررن 

بعضررها عنررد المحررور وقريبررة 

تتقرررراحع مررررع . عنررررد المحرررري 

 .بعضها قرب المحي 

 الخيزران 

األذرع 

 الرئيسية

 أو

الوشاحات 

 الرئيسية

 أو

 األعواد

 4األذرع الرئيسررررية للرررردوالب  

قضربان مزدوجررة متصرالبة عنررد 

زيررررررة مكونررررررة المنطقررررررة المرك

لصررليب مررزدول لكررل وجرره مررن 

الررردوالب، حولهرررا نصررر  قطرررر 

 .الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

– – – 

األذرع 

 الثانوية

 أو

الوشاحات 

 الثانوية

. األذرع الثانويرررة فررري الررردوالب

في كرل ربرع مرن  4أو  2تركب 

أربرراع الرردوالب بشرركل شررعاعي 

انطالقرررراً مررررن زاويررررة المنطقررررة 

المركزيرررة، أحرررول مرررن نصررر  

 .بقطر الدوال

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

 – – –

 األبواب

 أو

األلواب 

 المساعدة

ألررررواب مكونررررة مررررن مجموعررررة 

ألررررواب صرررر،يرة، تثبررررت علررررى 

لررررردفها تقويررررررة دوران . األذرع

 .الناعورة وقت الزيادة

خشرررررررررررررررررب 

ر أو  الَحرررررررررو 

 الشوب

 اإلحارانا

تثبيرررررررررت األذرع : الداخليرررررررررة

 .وتقوية ربطها

 شّد األذرع: الخارجية

 خيزران

 الدائرتان

 ةالداخلي

 و

 الخارجية

 .لتثبيت األذرع: الداخلية

 .لحمل الرادينات: الخارجية

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

 التوت

– – – 
 األعتاب

أخشاب مثبتة حول القلب بشركل 

مربررررع لرررردفها نقررررل حمررررروالت 

أعترراب  1الردوالب إليره، عرددلا 

 .مزدوجة

خشرررررررررررررررررب 

الجررررررررروز أو 

التررررررررروت أو 

 المشمش

 اإلكليل– – – 

إحررررار خشرررربي دائررررري صرررر،ير 

يسررررتخدم للتحقرررر  مررررن  المقطررررع

 .توازن الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

 الحور

 األلواب

ألرررواب مصرررنوعة مرررن سرررالل 

خيزرانيررة مضررفورة، أو مررن 

ألررررواب خشرررربية تثيبررررت علررررى 

 .محي  الدوالب

سرررررررررررررررررررالل 

مصرررررررررنوعة 

مرررررررررررررررررررررررررن 

 الخيزران

 أو خشب

 الجامعات أو

األلواب 

 الجوامع 

 أو

األلواب 

 الرئيسة

 

ألررواب خشرربية مثبتررة علررى إحررار 

م لفررة مررن  الرردوالب الخررارجي،

. تجميررع شرر ايا خشرربية صرر،يرة

 . تقوم بمهمة تحريا الدوالب

خشرررررررررررررررررب 

الشرررررررروب أو 

 الحور
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ي
شب

خ
ال
ب 

ال
دو

ال
 

 القصبات

عيرردان قصررب كبيرررة المقطررع 

مفر ة ومثبتة علرى المحري ، 

تت،ير درجرة ميالنهرا بردوران 

الررردوالب ممرررا يسررراعد علررررى 

 .توجيه الماء

 خيزران
مقصورات 

 رفع الماء

لررردائرة حجررررات مركبرررة علرررى ا

الخارجيررررررررررة للرررررررررردوالب، ذات 

فتحرررات لصرررب المررراء، وبأسرررفل 

لتوجيرررررره ( معررررررّدات)الفتحررررررات 

 .الماء

 خشب

 األوزان

أوزان تثبررررت علررررى الرررروالب 

بعيررررداً عررررن محرررروره لزيررررادة 

العطالرررة الذاتيرررة بسررربب خفرررة 

 .وزنه

– – – – 

 الحبال

حبال منسوجة مرن الخيرزران 

تسرررررررتعمل وحرررررررردلا لرررررررررب  

 .عناصر المنشأة

 حبال

سافين األ

الخشبية و 

المسامير 

 الحديدية

تسرررتخدم مقاسرررات مختلفرررة مرررن 

المسرررامير الحديديرررة واألسرررافين 

الخشبية لرب  عناصر الردوالب 

 .ببعضها

 

خشب 

 وحديد

ي
ائ
ش

إن
ر 

ص
عن

 

 دعامتان

ن من الخشرب القاسري اعامود

يثبترران معرراً بشرركل يشرربه رقررم 

يثبتران ، وبالكتابة الهنديرة( ٨)

 يحمررل. ب،رسررهما فرري التربررة

الحامررررل فرررري أعرررراله محررررور 

دوران الرررررردوالب ويسرررررراوي 

ارتفاعرررررررره نصرررررررر  قطررررررررر 

وقررررد يتخررررذ شرررركالً . الرررردوالب

إذا ( Y)أبسررر  يشررربه حرررر  

 .واحدصنع من جذعٍ 

 الخشب

  

 البرل

جررردار حامرررل ذو ارتفررراع كبيرررر 

يسرراوي قطرررر الرردوالب، يحمرررل 

الرردوالب مررن الجهررة األبعررد عررن 

النهررر ويحمررل فرري قمترره حرروض 

 .الماء

حجر الكلس 

 البازلت وَ 

 المثلث

جردار حامررل ذو ارتفرراع يسرراوي 

نصررر  قطرررر الررردوالب، يحمرررل 

الررررردوالب مرررررن الجهرررررة أقررررررب 

 .للنهر، شكله مثلث

حجر الكلس 

 َو البازلت

 األثقال

سرررررررررالل مصرررررررررنوعة مرررررررررن 

أو   ،بررالترابالخيررزران تمررأل 

تسررررتخدم ل،رررررز   .بالحجررررارة

ي عنصرر ال ، ولالحامل فيها

 .يتواجد دائماً 

سلة خيزران 

مملررررررررررررررروءة 

بررررررالتراب أو 

 الحجارة

– – – 

 القناة العلوية

قنرررررراة مكونررررررة مررررررن سلسررررررلة 

قصبات الخيزران المقطوعرة 

 .حولياً محمولة على أعمدة

 الخيزران

 النقير
قنراة حجريرة علويرة فروق البرررل 

 والقناحر

حجر الكلس 

 َو البازلت

 القناحر

 أو

 الحجرية

قنررررراة حجريرررررة محمولرررررة علرررررى 

مرررردة مررررع أقررررواس متتاليررررة، متعا

 .البرل

 

حجر الكلس 

 َو البازلت

 البيب–  –– 

م 1مجررررررررئ مرررررررائي عرضررررررره 

محصررور بررين البرررل والمثلررث، 

 .يزداد عمقه بشكل مفاجئ

حجر الكلس 

 َو البازلت

 السد– – – 

سررد عرضرري علررى النهررر يقطررع 

التيرررررار المرررررائي ويحولررررره إلرررررى 

البيرررررب، مرررررزود بفتحرررررات ذات 

بوابات معدنية تقطرع المراء عرن 

يقرررا  الررردوالب عبررررر البيرررب إل

 .فتحها أو إ القها

حجر الكلس 

 َو البازلت
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 مقارنة عامة بين نواعير نهر العاصي في حماة ونواعير منطقة  وان،شي بالصين وفيتنام: 11جدول  

 في الصين وفيتنام غوانغشينواعير  نواعير نهر العاصي في حماة 

 التاريخ

 و

 الموقع

تاريخ 

 اإلنشاء

م 2د الموثقة لوجودلا يعود إلى القرن أقدم الشوال

 .إيل جبلفي وص  اإلمبراحور الروماني 
 .م2أقدم الشوالد الموثقة لذكرلا يعود إلى القرن 

 نهر العاصي –منطقة حماة  الموقع
منطقة  وان،شي الصينية  –جنوب شرق آسيا 

 ومناح  فيتنامية

مميزات 

 الموقع

من  يجاور النهر أراٍض خصبة، لكنها أعلى

 مستوئ النهر

يجاور النهر أراٍض خصبة، لكنها أعلى من 

 مستوئ النهر

مميزات 

 النهر

 .ذو ميالن قليل وماء  زير -

 يتميز بثبات كمية الماء على حول -

 .النهر، وخالل فصول السنة

 .ال تقع فيه فيضانات مدمرة -

 .تحتوي منطقة  وان،شي على شبكة من األنهار -

 .ارة ميالهاتتميز األنهار ب،ز -

 التصنيف

تسمية 

 المنشأة
 (محلياً وعالمياً ) Noria/ ناعورة

 (عالمياً ) Noria/ ناعورة

 (محلياً ) 'Thung Chhe/ آلة األنبوب

تصنيف 

 المنشأة
 ناعورة ليدروليكية

ناعورة ليدروليكية، يمكن تحويلها في أوقات 

ضع  الماء إلئ ناعورة عاملة بالقوة الحيوانية 

 أو البشرية

تصنيف 

 شولر
(2A-2)  

 الدوالب
 خشبي

 بال مسننات

 خيزراني

 بال مسننات

طرق رفع 

 الماء

مبنية في أصل محي  ( القبون)مقصورات 

 الدوالب الخارجي

قصبات خيزرانية مشطوفة النهايتين مثبتة بحبال 

 على اإلحار الخارجي

العناصر 

 المبنية

 حجر –معقدة 

 .سد -

 .مثلثة -

 .برل -

 .حجريةقناة ال -

 .قناحر -

 .النازل -

 ( ير موجودة)

يستعاض عن العناصر المبنية الحاملة  -

 .والموصلة بأجزاء خيزرانية

 الملكية

 و االنتفاع

 الملكية

 مشتركة –خاصة  –عامة 

وقد تتبع ملكية كل جزء من المنشأة العقار الواقعة 

 فيه، أو تكون ملكيتها كلها مشتركة بين المنتفعين

 خاصة

 خاصة لفرد أو مجموعة المنتفعينملكية 

 ممتلكات خاصة مشتركة  –خاصة  –ممتلكات عامة  الرفد

االنتفاع 

 بمائها

تقوم برفد المناح  الحضرية والبساتين داخل 

تتواجد في المدينة )المدينة والحقول خارجها 

 (والري 

تتواجد في الري  )تقوم برفد حقول األرز فحسب 

 (بقرب حقول األرز

اء و اإلنش

 الصيانة

أخشاب 

 الدوالب

 

 الخيزران أنواع مختلفة لكل جزء

 تكلفة إنشائه
 عالية

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

 زليدة

 ال تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

إنشاء 

 المنشأة

 معقدة

 تحتال قطع مياه النهر إلنشاء السد

 بسيطة

 تتم بجهود فردية

 تشغيل

 المنشأة

 (ل لوحدلاتعم) ير مكل  

 ال تحتال إشرافاً على التش،يل

 (تعمل لوحدلا) ير مكل  

 ال تحتال إشرافاً على التش،يل

 الصيانة
 معقدة

 تحتال معلماً متخصصاً بالنواعير

 بسيطة

 ال تحتال معلماً مختصاً بالنواعير

تكلفة 

 الصيانة

 

 عالية

 يتحملها المالا أو المالك المنتفعون

 بسيطة

 أو المختصون المحليون يقوم بها المالك
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 التوصيف

 التقني

 مسافة الرفع

تصل في . ترفع الماء مسافات عالية إلى متوسطة

، وفي أقلها (ناعورة المحمدية)م 22أقصالا إلى 

 (ناعورتا الدلشة والم يدية)م 1إلى 

م، ولكنها 22ترفع الماء مسافة عالية تفوق بقليل 

سريعاً  ال تمتد لمسافات أفقية كبيرة وتنزل الماء

 في أقرب ساقية أرضية

 مساحة الري
م 242–411 :شتاءً 

2 

م 152 :صيفاً 
2
 %15-11.2انخفاض  

م 252–22 :شتاءً 
2 

م 22–41 :صيفاً 
2
 %22.1–21.1انخفاض  

قابلية 

 التعديل

يمكن زيادة كمية الماء المرفوعة بإضافة  -

 .صنادي  إضافية

يمكن التحكم بكمية الماء وسرعة الدوران عبر  -

 .السد

يمكن زيادة كمية الماء المرفوعة ببناء عدة  -

 .نواعير على صّ  واحد

 ال يمكن التحكم بكمية الماء أوسرعة  -

 .الدوران  

تقارب 

 المنشآت

يمكن وضع أكثر من دوالب في المنشأة، إال أن 

التقارب بين المنشآت قد يعطل عملها بسبب وجود 

 السد

 كلالتقارب بين المنشآت ال يسبب مشا

التأثير 

البصري و 

 السمعي

التأثير 

 البصري

 جميع مكونات المنشأة ظالرة للعيان -

 تنتمي إلى البيئة العمرانية -

 جميع مكونات المنشأة ظالرة للعيان -

 تنتمي إلى المحي  الطبيعي -

تعدد 

 المنشآت

تجتمع العديد من المنشآت في نقاح متقاربة معطية 

 صورة بصرية قوية

يد من المنشآت في نقاح متقاربة معطية تجتمع العد

 صورة بصرية قوية

التأثير 

 السمعي
 أصوات الدوالب مكتومة أصوات الدوالب عالية

 (مدينة النواعير)حملت مدينة حماة اسم  تأثيرها
ال تحمل تأثيراً خاصاً على المدن وذلا لبعدلا 

 عنها وتواجدلا في األريا  وقرب حقول األرز

الوضع 

 الراهن

 الترميم

 يتم ترميم األجزاء الخشبية دورياً  -

 (.دائرة النواعير)بإشرا    

 يتم ترميم األجزاء الحجرية دورياً  -

 (.اآلثار والمتاح )بإشرا    

يجري ترميم الممتلكات بصفة دائمة من قبل  -

 .الفالحين المنتعفين باالستعانة بخبراء محليين

 قيد العمل قيد العمل الخدمة

ف التصني

 األثري

 منشأة دون عناصر إنشائية وقابلة للنقل منشأة ذات عناصر مبنية و ير قابلة للنقل التوصيف

تصنيف 

 اليونسكو
 (ممتلا شخصي)ليس ممتلكاً ثقافياً  ممتلا ثقافي

وضع 

التصنيف 

 المحلي

–  .قائمة اآلثار في الجمهورية العربية السورية

وضع 

التصنيف 

 العالمي

تة على الئحة التراث العالمي القائمة الم ق

 م1222باليونسكو عام 
 –
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 بيانات أصالة نواعير حماة. 3

              م اللبنة األساسية األولى 1214الصادر تحت إشرا  اليونسكو عام ( ميثاق البندقية)وضع 

الصادرة ( ارا بشأن األصالةوثيقة ن)في صون وترميم المعالم والمواقع التاريخية، تبعته مرتكزةً عليه 

أسساً علمية تمكن الباحثين من فهم أصالة  لترسي بدورلا كذلا م تحت إشرا  اليونسكو1224عام 

وفيما يلي تعاري  ، ضمن سياقه التاريخي والثقافي الواقع ضمنه التراثي أو الثقافي المنشأ أو الموقع

:تتعل  بمفهوم األصالة
(1)

 

لي الداللة الفائقة التي يتمتع بها  :(Outstanding Universal Value) يةالقيمة االستثنائية العالم

أو الطبيعية بحيث تتجاوز ألميته الحدود الوحنية وتصبش ألمية مشتركة /تراٌث ما من الناحية الثقافية و

 وتكون حماية لذا التراث ذات ألمية قصوئ للمجتمع الدولي. لألجيال الحاضرة والمقبلة للبشرية جمعاء

.بأسره
(2)

 

األعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير  يشمل اآلثار  :(Cultural Heritage) التراث الثقافي

أو التكاوين ذات الصفة األثرية، والنقوش، والكهو  ومجموعات المعالم التي  على المباني، والعناصر

 .تمتلا قيمة عالمية استثنائية من وجهة ن ر التاريخ أو الفن أو العلم

تمتلا بسبب عمارتها، أو تناسقها،     ويشمل المجمعات  مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي 

 .أو اندماجها في من ٍر حبيعي قيمة عالمية استثنائية من وجهة ن ر التاريخ أو الفن أو العلم

التي تمتلا قيمة  يعةل المشتركة بين اإلنسان والطبولي أعمال اإلنسان أو األعما  كما يشمل المواقع

.عالمية استثنائية من وجهة ن ر التاريخ أو الفن أو العلم
(2)

 

جميع العمليات المتخصصة لفهم الممتلكات ومعرفة تاريخها  :(Conservation) المحاف ة على الموقع

.وإذا تطلب األمر ترميمها وتعزيزلا. ومعنالا وضمان حماية المواد
(4)

 

جميع المصادر األثرية والمكتوبة والشفهية لي  :(tion SourcesInforma) مصادر المعلومات

.التراث الثقافي وخصائصه ودالاللته وتاريخهن من معرفة حبيعة التي تمكّ والتصويرية والرمزية 
(4)

 

لي مفهوم يتكون نتيجة فهم صلة التراث الثقافي بالعملية اإلبداعية التي  :(Authenticity) األصالة

وترتهن لذه القدرة على . قيقي للوقت الذي كان فيه، شامالً تأثيرات مروره بحقب التاريخأنتجته كنتاٍل ح

الفهم بدرجة المصداقية أو الثقة التي يمكن وضعها في مصادر المعلومات المتوفرة عن لذه القيمة، 

ها فمعرفة وفهم مصادر المعلومات المتعلقة بالصفات األصلية والالحقة للتراث الثقافي وتطورات

 .لتقدير األصالة بكافة جوانبهاودالالتها، يشكالن األساس الضروري 

ال تتبع أسساً ثابتة  فهي تختل   إن تقدير القيمة المنسوبة لتراٍث معين وموثوقية مصادر معلوماته

من ثقافٍة ألخرئ، وبل وحتى ضمن نفس الثقافة، ويقتضي االحترام الواجب الن ر إلى التراث الثقافي 

عليه ضمن السياقات الثقافية التي ينتمي إليها، واالعترا  بالطابع النوعي داخل كل ثقافة للقيم والحكم 

 .التراثية وموثوقية مصادر المعلومات ذات الصلة

                                                   
(1)

 .ـــ 11صـــ (. م1224ة وثيقة نارا بشأن األصال)| ـــ 11صـــ (. م1214ميثاق البندقية . )مالح  البحث 
(2)

 الترراث اتفاقيرة لتنفيرذ التوجيهيرة المبراد . "العرالمي الترراث مركرز –والطبيعري الثقرافي العرالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة 

 .49 الفقرة. مصدر ساب  .م2552فبراير2/تا". العالمي
(2)

 .42الفقرة . المصدر الساب  
(4)

 .ـــ 11صـــ . مصدر ساب (. م1224نارا بشأن األصالة وثيقة . )مالح  البحث 
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إن لفهم األصالة دور أساسي في جميع الدراسات العلمية للتراث الثقافي وفي التخطي  والصون 

ى الئحة التراث العالمي، و ير ذلا من عمليات حصر التراث والترميم، فضالً عن عمليات اإلدرال عل

 .الثقافي

بناًء على نوع التراث الثقافي، وسياقه الثقافي، وتطوره بمرور الوقت، فقد ترتب  تقديرات األصالة 

 :السمات التاليةبالقيمة التي تحددلا مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات المختلفة وتشمل 

 .الشكل والتصميم -

 .مادة والجولرال -

 .االستعمال والوظيفة -

 .التقاليد والتقنيات ون م اإلدارة -

 .المكان والمحي  -

 .الل،ة وسائر أشكال التراث  ير المادي -

 .الروب واإلحساس -

 .وعوامل أخرئ داخلية وخارجية -

 يتيش استخدام لذه المصادر بلورة األبعاد الفنية والتاريخية واالجتماعية والعلمية النوعية للتراث

.الثقافي المدروس
(1)

 

مقياساً لمدئ قدرة الخصائص "ويمكن وباالعتماد على ما سب  باختصار تلخيص األصالة في كونها 

".على منش الممتلا القيمة االستثنائية العالمية المفترضة
(2)

 

واع على التعريفات السابقة تتم دراسة بيانات األصالة لتراٍث ثقافٍي ما استناداً إلى مختل  أن بناءً 

المتوفرة عنه والمتصلة به ضمن الجوانب المختلفة  –الموثوقة ضمن سياقها الثقافي–مصادر المعلومات 

، وينتج عن لذه الدراسة بلورة لجميع أبعاد القيمة االستثنائية للتراث الثقافي وبالتالي لهذه المصادر

وفي النهاية عمل بيان . األصالة صفات لذا التراث ذات الداللة القابلة للتطبي  في مجال إظهار وتحديد

 .األصالة في كل صفة من صفات التراث ذات الداللةجوانب األصالة الذي يقيم مدئ تجلي 

اإلدارة شرحاً ملزماً استيفاؤه  ون   متضع الهيئة العامة للتراث العالمي األصالة إلى جانب السالمة 

من اتفاقية التراث العالمي، وللجوانب  (1 – 1) المدرجة تحت البنود لممتلكات التراث العالمي الثقافية

أو األخطار / أو الت،ييرات السليبة المحتملة و/ مع توضيش أوجه الهشاشة و. الثقافية للممتلكات المختلطة

ويجب أن يجري التعبير عن لذه األصالة التي تعبر عن جولر القيمة الثقافية . التي قد تواجه لذا الممتلا

اٍت صادقة وموثوقة فيما يخص مجموعة الصفات المميزة، باعتبار واحترام السياق لممتلٍا ما بعبار

 .الثقافي لهذه المعلومات

ى أن تقييم األصالة لممتلٍا ما يجب أن يتم ضمن السياق الثقافي المنتمي إليه يجب تحديد إلبالن ر 

:أنهعلى  (السياق)يعر  يمكن أن . لذا السياق الثقافي
 (2)

ن التي تسهم في عملية الفهم ل،ويًة كافة القرائ" 

:على أنه( السياق الثقافي)عر  بينما يمكن أن ي ".كانت أم  ير ل،وية
(4)

سياق يقتضي تحديد المحي  " 

التي تعطي معنًى ( جذر)ومن أمثلة ذلا كلمة ". الثقافي أو االجتماعي الذي يمكن أن تستعمل فيه الكلمة

                      الل،وّي معنًى آخر، بينما تمثل لدئالمزارع معنى، و دئل تفيدمختلفاً باختال  سياقها  فهي 

.في الرياضيات قضيةً مختلفة
(4)

  

                                                   
(1)

 –والطبيعري الثقرافي العرالمي الترراث لحمايرة الحكوميرة الدولية اللجنة| مصدر ساب . م1224/تا". وثيقة نارا بشأن األصالة. "اليونسكو 

 .84 – 80ت الفقرا. مصدر ساب  .م2552يرفبرا2/تا". العالمي التراث اتفاقية لتنفيذ التوجيهية المباد . "العالمي التراث مركز
(2)

 .ـــ 12صـــ . الطبعة الثانية. م2511/تا". إعداد ترشيحات اإلدرال في قائمة التراث العالمي. "اليونسكو 
(2)

 .ـــ 45صـــ (. 2512: حال محند: )ذكر في 
(4)

 .ـــ 21صـــ . المصدر الساب : ذكر في 
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 محيطالمكان والاألصالة في . 1. 3

الزراعية أو/ورفع الماء من مصدره إلى التجمعات السكانية بهد  م آالت النواعير في األساس اتق

محفوراً بشكله الثابت  العاصي نهرزال سرير  لى، في مدينة حماة مامنسوٍب أع ذاتالقريبة منه ولكنها 

                      يث لم تحدث تحوالت جيولوجية ت ثرومازالت ضفافه تشكل أكتافاً أعلى من مستواه ح

 ميلهكما أن مكان النواعير بالنسبة للنهر ظل ثابتاً ومحصوراً في منطقة  .جيومورفولوجية المنطقةعلى 

 .الئمة لتش،يل النواعير والتي تقع ضمنها مدينة حماةالم

           ذلا ليس بسبب ت،يرٍ مرجع بالنسبة للمحي  الطبيعي فإن منسوب مياه العاصي لم يعد ثابتاً و

وتحويلها في حبيعة النهر وإنما بسبب قيام مشاريع حديثة عليه أدت إلى قطع مياه النهر قبل مدينة حماة 

صيفاً إلى جفا  مياه النهر  وسد الرستن، لذه المشاريع باتت ت ديسد بحيرة قطينة إلى مناح  أخرئ ك

إدارة المس ولين عن  دفعمما بما ال يكفي إلدارة النواعير في المدينة    السنوات في حماة في بع

ياحي س مصدر جذبٍ  لت لّ المحركات الكهربائية ب مستعينينأحياناً عند نقص الماء  لاتدوير إلى النواعير

 .ولتحافظ على صورة المدينة ولويتها الثقافية

  حيث بقيت ثالمحي  الزراعي لو أكثر المحيطات ثباتاً وأقلها تأثراً بت،يرات العصر الحدي

وإن استعانت . األراضي الزراعية تروي بمياه النواعير بنفس الطريقة التقليدية التي حالما روت بها

 .االت حدوث نقص ماء النهر المذكورة آنفاً أحياناً ببع  المصادر األخرئ في ح

المحي  العمراني ت،ير بتأثير تحوالت ال رجعة فيها نتيجة زوال أجزاء من النسيج القديم ولدم 

تطور حرق وأساليب باإلضافة إلى أجزاء من حجريات النواعير ب،رض توسيع المدينة العمراني 

القديم  المدينة نسيجمن  وذو ألمية كبيرة ال بأس به الشرب، إال أن لذا الت،ير ليس كلياً فما زال جزء

ن وما زال يروي من مياه النواعير، وإن بقاء شريحة محصورة الذي كاالعمراني يمثل المحي  اً لموجود

 .من النسيج القديم يعزز من ألميتها ويدفع للتركيز على االلتمام بها والحفاظ عليها

كاٍ   تّم الحفاظ على جزءٍ ، وقد عبر التاريخأماكنها األصلية ما زالت تقام في حماة نواعير : نتيجة

            ، فيما لم يت،ير محيطها الطبيعي بتأثير عوامل حبيعية قالرةإلظهار خصائصها من محيطها العمراني

 .بنفس الطرق التقليدية هاال رجعة فيها، كما بقي محيطها الزراعي يسقي بميال
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 الشكل والتصميم األصالة في. 2. 3

 :األصالة في شكل نواعير حماة سمات. 1. 2. 3

على تواجد نواعير حماة لي الصورة التي تجسدلا لها فسيفساء أفاميا والتي الصريحة إن أقدم األدلة 

وقد تطور شكل النواعير عن تلا الفسيفساء بشكٍل ملحوظ وإيجابي  حيث تم م، 421تعود إلى تاريخ 

ليصبش ذو أربعة مراكز وبالتالي ذا احتمالية أقوئ، بينما حاف ت منشأة الناعورة تطوير شكل الدوالب 

في الدوالب    ككل على عناصر أساسية تواجدت في فسيفساء أفاميا وبقيت حتى اليوم دون ت،يير

المثلثة مثل  ، وفي األجزاء الحجريةمثل الريش الخشبية ومقصورات رفع الماء المحيطيةالخشبي 

 .ناة البيبوق الحجرية

 :األصالة في تصميم نواعير حماة سمات. 2. 2. 3

                 يتم بناًء كان فترتيب المنشآت على النهر إن التصميم في نواعير حماة دقي  من جميع نواحيه  

على دراسة دقيقة تعتمد على فهٍم عمي  لطبيعة النهر وعلى التقدير الصحيش لكميات الماء المطلوب 

بحيث ال تقوم النواعير على مسافاٍت  ير كافية بينهما مما ي دي إلى تعطيل عمل   كل ناعورة رفعها من

 .إحدالا

 :األصالة في تصميم المنشآت الحجرية سمات. 1. 2. 2. 3

    بالنسبة لتصميم المنشآت الحجرية فإن البرل يعتمد في تصميمه على حجم الدوالب بحيث  :البرل

بحيث يتناسب شكل لشكل أو مستطيالً ذلبي النسبة قائماً أو مستعرضاً، ال يعدو عن كونه مربع ا

، كما أن حساباٍت واب بشكل يتناسب مع حجم الدوالبالبرل مع حجم الدوالب بحيث تن،مر عدد األل

وال ت،يب . ذكية تجري لدئ تصميم البرل لتخفي  وزنه وتحقي  وفٍر يقارب الثلث في مواد البناء

تقوم بمنع الرياب ( النقير)مثل عمل تعلية ألحد جداري القناة العلوية  في تصميمهالتفاصيل الدقيقة 

من الناعورة، أو عمل فتحة الخرستان التي تسهل عملية الترميم وإبراز  من تضييع الماء المسكوب

 .في البرل لتكّون درجاً يستخدم أثناء الترميم كذلا بع  المداميا الحجرية 

  م القناحر الحجرية مقاوٌم للزالزل بحيث يعتمد استخدام القطع الص،يرة تصمي :القناحر الحجرية

من الحجارة مع تعري  األعمدة بدالً من استخدام قطٍع كبيرة من الحجارة مع تقليل عرض 

األعمدة  مما يحق  وفراً مادياً وسهولةً في اإلنشاء وتقليالً في التكلفة المادية دون أن يخل بال،رض 

 .مقاومته لزالزل إيفاءالوظيفي ومع 

( العصار)يحتوي السد على عدٍد من الفتحات التي تقوم كٌل منها بوظيفة مختلفة  فمنها فتحات  :السد

التي تقوم ( البطّال)التي تفتش أو ت،ل  بواسطة سّدات ليتم التحكم عبرلا بمستوئ الماء، وفتحات 

 .بتفريغ الماء الزائد في أوقات الزيادة في الماء

معطيةً  وتكوين دوامات صناعية يحتوي في قاعدته انخفاضاً مفاجئاً ليقوم بتسريع حركة الماء :البيب

 .قوةً أكبر تسمش بتحريا الدوالب

 :األصالة في تصميم الدوالب الخشبي سمات. 2. 2. 2. 3

 من جوانب تتجلى نتاجات الدراسات الهندسية التي قام بها األسال  في تصميم دواليب نواعير حماة

          في نواعير حماة  تنطل  مقاسات جميع الدواليب الخشبية. عدة كالقياسات والمخط  الهندسي للدوالب

على محيطه بين كل  ثابتة في الدوالب مهما كان حجمه  ولي المسافة الواقعة –موديول–من وحدة 

 .سم25وتعادل قدماً واحدة على القياس أو ( الخطوة)لوحي رادين، وتسمى 
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               بل يجمع بين اعتماده ير شعاعي وال لندسي ا يتميز مخط  الدوالب الخشبي بكونه بينم

محور يخف  الض،  على مراكز للمربع المحي  بمركز الدوالب مما  4على نقطة مركزية وعلى 

             به ديمومةً أحول، ويسالم في إمكانية تحميل الدوالب بحموالٍت أكبر دون اإلضرار ويمنحه الدوالب 

 .أو تقليل فاعليته

كما يمكن تزويد الدوالب بمقصورات إضافية لرفع الماء بنسٍب مختلفة اعتماداً على كمية العرض 

والطلب وعلى منسوب ماء النهر، مما يمنحه مرونةً في التصميم دون الحاجة إلى ت،يير الدوالب كامالً 

 .أو تبديل مقاسه

 كل قطعة من القطع المشكلة لدوالب الناعورة، تصميم ص،يرة ل لوتتجلى الدقة في وجود تفاصي

من األسافين الخشبية مختلفة األحجام لضمان التثبيت األفضل للقطع، واستعمال  أنواٍع عدةوفي استخدام 

 .مقاساتهابما يتناسب مع عدٍد مختل  من المسامير مختلفة القياسات لكل قطعة من قطع الناعورة 

قطعٍة خشبية كبيرة ليتمكن من حمل المحور، كمان تحفر فيه فتحةٌ تضمن دوران يصنع من  :الكفت

الموضوعة ( الوبد)المحور فيه دون انزالقه أو تحركه، فيما تتجلى الدقة في وزن الدوالب بأخشاب 

 .تحت الكفت والتي يتم من خاللها تعلية أو إنزال مستواه ليحق  ميالً صحيحاً وتوازناً تاماً للدوالب

ال يتم استخدام جذٍع خشبي دون معالجة لصناعة القلب  بل تتم نجارته بحيث يكون مربع  :لقلبا

المقطع على حوله وذائري المقطع عند األحرا  فق ، مما يحق  أفضل ثباٍت ممكن في وسطه 

 .بالنسبة لألخشاب المثبتة عليه، ودوراناً أسهل عند األحرا 

 ون على أحرا  الدوالب بحيث ال تعمل إال عند الحاجة إليها ألواب مساعدة ثانوية ال تك :األبواب

 .في أوقات زيادة منسوب النهر

قنوات ص،يرة ذات حوا  مرتفعة توضع أسفل فتحات انصباب الماء لتضمن توصيلها  :المعدات

 .إلى النقير الحجري وتقليل نسبة الضياع من الماء المرفوع

لدوالب ليتم التحق  من اتخاذه أفضل استواء ممكن دون دائرة يتم عبرلا قياس مستوئ ا :اإلكليل

 .ميالن ليتمكن من الدوران دون وقوع مشاكل

كما أن للحسابات الهندسية دوراً اضحاً في تصميم الناعورة الحموية، وت هر من خالل حساب 

ب مع حجم في اختيار شكل البرل المتناسالمسافة الدنيا بين الناعورتين على سبيل المثال، كما ت هر 

 :في احتساب مساحات األلواب الم،مورة بالماء كما يليالناعورة و

يختل  عدد ألواب الدوالب الم،مورة في الماء بحسب نسبة البرل وأبعاده، وتن،مر في الماء األلواب 

الواقعة بين قطري البرل، ويتحكم مقدار انفرال لذه الزاوية بعدد األلواب ( α)المحصورة ضمن الزاوية 

في األبرال   125في األبرال المربعة، َو   25في األبرال الطويلة،   15تكون ( α)قيمة الزاوية . م،مورةال

             حيث كلما زاد انفرال الزاوية فإن عدد  .حسب شكل البرل( α)لزاوية ت،ير قيمة ا (22شكل )يوضش  .المستعرضة

              داً، وذلا مع األخذ باالعتبار أن المسافةيزداد حر –ضمن الزاويةالمحصورة –األلواب الم،مورة 

، وأن األعداد المقبولة لأللواب الم،مورة تتراوب (سم 25) في النواعير ثابتة دوماً  (الخطوة)بين األلواب 

 .لوحاً كحٍد أعلى، ولما نادرا االستعمال في النواعير 24 لوحاً كحٍد أدنى، وَ  12بين 
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 والمربع، المستعرض، المستطيل النواعير  ألبرال الثالثة األشكال في الناعورة برل قطري بين المحصورة( α) الزاوية قيمة: 22 شكل

 .القائم والمستطيل

 .الباحثة: المصدر

 
 (.α) الزاوية وقيمة البرل شكل باختال  الدوالب من الماء في الم،مور الجزء: 21 شكل

 .الباحثة: المصدر

 :بافتراض ثالث نواعير

 .صندوقاً  41م وتحوي 24م  وبالتالي فإن محيطها  1.2،رئ ذات قطـر الص -

 .صندوقاً 12م، وتحوي 21م  وبالتالي فإن محيطها 11.2الوسطى ذات قطر  -

 .صندوقاً 125م، وتحوي 15م  وبالتالي فإن محيطها 12الكبرئ ذات قطــــــر  -

.وبين حجم الدوالب( α)سة العالقة بين قيمة الزاوية حريقة حساب عدد األلواب الم،مورة بالماء عبر درا( 11جدول )يوضش 
(1)

 

 في أبرال النواعير وعدد األلواب الم،مورة في الدواليب الص،يرة والمتوسطة والكبيرة( α)العالقة بين الزاوية : 11جدول 

 الناعورة الصغرى

 صندوقا  ( 48)

 الناعورة الوسطى

 صندوقا  ( 22)

 الناعورة الكبرى

 صندوقا  ( 121)

α  =616 

× 
ت،مر 

 

 
( 1)األلواب في الماء أي  

 .ألواب
× 

ت،مر 
 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 12)
 

ت،مر 
 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 25)

α  =ْ16 

 
ت،مر 

 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 12)

 (قد تكفي في الدواليب الص،يرة)

 
ت،مر 

 

 
أي  األلواب في الماء 

 × .لوحاً ( 11)
ت،مر 

 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 25)

α  =1216 

 
ت،مر

 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 11)
× 

ت،مر
 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 24)
× 

ت،مر
 

 
األلواب في الماء أي  

 .لوحاً ( 45)

 

 

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 121 – 122صـــ . اب مصدر س. 



 لثاالثالفصل 
 

212 

 :ل ناعورة كما يليبحسب الجدول يكون عدد األلواب الم،مورة في الماء لك

 .لوحاً  11: النواعير الص،يـرة -

 .لوحاً  11: النواعير المتوسطة -

 .لوحاً  25: النواعير الكبـيـــرة -

نسبة  (21شكل )يوضش  .ولذه األلواب تكفي لتحريا النواعير في األوقات التي يكون فيها منسوب الماء منخفضاً 

 (.α)ان،ماس ألواب الدوالب بالنسبة إلى ت،ير الزاوية 

أما عند ارتفاع منسوب الماء، فإن قوةً أكبر بحاجة لتحريا النواعير، ولنا يتم تفعيل دور األبواب 

 :حيث ت ،مر األلواب المساعدة المركبة على أذرع الدوالب بالشكل التالي(. األلواب المساعدة)

 .ألواب مساعدة 2: النواعير الص،يـرة -

 .ألواب مساعدة 4: النواعير المتوسطة -

 .ألواب مساعدة 2: اعير الكبـيـــرةالنو -

لرئيسة، وبما أن األلواب المساعدة كبيرة الحجم حيث تعادل تقريباً ضع  مساحة األلواب المحركة ا

باحتساب كن أن نحسب العدد الكلي لأللواب الم،مورة في الدواليب عند ارتفاع منسوب النهر فإنه من المم

 :ساعد بلوحين بالشكل التاليكل لوب رئيس كلوب واحد وتعوي  كل لوب م

 .لوحاً  21( = 2×  2+ ) 11(: صندوقاً  41ذات )رة ـالنواعير الص،ي -

 .لوحاً  21( = 2×  4+ ) 11(: صندوقاً  12ذات )النواعير المتوسطة  -

 .لوحاً  21( = 2 × 2+ ) 25(: صندوقاً  125ذات )رة ـيـالنواعير الكب -

 يتساوئأو الم،مورة بالماء الب الناعورة الحموية ب المحركة لدواالمجموع الفعلي لأللووبهذا فإن 

 .في جميع النواعير باختال  حجم دواليبها دائماً 

والتمامه بتفاصيل شديدة التصميم الهندسي للدوالب الخشبي والمنشآت الحجرية لنواعير حماة : نتيجة

جسد تكما  ،البناء والميكانيا ، وفهماً عميقاً فيالهندسيةوالحسابات ر دقةً عالية في المخططات  ه  الدقة ت  

 .في التنفيذ والبناءحرفيةً عالية 
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 األصالة في المادة والجوهر. 3. 3

اعتماداً على خصائصها الحموية إن استخدام المواد الطبيعية في المحي  وتوظيفها في النواعير 

 .ص المواد وحبيعتهاحق  المنفعة القصوئ المرجوة منها، ويدّل على فهٍم عمي  لخصائي

 :األصالة في مادة وجوهر حجريات نواعير حماة سمات. 1. 3. 3

يتميز بناء األقسام الحجرية في نواعير حماة باستخدام مزيج من األحجار الكلسية والبازلتية  

ال المتوفرة في المحي  الطبيعي مربوحةً بمادة كلسية رابطة، وقد تم الحفاظ على البناء التقليدي وما تز

يذكر أن تجاوزاٍت محددة حصلت . عمليات البناء والترميم تتم بنفس المواد التقليدية التي استخدمت سابقاً 

ية عملية الحفاظ الثقافي وأدت إلى استخدام اإلسمنت في ترميم مفي فترات ماضية نتيجة ضع  إدراك أل

جديدة في منشآت خارل  بع  األجزاء الحجرية، فيما جرئ استبدال أجزاء كاملة بأخرئ إسمنتية

إال أن األمر تم تداركه حالياً وتمت العودة إلى الطرق والمواد األصلية في الترميم تحت إشرا  المدينة،

 .اآلثار والمتاح مديرية 

 :األصالة في مادة وجوهر دواليب نواعير حماة الخشبية سمات. 2 .3. 3

المحيطة ومعرفة توظيفها األمثل بما يتناسب المواد  تتجلى العبقرية في التصميم والبراعة في فهم 

مع صفاتها في إنشاء الدوالب الخشبي من الناعورة  حيث يتم استخدام ست أنواع مختلفة من األخشاب 

وذلا بما يتناسب ما بين خصائص ومميزات المختلفة، الدوالب  أجزاءالموجودة في منطقة حماة لتصنيع 

 .مع حجم الدوالب المنشأ ومع وظيفة كل قطعة من قطعهتصادية الفنية واالقكل نوع من أنواع الخشب 

في إنشاء القطع األساسية الحاملة في الدوالب بسبب مقاومته العالية  (الجوز)حيث يستخدم خشب 

في النواعير األص،ر بسبب مقاومته  (التوت)وارتفاع ثمنه، فيما يمكن التوفير عبر استبداله بخشب 

              في صناعة الحشوات واألسافين والقطع (المشمش)يستخدم خشب  بينما. الجيدة وص،ر حجمه

وشكل جذعه  (الحور)ويتم توظي  حول خشب .  ير الحاملة وذلا لقلة مقاومته ورخص ثمنه

   (الشوب)فيما يتم توظي  ليونة خشب . المخروحي إضافةً إلى مقاومته الجيدة في تصنيع أذرع الدوالب

 .ع ألواب الدوالب التي تحتال خاصية المرونة واالنحناءفي استخدامه لتصني

لتوصيل قطع  الحديديةكما يتم استخدام ثمان أنواع مختلفة األشكال والمقاييس من المسامير  

وما تزال عمليات ترميم الدواليب الخشبية . الدوالب بما يتناسب مع حجم وتحمل القطع المراد توصيلها

وعلى الحدادين البلديين لتصنيع المسامير  ماداً على نجاري النواعير المختصينتتم بالوسائل التقليدية اعت

المعدنية،
(1)

 .ضمن ورشات مخصصة لهذه العملية تحت رعاية وإشرا  دائرة النواعير 

استخدام المواد المتواجدة في المحي  الطبيعي لبناء األجزاء الحجرية وتصنيع األجزاء الخشبية، : نتيجة

ستدامة محققة االلقصوئ من صفات األخشاب المختلفة لتصنيع قطع الدوالب الخشبي اواالستفادة 

ومازالت الطرق التقليدية في إنشاء العناصر الحجرية ونجارة القطع الخشبية وتصنيع . دقتصااالو

 .قيد االستخدام المسامير المعدنية

 

  

                                                   
(1)

 .ـــ 12صـــ . مصدر ساب (. 1221: قنباز) 
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 األصالة في االستعمال والوظيفة. 4. 3

لو  لو ري األراضي الزراعية والثاني لتحقي   رضين أساسيين األول استعمال نواعير حماة كان

/ لـ121المتوفى عام – ياقوت الحمويوقد شرب وظيفتها ، سقيا المناح  العمرانية وتخديمها مائياً 

:م1221
(1)

            . "عليه عدة نواعير تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينها وتصّب إلى بركة جامعها" 

ان استعمالها التخديمي مرتبطاً بالمنتفعين بميالها من أصحاب األراضي الزراعية وقاحني األحياء فقد ك

 .المخدومة بميالها

تزيين المناظر  فيما وظفت الحقاً من قبل األلالي أل راض التسلية والترفيه كعنصر من عناصر

            واء رحالتهم وسهراتهم التي زينت أف  المدينة وسالمت في ترحيب أج (landscaping) الطبيعية

ولو –زيارته لحماة  عبد الغني النابلسي، ويذكر الشيخ في المقاص  أو البساتين أو على ضفا  النهر

:م1124/ لـ1152في مذكرات رحلته التي قام بها عام  –ال،ريب عنها
(2)

 القصر ذلا في جلسنا وقد... " 

 العاصي، نهر على الموضوعة النواعير أصوات وسمعنا النامي، التام الرون  ذلا وتأملنا السامي،

 :المقام اقتضاه ما حسب على الن ام من ذلا في فقلنا وقاصي، داني لكل المطرب الصوت ذلا فأحربنا

 

 

، وقد شهد م،امرات السابحين كما استعملت ب،رض الترفيه من قبل الشباب الذين يسبحون في النهر

:م1141/ لـ1521الذي مر ببالد الشام عام  لبيچأولياالرحالة التركي 
 ال،ريب الزائر اقترب وإذا" (2)

 يتعلقون المتشردين حماة  لمان رؤية كله ذلا من واأل رب. الضجة شدة من تصم آذانه تكاد منها

 فيه في،وصون العاصي إلى بأنفسهم ألقوا بهم علت إذا حتى بدورانها، ويدورون الناعورة بأحرا 

 .المارين بهاولي المدينة وزوارلا وقد كان استعمالها الترفيهي مفتوحاً أللا ."ويسبحون

حالياً فإن االنتفاع الزراعي بالنواعير ما زال قائماً على الشكل الساب ، أما بالنسبة لالنتفاع المدني 

في المناح  العمرانية فقد توق  في مع مه بسبب تلوث ماء النهر وتذبذبه بسبب السدود المنشأة عليه 

عالوةً على حقيقة أن أ لب النسيج التراثي ومنشآت توصيل مياه  باإلضافة إلى تطور حرق توصيل الماء

 .دون أن ننكر بقاء بع  مباني النسيج القديم التي تصلها ماء النواعير حتى اليوم النواعير قد زالت،

لى االستعمال الثقافي والتراثي والترفيهي ع ناح  العمرانيةوبهذا اقتصر استعمال النواعير في الم

  .والسياحي

،يرت كثافة استعمال منشآت النواعير حيث لم تعد المنشآت أو المياه صالحة إال لري األراضي ت

الزراعية، وفيما يتعل  باالستعمال المدني للنواعير وميالها فقد انقلبت الموازين  فبعد أن كان االستعمال 

مي واالستعمال الجانبي لها األساسي للنواعير لو تزويد المناح  العمرانية بمياه الشرب واالستعمال اليو

لأل راض الترفيهية وفإن لذه المياه لم تعد تصلش للشرب باإلضافة إلى أن البيوت وصارت البيوت التي 

تصلها مياه النواعير معدودة ولم تعد ميالها تستعمل في الشرب ف،دت محصورة في سقيا الحدائ  

السياحي والترفيهي والثقافي لو االستعمال  المنزلية وتدوير البحرات المائية، فيما صار االستعمال

 .ال،الب للنواعير

إن االستعمال الترفيهي والثقافي والسياحي لنواعير حماة محكوم بقوانين الدولة وم سساتها 

المتخصصة في إدارة وش ون كل استعماٍل منها على حدة، فيما يحكم االستعمال الزراعي آليات 

                                                   
(1)

 .ـــ 255صـــ . مصد ساب . 2ل(. 1211: الحموي) 
(2)

 .ـــ 122صـــ . مصدر ساب (. 1212: النابلسي) 
(2)

 .ـــ 22صـــ . مصدر ساب (. 1214: أحمد وصفي: )ذكر في 

بلررررٌد              مثلهررررا مررررا الترررري تلررررا حمرررراة  

                                                                        بهررررا ال،ريررررب ألحرررروال قلبرررراً  ترررررقّ 
 . 

قاصرررري   أو األللررررين إلررررى دانٍ  لكررررلّ  

                 العاصري علرى تبكري نواعيرلا حتى
.. 
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         ما زالت تتوجد منشآت تصلها مياه النواعير،ية ومفصلة ومتينة، وفية وإنما قواجتماعية وأحكام عر

 .إال أنها باتت تعتمد في استعماالتها الخدمية على مياه البلدية

 :على استخداماتها األصلية كما يليبشكٍل مقبول  حاف ت نواعير حماة: نتيجة

سقيا األراضي الزراعية وما زال تعتبر النواعير مصدراً مهماً ل: االستعمال لأل راض الزراعية -

استعمالها يتم بالطرق القديمة واآلليات االجتماعية المتعار  عليها، وتشمل األنشطة ري المحاصيل 

 .وتخزين الماء

تعتبر النواعير ألم عناصر التنزه والترفيه أللالي المدينة : االستعمال لأل راض الترفيهية والثقافية -

 .ل األنشطة ممارسة األنشطة االجتماعية والترفيهيةمنذ القدم وحتى اليوم، وتشم

كانت النواعير إحدئ المصادر األساسية لتوفير الماء للمدينة، وقد : االستعمال لأل راض الخدمية -

توق  لذا االستعمال تقريباً بسبب تطور وسائل توصيل الماء وت،ير خصائص ماء النهر إال أنه لم 

  .يندثر بشكل نهائي
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 التقاليد والتقنيات ونظم اإلدارةة في األصال. 5. 3

            ن إدارة منشآت النواعير كانت تتم على مستويين  األول لو اإلدارة على مستوئ المدينة إ

ويرجع فيها وقت  ومة بقوانين تسنّها الدولةكأو المستوئ التن يمي العام، ويعتمد على ن م إدارية مح

والمستوئ الثاني لو  بالتنسي  مع المحاكم الشرعية لتوثي  العقود الخال  إلى شيخ المهنة ليبّت فيها

المستوئ التن يمي الخاص بتوزيع مياه وتكالي  صيانة كل ناعورة، ولو محكوم بتقاليد وأعرا  ومصالش 

 .المحاكم الشرعية في الخالفات إلى صاحب الناعورة وتبتّ يرجع فيها 

متينة  فاإلدارة المائية لمياه قاليد إدارة مياه النواعير إن اآلليات االجتماعية التي ترتكز عليها ت

النواعير محكوم بأعرا  دقيقة ومفصلة وعادلة بحيث تضمن ح  جميع المنتفعين، وما زالت لذه 

فيما أن الن م اإلدارية للنواعير على مستوئ المدينة كانت . األعرا  مستخدمة في إدارة مياه النواعير

الدولة والمحاكم الشرعية بشكٍل موث ، وما زالت ملكيات العقارات والتن يم محكومة من قبل م سسات 

 .محكومة من قبل م سسات الدولة الحديثة

 :األصالة في نظم إدارة نواعير حماة سمات. 1 .5. 3

مقام النقابات المهنية في وقتنا الحاضر، قديماً كانت حوائ  الحر  أو حوائ  األصنا  تقوم 

التسلسل الهرمي  (52رسم )يوضش  .لرمياً  متدرجةتن يمية ذات بنية  معروفة في البالد العربية من ومةوتتكون من 

 .لطوائ  الحر  التقليدية

لو رأس  (:شيخ البدستان، شيخ التجار، شيخ سوق الِعِدلشيخ مشايخ الحرف، )شيخ السوق  -

لتجار عليه إن توفرت الهرم في لذه المن ومة  فهو شيخ مشايخ الحر  كلها وكان يعين بإجماع ا

فيه شروح التدين وحسن الخل ، وقدرته على المشيخة، ورضى جميع التجار به، وموافقة السلطان 

وأن يمثل لمزة الوصل  ومهمته تتمثل في اإلشرا  على حوائ  الحر  ومشايخها،. على تعيينه

.بين السوق وبين الحكام، ويشر  على انتخاب وتزكية مشايخ الحر 
(1)

 

من حوائ   كان يتم تعيين شيخ لكل حائفة :(شيخ الكار، شيخ الحرفة، شيخ الصنعة) طائفةشيخ ال -

في المحكمة  الحر  والصناعات وكان يعين بإجماع ألل حائفته عليه عند القاضي الشرعي

. وبحضور شيخ السوق إن توفرت فيه شروح التدين والصالب، وأن يكون أقدر أبناء حائفته بمهنتهم

في حل مشاكل أبناء الطائفة،  وتتمثل مهمته. كزه دون تجديد حالما الجميع راضون بهويبقى في مر

ت، والتحدث باسم أبناء حائفته واإلشرا  على تنفيذ اتفاقاتهم، والطلب من القاضي تسجيل االتفاقا

.ولو صلة الوصل بين الحكام وبين أبناء حائفته .مطالبة بحقوقهموال
(2)

 

.لطائفة، ويتم انتخابه كذلا بإجماع أبناء الحرفة عليهلو معاون شيخ ا :الجاويش -
(2)

 

             لو الذي أتقن صنعته تماماً ويمتلا القدرة المادية والفنية لفتش حانوٍت خاص به، :المعلم -

.وشيخ السوق ومن المعلمين يتم انتخاب شيخ الطائفة
(4)

 

  فنياً أو أنه ال يمتلا القدرة المادية لو الذي أتقن صنعته لكنه لم يصل إلى درجة المعلم :الصانع -

...على االستقالل بحانوٍت خاص، ويتف  مع معلمه على األجر ومدة عمله
(4)

 

إلى معلٍم يخدمه باالنضمام الجديد على الصنعة ويبدألا ولو   قاعدة الهرم يمثل (:رفيالمحا)األجير  -

.محددالصنعة في زمن  تعليمه مقابلويتعلم منه مقابل أجر زليد، أو بأن يدفع ماالً لمعلم 
(2)

 

 

                                                   
(1)

 .ـــ 11 – 12صـــ (. 1215: عبد الودوود) 
(2)

 .ـــ 11صـــ . المصدر الساب  
(2)

 .ـــ 12 – 14صــ (. 1211: بر وث) 
(4)

 .ـــ 11صـــ . مصدر ساب (. 1215: عبد الودود) 
(2)

 .ـــ 11 – 11صــ . المصدر الساب  
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 .التسلسل الهرمي لمراتب الحر  القديمة: 52رسم 

               حوائ  الصناعات الخشبية، وتتبعإحدئ النواعير الخشبية لي  حائفة نجاريفي حماة كانت 

يث يتمتع حشأنها شأن جميع الحر  والصناعات اليدوية  وتتدرل في مراتبها  ،النجارينفي سلطتها شيخ 

الدواليب الخشبية بناء مل النجارين أثناء تنفيذ أعمال يحكم من خاللها على عشيخ الطائفة بسلطة واسعة 

 ،إلى الدولةلسلطان الذين يعفون عن دفع الرسوم نواعير ا رووينفصل عن لذه التبعية نجا. تهاوصيان

،"وليس لشيخ النجارين عليهم سلطة"
(1)

           الذي زار بالد الشام  لبيچولياأوقد وص  الرحالة التركي  

:إدارة لذه النواعير بقولهم 1114/ لـ1521عام 
(2)

 ونجارون وخدم إيراد ذات أوقا  ناعورة ولكل" 

على  حيث كانت النواعير السلطانية الكبرئ في ال،الب لي التي تمتلا وقفاً يتم الصر " لخدمتها مهي ون

بين معلم النجارة  ترميمهاأو  بنائهاعقود يتم توثي  ر السلطانية فكان أما النواعير  ي. تجديدلا من ماله

في المحاكم الشرعية  حيث يتم توثي  أنواع األعمال المطلوبة، والمواد المستخدمة، واألجر،  وبين مالكها

 .ومدة إنهاء العمل

:من أمثلة لذه العقود ما ورد في السجل الرابع لمحاكم حماة الشرعية ونصه
(2)

قبل الحال إبراليم ت" 

وفي ترميم النقير وترميم النازل  الكائنة ببطن حماة المحروسة. بن حنيش في نجارة ناعورة السلطانية

من وشاحات  المجاور للناعورة المذكورة، وترميم القائم المجاور للخانقاه بما يحتال إليه العمل المذكور

مل وتراب وآجر وم ن وما ال بد للعمل  وأخشاب ومسامير والقونة زيت وكلس وأحجار وقف  وقصر

المذكور منه بأجرة ولي  خمسة عشر سلطانًا ذلبيًا، والتزم الحال إبراليم المذكور في ذلا وفيما يحدث 

على العمل المذكور مدة سنة كاملة من تاريخه، وقبل ذلا لنفسه  من موالنا محيي الدين بن محمد المدرس 

ريخ خامش وعشرين صفر الخير من شهور سنة ثمان وخمسين قبواًل شرعيًا جرئ ذلا وحرر بتا

:ومثله نص آخر من السجل الثالث من سجالت المحكمة الشرعية بحماة، ونصه ".وتسعمائة
(4)

 التزم" 

 المحمدية ناعورة نجارة الشرعي الناظر لو الذي حسن بن إبراليم الحال من حنيش بن إبراليم المعلم

 درلم آال  خمسة بمبلغ وبذلا منها البد التي لوازم ممن ذلا و ير ومسامير ألواب من إليه تحتال ما ألجل

                                                   
(1)

 .ـــ 21صـــ . مصدر ساب (. 1215: عبد الودود) 
(2)

 .ـــ 22صـــ . مصدر ساب (. 1214: أحمد وصفي: )ذكر في 
(2)

 .ـــ 11 – 12صـــ . مصدر ساب (. 1215: شحادة) 
(4)

 .ـــ 422صـــ  .4السجل  .مصدر ساب . "حماة الشرعية سجالت محاكم" 

 شيخ

 السوق

 
 شيخ الطائفة

 الجاويش

 المعلم

 الصانع

 األجير
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 تصادقاً  ذلا لىع اوتصادق تاريخه يوم من كاملة سنة مدة إلى بذلا نفسه وألزم.. ... يمضي يوم كل في

  ".األول ربيع شهر رابع بتاريخ شرعياً 

عام أمور إنشاء النواعير الحديثة  ، وين م بشكليمثل ن ام حوائ  المهن أن مة النقابات الحديثة

وصيانة القديمة منها وحل الخالفات المتعلقة بها، باإلضافة إلى استيفاء حقوق العاملين في المهنة والتأكد 

 .من جودة العمل المقدم من قبلهم وذلا عبر عقود توث  تفاصيل العمل وأدواته وزمنه

 :ماةاألصالة في تقاليد إدارة نواعير ح سمات. 2. 5. 3

عبر تحويل ماء الناعورة الواصل من قناتها الرئيسة إلى األراضي كان توزيع مياه النواعير يتم 

( الدورة اإلروائية)على ما يسمى  –في عموم وادي العاصي–اعتماداً والعقارات عبر قنواٍت فرعية 

               بما يتناسبساعة، وتقسم حصة الري بالساعات لكل عقار  122ثمانية أيام أو أسبوع أو ومدتها 

.ساعة 21ساعات، وأال تزيد عن  2على أال تقل الحصة اإلروائية للعقار عن  مع مساحته
(2)

 ويبدأ الدور 

 وكثيراً ما كان يتم تقسيم الدورة اإلروائية . اإلروائي من  ياب شمس يوم الخميس أي من ليلة الجمعة

لماء في كل دورة إروائية، ويعتمد ذلا على كل إلى دورتين بحيث يحصل العقار على نوبتين من ا

 .ناعورة وعدد مالكها أو المنتفعين بها

نقالً عن مخطوحة قديمة  حماةوس  مياه ناعورة المأمورية في  توزيع  الدور اإلروائي  ويوضش ن امَ 

:القرمانيللشيخ 
(1)

 

 .بستان المرجة: من ليلة الجمعة إلى ما بعد ال هر -

 .حمام الدرويشية: ى  ياب الشمسمن بعد ظهر الجمعة إل -

 .حي الشرابي: من ليلة السبت إلى حلوع الشمس -

بستان الباشورة وبستان أسعد باشا الع م وبستان عمر : من حلوع شمس السبت إلى مسائه -

 .أفندي الكيالني

 .حمام القاضي: من ليلة األحد إلى إلى منتص  الليل -

 .المصب،ة: من منتص  ليلة األحد إلى ال هر -

 .بستان الحسنين: ظهر األحد إلى مسائه من -

ويعاد الدور في النص  الثاني من األسبوع بحيث تنال . وبهذا يكون التوزيع قد أتم نص  األسبوع تماماً 

.كل جهة من المنتفعين نوبيتين في الدورة اإلروائية، ولو المتبع في سقاية البساتين إلى اآلن
(1)

 

نتفعين بحسب مساحة كل عقار يعطي عدالةً في توزيع الكميات إن تقسيم الدورة اإلروائية على الم

           في التوزيع المائية، كما أن تقسيم الدورة اعتماداً على ساعات اليوم يعطي دقةً أكبر وبالتالي عدالةً 

             لذه الدقة في التقسيم لي . على مدار العام حيث تت،ير أحوال النهار والليل بحسب ت،ير فصول السنة

 .ما جعلت لذا الن ام قابالً لالستعمال والتطبي  حتى اليوم

محكومة باألعرا  واآلليات التقليدية نفسها،  حماة نواعيرعمليات اإلدارة المائية لمياه  ما تزال: نتيجة

 .وما تزال عمليات ترميم النواعير تدار من قبل م سسات الدولة إنما بأن مة العصر الحديث

  

                                                   
(1)

 (Delpech, et al: 2005) .ـــ 112 – 112صـــ . ساب  مصدر. 
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 ة وكافة أشكال التراث غير الماديصالة في اللغاأل. 6. 3

 :نواعير حماةل اللغةفي  األصالة سمات. 1. 6. 3

معنيين بحسب القاموس من  واحد، وترجع إلى (نََعر)كلمةٌ عربية األصل مشتقة من ( النَّاعورة)

المحي  
(1)

 آلة إلى يشيروالثاني لو العرق الذي ال يرقأ، وكال المعنيين  أولهما الصراخ والصياب، 

البع   فيما يرجع .صوتها أو في الماء المسفوب منها دون توق وص  دقة في الناعورة ويعبر عنها ب

ألكادية العبرية القديمة وا  مية القديمةها إلى عهٍد أقدم ولو معنى النهر أو التدفّ  في الل،ات الساأصل

.واآلرامية
(2)

                 ا في األمر دون أن يتم الخل لوعر  العرب مختل  آالت رفع الماء وفصّ وقد  

لدواليب التي تقوم برفع الماء لديهم على ا( الناعورة)لفظ حيث اختّص استعمال   بين اآلالت المختلفة

المتوفى عام – اللخمي، ويذكر األمر بوضوب الل،وي ليدروليكياً دون الحاجة إلى استخدام قوٍة حية

وإن كانت تلا اآللة واسعًة مدورة مع أجنحةٍ لطا  تصيبها : "قوم اللسانفي كتابه المدخل إلى ت –لـ211

ية الماء فهي  ر  ية الماء وال تحتال إلى مدير سوئ ج  ر  (D. Hill) هيل ونالدد ويشير ".(ناعورة)ج 
(2)

              

              ختلفين بين نوعين م للتفري  (الساقية)وَ  (الناعورة) مصطلحيلاالتساق في االستعمال السوري إلى 

من آالت رفع الماء،
(4)

              العصر الحديث ال،ربيين كتاب بيراً لدئ يسبب خلطاً ك ظلّ األمر الذي ولو  

(A.B. Usher) أشر. ب.أحتى وقٍت قريب كما ذكر 
(2)

.(تاريخ االختراعات الميكانيكية)  مَ لّفهفي  
(1)

 

قلها األمويون الحقاً فيما نقلوه معهم حينما شكلوا دولتهم وقد عر  العرب النواعير في سورية، ون

             أيضاً، لتتم ترجمتها الحقاً ( ورةالناع)وأحلقوا عليها  –إسبانيا حالياً –الجديدة في بالد األندلس 

.باقي الل،ات الالتينيةواإلنجليزية ومنها إلى ( Noria)إلى اإلسبانية فتصير 
(1)

ر مصطلش انتشا (51رسم )يبس   

تستخدم على نطاٍق االستخدام  حيث باتت  عالميةَ  األصل عربية   (الناعورة)صارت كلمة وقد  (.الناعورة)

العامل بقوة دفع  ير المسنن إلى نوع الدواليب  واسع في المراجع ال،ربية فضالً عن العربية لإلشارة

بالذكر  يجدر. رفع الماء آالتئ من عن األنواع األخر وذلا تفريقاً لها –القوة الهيدروليكية–الماء 

الت رفع الماء ذات كمصلٍش علمي آل العربية (الساقية)االنتشار الواسع والعالمي أيضاً الستعمال كلمة 

 .التروس أو المسننات والعاملة بالقوئ الحيوانية

 .العربي( الناعورة)انتشار مصطلش : 51رسم 

 :نواعير حماةل التراث غير المادي في صالةاأل سمات. 2. 6. 3

ولباسها بنباتاتها وحعامها  فت شتهر وت عر الثقافية والتراثية  تتميز كل مدينة أو منطقة بخصائصها

عرفت حماة فضالً عن كونها مدينة أبي الفداء وأم النواعير وحتى أمراضها، وقد ومأثوراتها الشعبية 

نصيٌب موروث من القصص والنوادر م هكان ل فقد  (لعميانا)حاضنةً لفاقدي البصر بكونها مدينة 

                                                   
(1)

 .ـــ 421صــ . مصدر ساب .(. ت.د: الفيروز أبادي) 
(2)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 21صــ . ساب  مصدر. 
(2)

للجرزري، ( كتاب الحيرل)ترجم . مستشرق ومهندس إنجليزي، مختص بتاريخ الهندسة والتكنولوجيا في العصور الوسطى :دونالد هيل 

 .م1224 – 1222عاش  .ووضع العديد من الم لفات حول تاريخ الهندسة في العصور الوسطى واإلسالمية
(4)

 (Hill: 2002 .) ـــ 122ـ صــ. مصدر ساب. 
(2)

جمعيررة ترراريخ التكنولوجيررا )م برردأت 1211عررام . مرر رخ اقتصررادي أمريكرري، لرره العديررد مررن الدراسررات التاريخيررة :أبوووت بايسووون أشوور 

 .م1212 – 1112عاش . بإصدار جائزة سنوية تحمل اسمه تكريماً له( األمريكية
(1)

 (Usher: 1988) . ـــ 122صـــ. 
(1)

 (Jayyusi, ed: 1992 .)ـــ 424ــ صـ |(Ruiz: 2007).  ـــ 111صـــ. 

 (ناعورة)

 العربية

(Noria) 

 اإلسبانية

 اإلنجليزية

 الفرنسية

 الدنماركية
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 صالح الدين خليل الصفديما رواه من قديم لذه الروايات ، الحموية عبر التاريخ الشعبية
(1)

المتوفى – 

:لـ114عام 
(2)

أعمى يعر   حماةكان عندنا في : وحكى لي الشيخ يحيى بن محمد الخباز الحموي، قال" 

سألته عن ذلا،   تبعدت صيد الطائر ال،ريب، فقال لييلعب بالحمام ويصيد الطير ال،ريب، فاس. بنجم

حوله  رلا، فإذا حارت ونزلت ومعها الطير ال،ريب لدرت  يّ إن حيوري أبخرلا ببخور أعرفه وأح فقال

ّب على الجميع، وآخذلا واحدًا بعد واحد فأشمه فيه شيء                ليس فالذي. فأعر  أن معها  ريبًا، فأرمي الع 

 ".عر  أنه  ريب فأصطادهمن بخوري أ

إجا للعميان صبي، قلعوا عيونه "منها ف  الشعبية من ذكرلمحماة ألل أمثال كما ال تخلو 

،"باللحمسة
(2)

،"األعمى بده قّفة عيون" 
(4)

،"على كبر عيونه بيحسد األعمى" 
(2)

دّقة األعمى " 

،"بالعتمة
(1)

،"من العمى ر أشوئوَ عَ ال" 
(1)

،"فوق عماه، كّفخ له" 
(1)

خلص زيت الكاز،  :قالوا لألعمى" 

،"شي مستقيل لّمه :قال
(2)

،"األعور بين العميان باشكاتب" 
(15)

،"تعّود القّ  على بيت العميان" 
(11)

 

يان؟" ،"مين دريان بخطوحا يا مرة الَعم 
(12)

 ...و يرلا كثير 

يفضلون الخرول  ، وذلا ألن العميان كانوا(باب العميان)حماة باباً يحمل اسم مدينة لسور حتى أن 

ولذه التسمية . لقضاء حوائجهم، وذلا لقربه منه –المعرو  بالطويل حالياً –منه إلى سوق المنصورية 

لـ،221في تاريخه في معرض حديثه عن حوادث عام  أبو الفداءقديمة المنشأ  فقد ذكرلا 
(12)

واستمر  

لـ،212لـ َو 212استعمالها حيث أنها وردت في سجالت محاكم حماة الشرعية عامي 
(14)

وما زالت قيد   

 .االستعمال حتى اليوم

الصابونيالعمى ما ذكره ب اختصاص المدينةوفيما يفسر أسباب 
(12)

متحدثاً عن فصل  في تاريخه 

:الصي  بحماة
(11)

لكثرة ال،بار والحر ن رًا . ولذا الفصل تكثر فيه أمراض العيون بصورة مدلشة" 

على أن أمراض العيون يوجد في كل مائة ثمانون مصابون .. وعدم االعتناء بأسباب حفظ الصحة

               التي ذكرلا من مرضى العيون% 15 نسبة". بالحبيبات الجفنية التي ينشأ عنها العمى في ال،الب

وقد أعلنت ، (Trachoma) أو التراخوما الَحثَرب المعروفةبالحبيبات الجفنية  كانوا مصابينفي حماة 

م عن تحال  للقضاء على التراخوما المسببة للعمى بحلول عام 1221العالمية  في عام  من مة الصحة

م،2525
(11)

 وبحسب من مة الصحة العالمية 
(11)

                       فإن لذا المرض ينتقل عن حري  التماسّ  

بين الثالثين  بفقد البصر في سن يتراوب الحقاً  للشخص المصاب، ويتسببمع إفرازات العين أو األن  

يرتب  انتشار لذا  .البعيد أو القريب المستقبل في بصره سيفقد أنهالمصاب به  مايدرك نادًراو واألربعين،

ي حالما أ رت وبالنواعير الت ،العاصي نهربالسباحة في  واألمراض المشابهة له في حماة المرض

                                                   
(1)

ترولى العديرد مرن الوظرائ  اإلداريرة والماليرة        . كران والرده أميرراً مملوكيراً . شاعر وأديرب مملروكي ولرد فري صرفد: صالح الدين الصفدي 

 .م1212 – 1221عاش . قد فقد له العديد من الم لفات منها المطبوع والمخطوح ومنها ما. في القالرة ودمش  وحلب وصفد والرحبة
(2)

 .ــــ 11 – 15صـــ (. 2551: الصفدي) 
(2)

 .ـــ 212صـــ . مصدر ساب (. 2552: الكيالني) 
(4)

 .ـــ 211صـــ . المصدر الساب  
(2)

 .ـــ 225صـــ (. 1225: الكيالني)| ـــ 211صـــ . المصدر الساب  
(1)

 .ـــ 212صـــ . مصدر ساب (. 2552: الكيالني) 
(1)

 .ـــ 442صـــ . مصدر ساب (. 1225: الكيالني)| ـــ 255صـــ . المصدر الساب  
(1)

 .ـــ 151صـــ . مصدر ساب (. 1225: الكيالني)| ـــ 252صـــ . مصدر ساب (. 2552: الكيالني) 
(2)

 .ـــ 152صـــ . مصدر ساب (. 1225: الكيالني)| ـــ 254صـــ . مصدر ساب (. 2552: الكيالني) 
(15)

 .ـــ 122صـــ . المصدر الساب  
(11)

 .ـــ 211صـــ . المصدر الساب  
(12)

 .ـــ 122صــ . المصدر الساب  
(12)

 .ـــ 22صـــ . مصدر ساب . 2ل(. 1221: أبو الفداء) 
(14)

 .ـــ 152صـــ . مصدر ساب (. 1212: شحادة) 
(12)

                 ، عررراش(لسررران الشررررق)، م سرررس جريررردة (تررراريخ حمررراة)ب عرررالم ديرررن وكاترررب وشررراعر حمررروي، صررراحب كترررا :أحمووود الصوووابوني 

 .م1211 – 1112
(11)

 .ـــ 111 – 111صـــ . مصدر ساب (. 1221: الصابوني) 
(11)

 rhttp://www.who.int/mediacentre/news/notes/2006/np09/a/  . م51/52/2514 االسترجاعتاريخ. 
(11)

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs382/ar/  . م51/52/2514 االسترجاعتاريخ. 

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2006/np09/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs382/ar/
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،وص في قناة البيب و ير ذلا                   ، وبالتسلقها والقفز إلى العاصي من فوقهاالشباب والم،امرين ب

في ظالرة  –وإن كان  ير مباشر–مستمر وبهذا كان للنواعير دوٌر  ...من الم،امرات المرتبطة بها

 .حماة عميان مدينة

للنواعير دوٌر بارز في القصص واألساحير التي يتناقلها أبناء  فقد كانعلى الصعيد التراثي 

بحراستها وتدويرلا تقوم  حيث للنواعير( العفاريت)ساحير بمجملها سكنى الجان المدينة  حيث تفيد األ

. ومعاقبتها لمن يقترب منها أو يقّ  راحتها دون أن تتوانى ها،الصادرة عنالنعير صوات متسببةً في أ

ويحمل اسمها كعفريت  مختص بكل ناعورة أو أكثر القصص الخيالية إلى وجود عفريتتيا تشير و

،ية أو عفريت الجسريةالمأمور
(1)

عفريت األربع عفاريت النواعير الكبيرة  كعن وتوجد روايات خاصة  

،(شيخ العاصي) دعوّ نواعير الم
(2)

            تزعم الروايات قدرته وعفريت ناعورة المأمورية الذي  

يقتل كل عام شخصاً يمر بجواره، وأنهإيقا  دورانها بوضع رجله عليها  على
(2)

إلى قصص  ةباإلضاف 

كل أيضاً تقتل تختط  البشر لتعذبهم في  ر  سرية، كما التي و ناعورة المحمدية الجان التي تسكن عن

.عام شخصاً يمر بقربها
(4)

بدر الدين الحامدوقد أشار إلى لذه القصص شاعر حماة  
(2)

المتوفى عام – 

:ل ال الم، حيث يذكر انقالب صورة الناعورة بحلو(الناعورة)في قصيدته  –م1211
(1)

 

               لرررررا فررررري األصررررريل جاللرررررةٌ 

       وإذا ال ررررررررالم برررررررردا وألررررررررـ

     يزمرررررررررـ عفريتوووووووووا  مثلرررررررررت  

  فاألشرررررررررَوس الصرررررررررنديد إن  

  حترررررررررى إذا بررررررررردت  ال،رررررررررزا 

وتمايلررررررت قضررررررب الشقيـررررررـ   

               وتناوحرررررررررررت نسرررررررررررمات أر

                كنرررررررررت  الهرررررررررزار م،رررررررررردًا  
 . 

              َكم َمّلرررررٍا فررررري الدسرررررت بررررران  

   ـررررقى فرررروق واديررررا الجررررران   

  جووووان6 ـررررجر محنقررررًا مررررا بررررين 

              القرررراك فرررري األسررررحار لرررران  

                لرررررة فرررررروق رأسرررررا  للعيرررررران   

ن   الصحصحابساح  على    ــ

جررررررراء المرابرررررررع والم،ررررررران   

                 والشرررررراعر العررررررذب البيرررررران  
.  

إما تفسيراً لتوق  الناعورة والناشئ المدينة  أللاليان الجمعي كان الوجد منشأ لذه القصصلعل 

.من صوت النعير وخاصةً في الليلالمفاجئ عن العمل أو تعطلها بأنه من فعل الجن، أو توجساً 
(1)

  

تضع  الرؤية  ن الم حيالترليب من االقتراب من لذه المنشآت خاصة في اللذه الروايات إلى هد  وت

باألخص و مخاحر االنزالق والسقوح تحتها أو الهرس نتيجة تعل  المالبس بأخشابها يزيدمما  أو تنعدم

ك عقارات بهد  اّل قبل م   أ حلقت بعٌ  من لذه الروايات منا ة الص،ار والشباب الم،امرين، بينملفئ

ونحن في أيامنا لذه وإن كانت لذه . وأمالكهم عن عقاراتهم إبعاد الجهلة من اللصوص والمتطفلين

تراثية باقية كقصص خيالية   لتنطلي على ص،ير وال جالل إال أنها ت في العموم لم تعد ساحيراأل

 .من بطولة النواعير محكية

لتوصي   في حماة السوري هستعمالاً الستعمل عالمياً وفقي  ل انتشرالعربي ( الناعورة)مصطلش : نتيجة

المصادر  واعير حماة بالنسبة ألللها أحد ألمّ محلياً شكلت ن، تروسبال  دواليب رفع الماء الهيدروليكية

 .للقصص والحكايا الشعبية واألساحير التراثية

 

                                                   
(1)

 (.2511: الشقفة) 
(2)

 (.2511: ظاظا) 
(2)

 (.2511: الرفاعي واألشرم)| مصدر ساب (. 2511: الشقفة) 
(4)

 (2552: ظاظا) 
(2)

 .م1211 – 1121، عاش (محمد الحامد)شاعر ومعلم ومناضل حموي، شقي  الشيخ  :بدر الدين الحامد 
(1)

 .ـــ 11 – 21صـــ . مصدر ساب .(. ت.د: الشققي) 
(1)

 .مصدر ساب (. 2511: الشقفة) 
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 األصالة في الروح واإلحساس. 2. 3

لا الذي ال يتوق  مصدر إلهام لكل من مّر روصوت نعي الدؤوبةحالما شكلت النواعير بحركتها 

اليب التعبير والبيان التي استطاعوا عبرلا أسصنعة األدب و البشريمتلا الشعراء دون  يرلم من بها، و

وحي بأحاسيس مختلفة لدئ سامعيها  ي حيث أن نعيرلا ،وحتى اليوم منذ الق َدم النواعيرإحساسهم ب تخليد

الكيالنيبن يحيى علي  الشاعر مثلالتي تسلب الهّم بال،ناء أو بأصوات الموسيقى  من شبهه فمنهم
(1)

              

:م1122عام المتوفى بحماة –
(2)

 

 

صفت ا الطرب والسرور الذي تنشره النواعير بموسيقالا و نائها منعكساً على المدينة كلها، فو  فكان لذ

،"المدينة الم طر بَة"حماة بأنها 
(4)

شفيق جبري. أووصفها شاعر الشام  
(2)

نثٍر ب( م1215 –م 1121) 

:منه
(4)

د دواليب ضخمة لي مدينة الموسيقى واألحالم، فمن مسافةٍ إلى مسافة تشال حماةال الر أن " 

ضيقة تحمل ماءلا لتسقي الجنان، فكأنما ن،مات موسيقية تخرل من لذه الدواليب الهادرة، فالذين سمعوا 

إن في ذلا ألمورًا ليس إلى اإلفصاب عنها من سبيل، : لذه الن،مات ي هر أنهم عجزوا عن وصفها فقالوا

 نالا و ".في  صفصافها وث،اء مواشيهاالشعر يفي  من كل ناحيةٍ من نواحي حماة، من أنين مائها وح

أحمد الصافي النجفي الشاعر المطبوع
(1)

:بقصيدته الشهيرة( م1211 –م 1121) 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            –م1441/ لـ142المتوفى عام – ابن حجة الحمويمن الموسيقى لو المعنى الذي أورده  وقريبٌ 

، فكأن صوتها لو صوت ةوإن كان مختلفاً  حيث شبه الناعورة بخلخاٍل على ساق العاصي المستقيم

:صليل الحليّ 
(1)

 

                                                   
(1)

 .م1122ي شاعر وشيخ صوفي حموي، توف: علي الكيالني 
(2)

 .ـــ 111صـــ . مصدر ساب (. 1212: شعار)| ـــ 114 – 112صـــ . مصدر ساب (. 1221: الصابوني) 
(2)

:                                                                                         (علي بن الجهم)يشير إلى األبيات الشهيرة للشاعر العباسي  

 "المـهـا بـيــن الرصافة والجسـر         جلبَن الهوئ من حيث أدري وال أدري عيــون"
(4)

 .ـــ 112صـــ . مصدر ساب (. 1212: شعار: )ذكر في 
(2)

 .م1215 – 1121شاعر وم ل  دمشقي، عضو المجمع العلمي العربي بدمش ، عميد الجامعة السورية، عاش  :شفيق جبري 
(1)

 .م1211 – 1121عر ومترجم عراقي، عاش في العراق وإيران وسورية ولبنان، عاش شا: أحمد الصافي النجفي 
(1)

 .ـــ 112صـــ . مصدر ساب (. 1212: شعار: )ذكر في 
(1)

 .ـــ 111صـــ  .ساب المصدر ال 

كررررأن التفررررا  النهررررر لررررص  مخاتررررٌل 

جزيرة براب النهرر والجسرر لرو رأئ         

بكرررررل  ريبرررررةٍ             تشووووودو نواعيرهوووووا
 . 

يحرراول أخررذ الهررّم مررن محرررز الفكررر   

علي  
ل،ى ذكر الرصرافة والجسرر          (2)

نرري عررن                    الّزموورِ و النووايو العيوودانفت ، 
.. 

مدينرررررررٌة سرررررررحريٌة             حمووووووواة  لرررررررذي 

يررا ليررت شررعري مررا أقررول بوصررفها               

أنرررررررى مشررررررريت فجنرررررررٌة وخمائرررررررٌل                 

أصرررطفي؟     حمووواةأي المنررراظر مرررن 

ّصررررر األللررررون فرررري تعميرلررررا    إن ق

حترررررررى خرائبهرررررررا تلررررررروب كأنهرررررررا             

يررررا ليررررت أنرررري كنررررت فيهررررا حررررائرًا               

هرررررا للثمتهرررررا            لرررررو كنرررررت  أبصرررررر كلَّ

وكررأّن شررهب األفرر  إن جررّن الرردجى                

وإذا تمررررررّول مرررررراؤه رقصررررررت برررررره                 

     وترررئ النجرروم تصررادمت وتكّسرررت      

                      وكرررررررأن نجمرررررررًا راب يلرررررررثم ثانيرررررررًا 
 . 

وأنررررررا امرررررررٌؤ بجمالهررررررا مسررررررحور       

ٌر كّلهرررررررا و رررررررع       شوووووووعور       وحمررررررراة ش 

    أو أيرررررن سررررررت فرررررأنهٌر وجسرررررور  

             وإلررررررررّي كررررررررٌل بالجمررررررررال يشررررررررير      

فمرررررررن الطبيعرررررررة كّلهرررررررا معمرررررررور           

            لجاللهرررررا السرررررامي البهرررررّي قصرررررور  

وعلررررررى المنرررررراظر كلهررررررّن أحيررررررر               

كّلررررررررري أعررررررررريٌن وث،رررررررررور             : وودت

نََزلرررررت بعاصررررريها الجميرررررل تررررردور      

شررررررهب السررررررماء َفَعّمهررررررّن حبررررررور                   

قطعررررررررًا كمررررررررا يتكسررررررررر البلررررررررور                 

            حترررررررى تمرررررررازل أوجرررررررهٌ ونحرررررررور  
.. 

سررراقًا مررردملجًا                النهووورومرررذ مرررّد ذاك 

فرررارتوت               رالنوووواعيلوينرررا خالخيرررل 
 . 

يمشري علرى الب سر             وراب بنقش النبرت 

           وأبرررردت  لنررررا دّرًا علررررى سرررراقه الّسررررب         
.. 



 لثاالثالفصل 
 

214 

           بالبكاء تارة وباألنين تارة أخرئها صوتفيما  لب على ن م الشعراء في النواعير تشبيه 

محمد أبو النصر اليافيفمن القدماء   نهوأحزا ويذكر بمواجع القلب الَشجنمما يستجلب 
(1)

          الذي قدم  

:جامع النوريالالحجرة الشرقية ب نزلقال بعدما ، ولـ1211من بيروت عام  إلى حماة
(2)

 

       كلمرررررررررا       النوووووووووواعيرأحرررررررررن  إلرررررررررى 

:                لروعتي فررح مرن القلرب لقاسي وقلت  
 . 

                 أن  فرررررررر ادي علررررررررى األحبررررررررة قررررررررد  

           أّنوواإلررى اآلن منررا القلررب بالوصررل مررا 
.. 

ابن عبيّة المقدسيو
(2)

الذي بات عند بع  إخوانه في حماة،  –م1422/ لـ252بدمش  عام  المتوفى– 

:فقال في أنين نواعيرلا
(4)

 

!   اقصرري: ، فقلرت  لهراناعورةٍ أّنت6 و

          إذ ظننترررررا عاشرررررقا أنينوووووي: فقالررررت
 .      

نينرررا لرررذا زاد للقلرررب فررري الحرررزن     أ 

!           إّنوي: ترّق لحال الصرّب، فقلرت لهرا
..         

ابن ق رناص الحمويومنهم قاضي حماة 
(2)

الذي أوحى له صوت  –م1211/ لـ112المتوفى عام – 

:النواعير بالبكاء وميالها المنسكبة بالدموع ال،زيرة
(1)

 

  والنهرررررر إذ جررررررئ     الووووودوالبتأمرررررل إلرررررى 

وضرراع النسرريم الرحررب فرري الررروض منهمررا            
. 

بررررررررين الريرررررررراض  زيررررررررر               دمعهوووووووواو 

             فأصررررررررربش ذا يجرررررررررري وذاك يررررررررردور  
. 

رعلي دمّ ومن المحدثين شاعر حماة 
(1)

الذي شبه صوت النواعير بنواب الثكلى  –م1212المتوفى عام – 

:في الوادي والخشوع الذي ينشر الحنين
(1)

 

يهرررررررررا الليرررررررررل إذا  رررررررررا  أ

ررررررررررررررنش         وتواريررررررررررررررت  بج 

حيرررررررث ال يبصررررررررني إال  

  حررررررودٍ وتفررررررردت  علررررررى 

الثكلـرررـ   النووواعورة صووودىو

وأجابتهررررررا علررررررى البعررررررد  

فانتشرررى الصفصرررا  والرررـ  

العررذب فرري الرروا   الحنووينو

              وحمرررررراة الحلرررررروة ازدانررررررـ 

                     وأنررررا وحرررردي ونررررام الكررررو       
 . 

   ..ضرررررراء البشررررررر  درت  ضو 

منررررا فرررري الجررررّو العطررررر   

     نجيمررررررررررررررات الّسررررررررررررررحر   

  قريررررررررررٌب مررررررررررن نَهررررررررررر           

ر      تشررررررررـررررررررى تعررررررررالى وان

خررررررررررررررررر   نووووووووووووووووواعير   !       أ 

ـررررررعاصي تثنررررررى وسرررررركر      

دي مرررررع الررررردلر اسرررررتمر      

              ـررررررررت وزّفررررررررت للقررررررررردر   

ن  وانفررررررررررّ  الّسرررررررررررمر            
.  

:همشبهاً صوتها بالتأوّ  وله
(2)

 

 كم لي على ضفة العاصري وقرد سركر الصرـ

                كمرررررررررا انتشررررررررررت   للنوووووووووواعير آهوووووووووات  و
. 

ـفصا  من مجلس في الروض معهرود    

            آلرررررررات منصرررررررهرٍ بالعشررررررر  مفررررررر ود  
. 

محمد عدنان قيطاز وللشاعر
(15)

:م1221المولود في حماة عام – 
(11)

 

  وأنرررت  آيرررة صرررنعه       .. بنرررَت الزمررران 

وأنرررت  فررري وادي حمرررا    األنوووينولرررَم 

والمررراء يجرررري تحرررت ظلرررا حائعرررًا        
 .      

مررررن ذا الررررذي أ ررررراك  بالررررّدوران ؟  

وب والريحرررررررران                  محفوفررررررررًة بررررررررالرَّ

يسرررررررقيا  مرررررررن سلسررررررراله بحنررررررران                          
..         

                                                   
(1)

 .لـ1215، عاش بدمش ، توفي في مصر (عمر اليافي)شاعر فلسطيني األصل، ابن الشيخ : أبو النصر اليافي 
(2)

 .ـــ 152صـــ . مصدر ساب .(. ت.د: الشققي) 
(2)

 .م1422 – 1421قاضي القدس وشاعر من العهد المملوكي، عاش  :أحمد بن عبية المقدسي 
(4)

 .ـــ 124صـــ . مصدر ساب .(. ت.د: الشققي) 
(2)

 .م1211قاٍض وأديب وشاعر حموي، مدب ملوك حماة األيوبيين، توفي  :محيي الدين بن قرناص الحموي 
(1)

 .ـــ 112صـــ (. 2512: اللهيبي) 
(1)

 .م1212 – 1221درجة الماجستير في الل،ة العربية من جامعة األزلر، عاش  حازشاعر حموي،  :علي دمر 
(1)

 .ـــ 252صـــ (. 1222: سمرين)| ـــ 21 – 21صــ . مصدر ساب (. 2512: اللهيبي) 
(2)

 .ـــ 122 – 124صـــ . مصدر ساب (. 1222: سمرين) 
(15)

 .م1221، عضو اتحاد الكتاب العرب بحماة، ولد بحماة معاصر أستاذ تاريخ وشاعر حموي :طازيمحمد عدنان ق 
(11)

 .ـــ 112 – 111صـــ . مصدر ساب (. 1212: شعار) 
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          فجمعوا بينهما شعراء عدةل –لى اختالفهماع– معنيي ال،ناء والبكاءقد أوحى نعير النواعير بو

التي  في قصيدته الشهيرة عن حماة –م1211المتوفى عام – ابن سعيد األندلسيالشاعر فمن قدمائهم 

:فيها شدو النواعير ورقصها وسكرلا من مياه العاصي، ثم يعود ليذكر بكاءلا وأنينهايذكر 
(1)

 

منررراظرًا   حمووواة حمرررى ن مرررن شرررّطيّ 

نررررررري حمررررررراٌم أو تميرررررررل خمائرررررررٌل    ت،

يلومونني أن أعصرَي الصرون والنهرى          

فكيرر  ال  النهوور عوواصٍ إذا كرران فيهررا 

   شووودوها النوووواعيروأشررردو لررردئ تلرررا 

            وتررررررررذري دمعهررررررررا فكأنهررررررررا       توووووووو نّ 
 . 

وقفررت  عليهررا السررمع والفكررر والطرفررا  

وتزلو مبراني تمنرع الواصر  الوصرفا 

واللهرررو والقصرررفا بهرررا وأحيرررع الكرررأس 

ررررررفا   أحاكيرررره عصرررريانًا وأشررررربها ص 

وأ لبهررررررا رقصررررررًا وأشرررررربهها  رفررررررا       

                    تهررررررريم بمرآلرررررررا وتسرررررررألها العطفرررررررا   
.. 

والملقب بشاعر العاصي، فقد جمع  –م1211المتوفى عام – بدر الدين الحامدومن المحدثين شاعر حماة 

:الناعورةالتي أسمالا ته أصوات النواعير في قصيد إيحاءاتجميع 
(2)

 

   ال،ررررررررررررا  تشوووووووووووكينوأراك  

مرررررن قبرررررل المسيرررررـ   عينووووواك

               ترررررررررررّنم الررررررررررـ تتوووووووووورنمين

وتررررررددين صررررردئ العصرررررو   

     حتررررررررى إذا برررررررردت  ال،ررررررررزا 

وتمايلررررررت قضررررررب الشقيـررررررـ   

          مغووووووووردا  كنررررررررت  الهررررررررزار 

                   وكأنمرررررررررا أنرررررررررت العررررررررررو

    كمررررررررررا تررررررررررأّو  تتووووووووووأّودين

           لمررررررررن أحـررررررررـ   صووووووووفقينتو

  فررررإذا انتشررررى منررررا الهزبـررررـ 

             حفررررررررا علررررررررى  بكيووووووووتِ وإذا 

وأخررررو البيرررران يصرررروغ مررررن   

                وألنرررررررت أفصرررررررش منطقرررررررًا  

                 مرررررررا كنرررررررت  ناحقرررررررًة ولرررررررـ   
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

              م  وأنررررررت خافقررررررة الجنرررررران  

             نّضوووووووواختان6 ـررررررررش  وأمرررررررره 

                   ـررررررررولهان يقتلرررررررره الحنرررررررران   

        ك الماضررري مصررران  رّ ر وسررر

                ان  لرررررة فررررروق رأسرررررا  للعيررررر

ن   الصحصحااح سب على    ــ

   العررررررذب البيرررررران     الشوووووواعرو

             س  يحررررررّ  لاتيررررررا القيرررررران  

              د  عطررررررررر  نالرررررررررردةٍ رزان  

   ـرررب سرررال  صرررهباء الررردنان  

   ر ثنررررررررى براثنرررررررره والن  ـرررررررر

عاصرررررريا منتثررررررر الجمرررررران   

               معنرررررررراك أبكررررررررار المعرررررررران   

مرررررن كرررررّل مشرررررحوذ اللسررررران     

             ـــكرررررـّن الفصررررراحة برررررالمران  
..  

قوي  شعورٌ  –ا من صورتها رمزاً لمدينتهمالتي اتخذو–نواعير الألالي حماة ب وما فتئ يرب لذا 

              من صورة  بيت من بيوت ألالي المدينةمجلس ال يكاد يخلو ف اهمتعلقين ب واما زالبالتعّود واأللفة  و

مطّرداً ي،ذيه يقوئ استمر حاضراً و بقيلذا اإلحساس بالتعل  الروحي بالنواعير . اأو لوحة أو مجسم له

ومن أمثلة  .عانيهلدئ ألالي حماة رمزاً للوحن بكل م  دتامل ال،ربة والسفر واالشتياق للنواعير التي ع

قالها  –م1212عام  المتوفى– محمد الحامدعالمة حماة الشيخ ل تجلي الشوق للنواعير في ال،ربة أبيات

           في رياضها وبساتينها ونهرلا باإلضافة ما يشبه حماة حين زار مدينة الفيوم بمصر ورأئ فيها

:قي الهديرسواالمقامة فيها والتي يطلقون عليها اسم  إلى النواعير
(2)

 

َمررررى       الفيّوووووميررررا جّنررررة  أشرررربهت  الح 

مررن بحررر يوسرر  ترترروين وتلررا مررن   

التررري مرررن أرضرررها        النوووواعيرفيرررا  

ولرررَا الجنررران الرائعرررات كمرررا لهرررا،       

يررا جنررًة فرري مصررر قررد َوصررفت  لنررا    

إنرري ابررن أختررا  فررارحمي مسررترحمًا     
 .      

   َحمووافكررأنني قررد زرت روضررا فرري  

عصررى ومررن السررحاب إذا لََمررا    نهرررٍ 

              كّلررررررت كمررررررا أّنررررررت  أنينررررررًا م لمررررررا     

     َحبَررررررررا اإللرررررررره جمررررررررالهّن فتممررررررررا     

سررررررن الشررررررآم مهررررررّذبًا ومهنرررررردما      ح 

واحنررررري علرررررى قلررررربٍ نرررررأئ فتثّلمرررررا           
..         

                                                   
(1)

 .ـــ 12 – 11صـــ . مصدر ساب .(. ت.د: الشققي) 
(2)

 .ـــ 11 – 21صـــ . ساب المصدر ال 
(2)

 .ـــ 141 – 141صـــ .  المصدر الساب 
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فلم يهنأ رأئ النيل  قالها حين –م1212عام  المتوفى– علي دّمرأبيات لشاعر حماة تشابه األبيات السابقة 

:حماة عاصيربطه بمشهد به دون أن ي
(1)

 

    أيرررررام الهرررررروئ     نيووووولذكرتنررررري يرررررا 

    حيررررررث الفرررررر اد تفتحررررررت أكمامرررررره    

ورلرررا  ورلرررا وبحَ حيرررث الجنررران بح  

حيرررررث األحبرررررة والرفررررراق لبعررررردلم  

لررررو خيرررررت بررررين ربوعهررررا   حموووواةو

قضررريت  حفررررولتي   العاصوووي وبجنرررة

حرررن وإننررري            ت العاصوووي روحررري إلرررى
 . 

ألررريم حرررويال   العاصووويإذ فررري ربرررى  

    منررررررررذ الصرررررررربا وتعّلررررررررم التررررررررأميال  

والعرررريش يضررررحا ناعمررررًا معسرررروال   

يمسرررررري ربيعرررررري مأتمررررررًا وعررررررويال    

والخلرررررد لرررررم أر رررررب بهرررررا تبرررررديال   

وحف ررررررت فيهررررررا للطيررررررور لررررررديال         

                  النووويالمرررن أجلررره أصررربحت ألررروئ 
.. 

ن سماع صوت دو يستطيعون للنوم سبيالً مدينة حماة ال  قاحنيأن  مضمونهاقولة للتندر قد سرت مو

مأمون الشقفة. للدو! لو توقفت لصيانة أو ما شابه ألرقوا وجفا أعينهم النومالنواعير  بحيث أنها 
(2)

 

:عن تعلقه بنواعير حماة وبصوتها أبيات تعبر( م2512 – م1221)
(2)

 

       جررع لرريثررم ير حموواةيررا َمررن يررزور 
 .      

؟             صووووت النوووواعيرِ لررراّل تسرررجل لررري  
..         

 :واأل نية التراثية

سررررمعت عنررررين النرررراعورة     

      وليرررررررة عنينرررررررا عرررررررالَميّ 

النررراعورة عنينرررا ذكرنررري          

                                    وإلمترررررررررى حيصررررررررربرني
 .      

وعنينرررررررا شرررررررا ل برررررررالي           

نررررررا عنينرررررري عال،ررررررالي       وأ

وبماضرررينا الحلرررو فكرنررري     

يلرررري  يررررره مررررا يحاللرررري                 
..         

:ومن األل،از الحموية في الناعورة
(4)

 

يرررررا أيهرررررا الشررررريخ الرررررذي                            

َأب رررررررررررن  لنرررررررررررا دائررررررررررررًة                                      
 .      

امتررزل              علررم الَعررروض برره  

فيهررررررررا بسرررررررريٌ  ولررررررررزل                              
..         

:ابن حجة الحمويومن األل،از فيها بيتا الشاعر 
(2)

 

ت بهرررررررا              رررررررز  حمررررررراة إن ج 

                                     : وقررررررررل لهررررررررم م حاجيرررررررراً 
 .      

 أنرررررررخ  لنررررررراك الّراحلرررررررة                     

مررررررررا مثررررررررل رام قافلررررررررة                        
. 

 تتضمن رواياتٍ   في المجتمع الحموي تقدير الروب واإلحساس يرتب  بآليات اجتماعية متينةإن 

أخبارلا في كتب القصص واألدب والتاريخ  تاريخية وتراثية وحديثة عن النواعير، وتداول اً وقصص

، باإلضافة إلى اتخاذ مناسباتهم االجتماعية المختلفةائر سالحمويين في لقاءاتهم ومجتمع بين  والشعر

           .فرش وتزيين مجالسهم العامة والخاصةمجسماتها أوصورلا أو رسوماتها كعنصر من عناصر 

روب واإلحساس ما زال متوارثاً بين األلالي وينمو بقوة وثقة بنمّو عالي للتقدير اللذا الوإن  (121صورة )

على كافة نتيجة اتصالهم المستمر بالنواعير وذلا  أو الضع  خو  عليه من االنقراضالمجتمع دون ال

للمدينة واستمرارلم متخذيها رمزاً والحياتية اليومية، والتاريخية األصعدة التراثية والشعبية والثقافية 

 .والوحن

قيما ً ثقافية وتراثية ( النهر والبساتين)ببنائها وصوتها ومحيطها الطبيعي حماة نواعير تحمل : نتيجة

 .وتقليدية وروحية

 

 

                                                   
(1)

 .ـــ 214صــ . مصدر ساب (. 1222: سمرين) 
(2)

 .م2512 – 1221م، عاش 2552عام ( جمعية العاديات بحماة)حبيب توليد وشاعر حموي، كرمته  :مأمون الشقفة 
(2)

 .ـــ 125 – 142صـــ . مصدر ساب .(. ت.د: الشققي) 
(4)

 .ـــ 111صـــ . مصدر ساب (. 1212: الشعار) 
(2)

 .ـــ 124صـــ . مصدر ساب (. 2552: المكناسي) 
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 .نماذل عن تواجد الناعورة كعنصر تزييني في بيوت وممتلكات ألالي مدينة حماة: 121صورة 

 .الباحثة: المصدر
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 تقييم األصالة. 4

إن المعلومات المتوفرة بين أيدينا حول مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني تأتي ضمن 

وصفاً تاريخياً لمكونات النواعير والنصوص األدبية توفر  فية مختلفة  فالكتب التاريخيةثقاسياقاٍت 

باإلضافة إلى األعمال الفنية الرسومية التي تدل على شكل النواعير وتصميمها، فيما  وتواريخ إنشائها،

 وأساليب تقليدية  حقيقةً لامة لطرقمدلوالت رة جيالً بعد جيل تعطي تت ل التقاليد واالستعماالت المتوا

، كما أن البقايا األثرية من منشآت النواعير وإدارتها ما زالت قيد االستخدام في إنشاء النواعير وتوظيفها

لذه . التي تستقي منها تحمل أدلة كافية على أساليب نقل الماء وتوصيله وتخزينهوالمباني العمرانية 

 منه المعلومات التاريخية واألثرية والتقنية واإلداريةتستقى  األمور مجتمعة تشكل السياق الثقافي الذي

 .حول لذه المنشآت ويتم تقييم أصالتها من خالله

الحقيقية تعبر بصدق عن القيمة االستثنائية لتقييم األصالة من قبل اليونسكو  المحددةخصائص ال إن

إلى  ن راً  ،قول عليهاتنطب  بشكل معو مفهومةحيث أنها   واعير حماة ومحيطها العمرانيلمجموعة ن

اإلدارية والل،وية والروحية واالجتماعية والهندسية التصميمية والتنفيذية لمجموعة نواعير حماة األلمية 

وإن حضور القيمة االستثنائية  .ومحيطها العمراني إضافة إلى التفرد والخصوصية في محيطها الطبيعي

منشآت النواعير ما أعطالا شديد الوضوب في المتميزة في كل خاصية من خصائص قياس األصالة أو 

 .تفرداً عالمياً على جميع المستويات

وباألخص  فيما يتعل  بمواصفات المجموعة األصلية وت،يرلا عبر الزمن فإن الت،يير أمر مسلم،

 فقد تطور شكل النواعير وتصميمها واستخدامها ذات قسم ليدروليكي دائم الحركة  فيما يتعل  بمنشأة 

. لبداية لتالئم العصر وعلوم الهندسة، ثم توسع استخدامها على الصعيد االجتماعي والهندسي التقنيفي ا

كبير في استعمال النواعير ليس لت،يير في خصائصها أو صفاتها بل  انعطا في العصر الحديث حدث 

لها ت،يرت  فبقيت المنشآت تحتفظ بصفاتها إال أن الن رة بسبب تطورات العصر في حرق توصيل الماء

إن االستعمال المتكرر والحركة الميكانيكية . بت،ير متطلبات العصر الصحية والحياتية واالجتماعية

األجزاء  .ستمرة ألجزائها الخشبية والحجريةلدواليب النواعير توجب القيام بإصالحات دائمة وصيانة م

ألجزاء الخشبية فما زالت تصان بنفس أما ا شكل شبه تام إال في مناح  نادرة،توق  استعمالها ب ةالخزفي

األساليب واألوقات والمواد والتقنيات التي كانت تستخدم في الساب  محتف ة بجميع قيمها، وبالنسبة 

              ( اإلسمنت)للمنشآت الحجرية فقد تمت عمليات ترميم لها فيها باستخدام مواد مختلفة عن التقليدية 

 .ت وأوقفت ولي محدودة بينما حالياً يتم الترميم بالمواد التقليدية المعروفةإال أن لذه العمليات قد حصر

مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني ما تزال تمثل إحدئ أن مة الري والسقيا في حماة 

وتقدم التقنيات الهندسية المستخدمة فيها . والمستخدمة منذ آال  السنين وحتى يومنا لذا بشكل جزئي

ويعبر لذا . ديمومة واستدامة لرفع المياه وتوصيلها إلى أراٍض مرتفعة لل،اية ولمسافات كبيرة نموذجاً ذو

النوع من األن مة عن اعتماد المدينة منذ القدم عليه، وعلى ن اٍم علمي لندسي عري  وعادل وفعال 

 .كةلرفع الماء وتوصيله وإدارته، يقوم على التضامن والقيم االجتماعية واألعرا  المشتر

تتيش مباد  الصيانة االستعاضة عن العناصر المستعملة بشكل دوري بطريقة تحترم المواد       

وإن إجراء عمليات الصيانة الدورية ضروري لهذه األنواع من المنشآت مما . والتقنيات القديمة والتقليدية

لومات المتوارثة لصيانة يتيش استمرارية للتقنيات الهندسية والعلمية المستعملة في حماة وحفظ المع

وإن كان . المنشآت جيالً بعد جيل مما يحفظ أصالة التصميم والمواد وحرق اإلنشاء ويحميها من االندثار

اظ الصورة عامة لي الحفحدث بع  التدخالت الحديثة في بع  األجزاء الحجرية من المنشآت إال أن 

 .وجدت بالطريقة والشكل الموجود منذ القدمعلى األساليب القديمة للترميم باستخدام المواد التي 

تحق  مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني األصالة متمثلةً بسماتها السبع، كما أن عمليات صيانتها  :نتيجة

 .تعتبر امتداداً ألصالتها
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 :نتائج الفصل الثالث

بتفررد يد مرن النترائج المتعلقرة األلدا  التي بني عليها، وذلا عبر توصله إلى العد الثالثحق  الفصل       

نواعير حماة بالمقارنة بالمنشآت المشابهة لها محليراً وعالميراً، باإلضرافة إلرى توصرله إلرى تحقيقهرا لسرمات 

 :األصالة السبع في سياقاتها المادية والثقافية واالجتماعية
                لإلدرالمجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني ذات ألمية وقيمة بارزة عالمية ت للها  -

على الئحة اليونسكو للتراث العالمي ممثلةً الفكر الهندسي والمدني واالجتماعي لمدينة حماة 

 .والجمهورية العربية السورية

نواعير العاصي في حماة وناعورة نهر يزيد في دمش  لما نموذجان آلالت رفع الماء، يحق  كٌل  -

لفة، وي هر كٌل منهما نموذجاً مختلفاً عن اآلخر في الهندسة منهما للعدالة في توزيع الماء والتك

 .واإلنشاء واإلدارة

إال أن  نواعير نهر العاصي ونواعير نهري الفرات والخابور تتشابه في الفكرة اإلنشائية والهندسية، -

       الفارق األساسي يكمن في تكامل األولى في جميع عناصرلا حتى تفاصيلها الدقيقة جداً أوصلها    

إلى شبه الكمال ونتج عنه تفاصيل دقيقة ومعقدة إنشائية ولندسية وحسابية وإدارية، فيما حاف ت 

على البساحة الممتنعة التي تكفي كي تخدم ما أنشئت ألجله، تجلت لذه البساحة في كل  الثانية

. يفية استخدامهاأمورلا اإلنشائية والهندسية واإلدارية بما يتواف  مع ظرو  مستخدميها وتوقيت وك

كال النموذجين لو ناجٌش في بيئته التي نتج عنها ويش،ل درجة مهمة في تطور السلم الحضاري 

 .والزراعي والهندسي للمنطقة

تمثل ناعورة البوالفيا التطوير األندلسي واألوروبي للنواعير الحموية، وما تزال تحمل تشابهات  -

سب  العمل الم سساتي لمجموعات . لعمل والتسمياتكبيرة مع أصلها الحموي في اإلنشاء وآلية ا

نجاري نواعير حماة ن يره في األندلس، بينما كان االحتكام إلى النزاعات والقضايا الخالفية يتم وفقاً 

 .لتقسيم مياه الناعورة( الّدور أو النوبة)لألعرا  الداخلية، واعتمد األندلسيون على الطريقة الحموية 

ة في حوض العاصي والنواعير الخيزرانية في جنوب شرق آسيا يمثالن إن النواعير الخشبي -

نموذجين عبقريين آلالت رفع ما األنهر إلى المناح  العالية، ويملا كٌل من النموذجين تاريخاً 

مو الً  في القدم، إال أن كالً منهما يختل  عن اآلخر بخصوصية نشأت عن سياق ثقافي وج،رافي 

يمثل كل  من النموذجين حالً فعاالً ومستداماً لسقيا األراضي الزراعية . وحبيعي مختل  عن اآلخر

ولالستفادة القصوئ من معطيات البيئة وللتوظي  العبقري لخصائص المواد تبعاً للبيئة المولودة فيها 

 .والمطلوب منها خدمتها

 .الدواليب الخشبيةال تمثل نواعير حماة النواعير األكبر في العالم على المطل ، بل تحتوي أكبر  -

تتميز نوعير حماة عالمياً ومحلياً بأسبقية تاريخية ال يستهان بها، كما تتفرد بتصميم أني  ودقي   -

واقتصادي وعالي التقنية واالستدامة لدواليبها، وباحتوائها على دواليب ت عّد من أكبر الدواليب 

 .ئها قيد العمل حتى اليومالخشبية في العالم، وبن ام إدارة تقليدي دقي  وعادل، وببقا

نواعير حماة ما زالت تقام في أماكنها األصلية عبر التاريخ، وقد تّم الحفاظ على جزٍء كاٍ  إلظهار  -

خصائصها من محيطها العمراني، فيما لم يت،ير محيطها الطبيعي بتأثير عوامل حبيعية قالرة            

 .يالها بنفس الطرق التقليديةال رجعة فيها، كما بقي محيطها الزراعي يسقي بم

التصميم الهندسي للدوالب الخشبي والمنشآت الحجرية لنواعير حماة والتمامه بتفاصيل شديدة الدقة  -

كما تجسد  ت  ه ر دقةً عالية في المخططات والحسابات الهندسية، وفهماً عميقاً في البناء والميكانيا،

 .حرفيةً عالية في التنفيذ والبناء

مواد المتواجدة في المحي  الطبيعي لبناء األجزاء الحجرية وتصنيع األجزاء الخشبية، استخدام ال -

واالستفادة القصوئ من صفات األخشاب المختلفة لتصنيع قطع الدوالب الخشبي محققة االستدامة 



 لثاالثالفصل 
 

225 

ومازالت الطرق التقليدية في إنشاء العناصر الحجرية ونجارة القطع الخشبية وتصنيع . واالقتصاد

 .امير المعدنية قيد االستخدامالمس

 :حاف ت نواعير حماة بشكٍل مقبول على استخداماتها األصلية كما يلي -

تعتبر النواعير مصدراً مهماً لسقيا األراضي الزراعية وما : االستعمال لأل راض الزراعية ▫

ة ري زال استعمالها يتم بالطرق القديمة واآلليات االجتماعية المتعار  عليها، وتشمل األنشط

 .المحاصيل وتخزين الماء

تعتبر النواعير ألم عناصر التنزه والترفيه أللالي : االستعمال لأل راض الترفيهية والثقافية ▫

 .المدينة منذ القدم وحتى اليوم، وتشمل األنشطة ممارسة األنشطة االجتماعية والترفيهية

سية لتوفير الماء للمدينة، كانت النواعير إحدئ المصادر األسا: االستعمال لأل راض الخدمية ▫

وقد توق  لذا االستعمال تقريباً بسبب تطور وسائل توصيل الماء وت،ير خصائص ماء النهر 

حاف ت المجموعات المائية على األن مة التقليدية لتوزيع مياه  .إال أنه لم يندثر بشكل نهائي

 .إشرا  الم سسات الحديثةالنواعير، فيما ظلت عمليات الترميم تقام تحت إشرا  الدولة إنما ب

ما تزال عمليات اإلدارة المائية لمياه نواعير حماة محكومة باألعرا  واآلليات التقليدية نفسها، وما  -

 .تزال عمليات ترميم النواعير تدار من قبل م سسات الدولة إنما بأن مة العصر الحديث

ماله السوري في حماة لتوصي  العربي انتشر لي ستعمل عالمياً وفقاً الستع( الناعورة)مصطلش  -

 دواليب رفع الماء الهيدروليكية بال تروس، محلياً شكلت نواعير حماة بالنسبة ألللها أحد ألمّ 

 .المصادر للقصص والحكايا الشعبية واألساحير التراثية

قيما ً ثقافية وتراثية ( النهر والبساتين)تحمل نواعير حماة ببنائها وصوتها ومحيطها الطبيعي  -

 .قليدية وروحيةوت

تحق  مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني األصالة متمثلةً بسماتها السبع، كما أن عمليات  -

 .صيانتها تعتبر امتداداً ألصالتها
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 :أهداف الفصل الرابع

المتعلقىة بحمايىة النىواعير فىي الجمهوريىة  التعرف علىى القىوانين والتشىريعات يهدف هذا الفصل إلى      

العربيىىة السىىورية ودراذىىة هىىذي القىىوانين فىىي محاولىىة للتعىىرف علىىى إيجابياتهىىا وذىىلبياتها   مىىا يهىىدف             

                     إلىىى التعىىرف علىىى آليىىات عمليىىة صىىيانة النىىواعير وإدارتهىىا تاريخيىىا، وفىىي وضىىعها الحىىالي  باإلضىىافة

 :تحقيق منشآت نواعير حماة لمعايير السالمة وشروطها المادية والثقافيةإلى دراذة 

 :دراسة حماية النواعير -3

               تهىدف هىذي الدراذىة. دراذة التسلسل التىاريخي للقىوانين المخصصىة لحمايىة النىواعير فىي حمىاة       -

 .وترتيبها التاريخي إلى التعرف على القوانين الحامية لنواعير حماة

دراذىىة التشىىريعات المتخىىذة لحمايىىة النىىواعير والمنىىاطق المحيطىىة بهىىا عبىىر تفصىىيل التشىىريعات        -

المخصصىىىة لحمايىىىة  ىىىل منشىىىأة مىىىن منشىىىآت نىىىواعير حمىىىاة مىىىع القيىىىود والو ا ىىى  المفروضىىىة                

                       تهىىدف هىىذي الدراذىىة إلىىى عمىىل دراذىىة تفصىىيلية لكىىل نىىاعورة والتوصىىل  . علىىى العقىىارات المجىىاورة

 . إلى النواقص والنقاط اإليجابية لكل ناعورة   ما تهدف إلى تقييم وضع التشريعات الحامية للنواعير
 

 :دراسة صيانة وترميم النواعير -4

                تهىىىدف هىىىذي الدراذىىىة . دراذىىىة أعمىىىل تىىىرميم النىىىواعير حسىىى  التسلسىىىل التىىىاريخي لكىىىل منشىىىأة       -

 .مال التي أ ريت على النواعيراألعإلى حصر 

تهىىدف هىىذي الدراذىىة إلىىى التعىىرف  دراذىىة الوضىىع الىىراهن لاقسىىام الحجريىىة بمنشىىآت النىىواعير         -

على المواد التي شيدت فيها األقسام الحجريىة مىن النىواعير   مىا تهىدف إلىى رصىد المنشىآت التىي تىم 

 .ترميم بعض أ زا ها باذتخدام مواد مختلفة عن التقليدية

المخاطر المحتملة على منشىآت النىواعير التىي يجى  حمايتهىا منهىا  تهىدف هىذي الدراذىة              دراذة        -

إلى التعرف على المخاطر الحاضرة والمستقبلية  المقصودة وغير المقصودة التىي قىد تهىدد المنشىآت 

 .األثرية

وتقيىىيم مىىدت اذىىتعدادها لموا هىىة  عمىىل تقيىىيم ألعمىىال الصىىيانة والتىىرميم التىىي  ىىرت للنىىواعير       -

  .المخاطر المحتملة حاليا، ومستقبليا، 

 :دراسة إدارة النواعير -0

منذ أن  انت تدار فرديىا، مىن قبىل مال هىا مىرورا، بعمليىات تسىجيلها  دراذة تاريخ إدارة النواعير       -

عير وإلىى رصىد حتى الوقت الحاضر  تهدف هذي الدراذة إلى التعىرف علىى اإلدارات المختلفىة للنىوا

 .الفترات الزمنية التي حدث فيها خلل أو انعطافات في إدارتها مما أثر عليها

  تهىدف هىذي الدراذىة إلىى التعىرف علىى الجهىات المرتبطىة دراذة آلية إدارة النواعير وصيانتها       -

 .بالنواعير ومسؤولياتها وآلية عملها مع بعضها

م  عبىر رصىد الحالىة الراهنىة 1124فىي عىام  عير وصىيانتهادراذة الوضع الىراهن إلدارة النىوا       -

 .لدوالي  النواعير ورصد الصعوبات التي تتوا ه عمليات إدارتها وصيانتها

  عبىىر دراذىىة ااذىىتراتيجيات اإلداريىىة المتبعىىة دراذىىة مسىىؤوليات ومهىىام إدارة المواقىىع األثريىىة       -

هىىذي الدراذىىة إلىى تقيىىيم السياذىىة المتبعىىة فىىي إدارة  تهىىدف. عىادة، فىىي إدارة المواقىىع أو المعىىالم األثريىة

 .نواعير حماة
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 حماية النواعير. 3

م           2935إن أول تسجيل لنواعير حماة ضمن آثار الجمهورية العربية السورية تّم في عام 

         حين أدر ت أ بر ناعورتين في المدينة؛ ناعورة المحمدية وناعورة المأمورية ضمن قا مة مكونة 

واذتمّر تسجيل نواعير حماة على قا مة المباني األثرية السورية  .موقعا، أثريا في مدينة حماة 25من 

:وفيما يلي عرض لقرارات تسجيل النواعير وفق ترتيبها تاريخيا،  .م2975حتى عام 
(2)

هذي ( 17رذم )يظهر  

 .القرارت حس  تتابعها

.اعورتي المحمدية والمأموريةجيل نم لتس2935بتاريخ ( 98)القرار رقم  -2
(1)

 

م لتسجيل ناعورة المحمدية وقناطرها  المأمورية 2969بتاريخ ( آ – 45)القرار رقم  -1

البشريتان وقناطرها  الكيالنية  الجعبرية وقناطرها  الجسرية وقناطرها  الصهيونية  

.وقناطرها والعثمانيتان
(3)

 

.طر وو ا   ناعورة المحمديةيل قنام لتسج2973بتاريخ ( آ – 246)القرار رقم  -3
(4)

 

.القاق والدوالك والخضورة والدهشةم لتسجيل ناعورة 2975بتاريخ ( آ – 114)القرار رقم  -4
(5)

 

لتسجيل  م2969بتاريخ ( آ – 45)م لتعديل القرار رقم 2978بتاريخ ( آ – 145)القرار رقم  -5

.ناعورة المأمورية
(6)

 

 
 .ا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية في الجمهورية العربية السوريةر مدينة حماة على تسجيل نواعيالقاضية بقرارات ال :17رذم 

بدأ اانتباي إلى أهمية تسجيل نواعير حماة  مباني أثرية في الثلث الثاني من القرن العشرين  :نتيجة

 .للميالد  واذتمر تسجيلها حتى نهاية السبعينات

 

                                                   
(2)

 .ـــ 224 – 215صـــ (. قرارات تسجيل نواعير حماة على ا حة المباني األثرية السورية. )مالحق البحث 
(1)

 .ـــ 216 – 215صـــ  .المصدر السابق 
(3)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .المصدر السابق 
(4)

 .ـــ 222صـــ . المصدر السابق 
(5)

 .ـــ 221صـــ  .المصدر السابق 
(6)

 .ـــ 224 – 223صـــ  .المصدر السابق 

 القرار

(98) 

 القرار

 (آ -45)

القرار 
 (آ -146)

القرار 
 (آ -204)

القرار 
قرارات  (آ -245)

تسجيل 

 نواعير حماة
 م5927–5941



 لرابعاالفصل 
 

194 

 نواعير والمناطق المحيطة بهاالتشريعات المتخذة لصون ال. 4

في الجمهورية  اني األثريةتسجيل  ل ناعورة من نواعير حماة على قا مة المبتم اذتعراض تاريخ 

 العربية السورية  وبيان لانظمة والقرارات الحامية لها والقوانين المطبقة على المناطق المجاورة لها

 ضمن مالحق البحث
(2)

 :للتشريعات النافذة في حماية النواعير ض للوضع الراهنفيما يلي عر 

 :البشريتينتوأم . 3. 4
(آ – 45)القرار رقم ذجل       

(1)
تاريخ بعن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي  الصادر 

            ا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية )على  ناعورتي البشريات وقناطرها التسع م25/14/2969

 : التالي ا، لهاحدد و ا ب  و(مهورية العربية السوريةفي الج

    المجىىاورة للقنىىاطر663 – 661 – 662العقىىارات تات المحاضىىر م علىىى 211: و يبىىة عىىدم بنىىا  -

 .من الجهة الشرقية المجاور للقناطر 661 والعقارمن الجهة الغربية  

 – 661 – 659 – 658 اضرم على العقارات تات المح211: و يبة عدم ارتفاع أل ثر من طابقين -

662 – 661 – 663 – 664 – 666 – 667 – 668 – 669 – 673. 

 .الو ا   المفروضة لحماية نواعير توأم البشريات( 51مخطط )يظهر 

 
 .إضافية بنا  عدم لو ا   ومقترح البشريات  لناعورتي اارتفاع عدم وو ا   البنا   عدم و ا   مخطط: 50 مخطط

 الباحثة: المصدر

 

                                                   
(2)

 .ـــ 68 – 51صـــ  (.ااذتعراض التاريخي للتشريعات المتخذة لصون النواعير والمناطق المحيطة بها. )مالحق البحث 
(1)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969آ  تا-45قرار رقم  



 لرابعاالفصل 
 

195 

 :نيتوأم العثمانيت. 4. 4
(آ – 45)القرار رقم ذجل       

(2)
تاريخ ب الصادر عن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي 

  اشترا ها في الموقع مع توأم البشريات  ناعورتي العثمانيتين دون قناطر أو و ا   م25/14/2969

 .(هورية العربية السوريةا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية في الجم)على 

 :ناعورة الجسرية. 0. 4
(آ – 45)القرار رقم ذجل       

(2)
تاريخ بعن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي الصادر  

ا حة المناطق األثرية واألبنية )على  ناعورة الجسرية وقناطرها السبع وعشرين م25/14/2969

 : التالي ا، لها  وحدد و ا ب(ةفي الجمهورية العربية السوري التاريخية

 .2591 – 2589 – 2582 – 2577  امل العقارات تات المحاضر: و يبة عدم بنا  -

 .ناعورة الجسريةالو ا   المفروضة لحماية ( 52مخطط )يظهر 

 
 .الجسرية لناعورة البنا  عدم و ا   مخطط: 51 مخطط

 الباحثة: المصدر

 

 

                                                   
(2)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969آ  تا-45/ قرار رقم 
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 :ناعورة المأمورية. 2. 4
(98)القرار رقم ذجل       

(2)
  المأموريةناعورة م 11/22/2935تاريخ ب المعارفعن وزير الصادر  

 (.التقويم العام لآلثار القديمة في الجمهورية العربية السورية)على 

(آ – 45)القرار رقم ذجل احقا،       
(1)

تاريخ بعن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي الصادر  

ا حة المناطق األثرية واألبنية )على  ة المأمورية وقناطرها اإلحدت والعشرينناعور م25/14/2969

 : التالي ا، لها  وحدد و ا ب(التاريخية في الجمهورية العربية السورية

م  نوب الناعورة والقناطر  وشمال أراضي الحديقة العامة  والعقارات تات 21: و يبة عدم بنا  -

 .2189 – 2187 – 2167 – 2154 – 2262 :المحاضر

(آ – 145)القرار رقم تبعه       
(3)

تاريخ ب الصادر عن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي 

 (51مخطط ): وفق المادة األولى  التالي لتعديل تسجيل ناعورة المأمورية في حماةم 17/21/2978

 .م شمال الناعورة والقناطر21إضافة منع البنا       -أ 

 .الرصيف منم 5وعلى عمق  2262 – 2118على القسم األمامي للعقارين  منع البنا إضافة   -ب 

 .2118العقار رقم  ضمنعلى طرفي القناة م من الداخل 7م من الخارج َو 25إضافة منع البنا   -ج 

وفق تصميم معماري مناذ  توافق " ؛المطلة على القناة والشارع وا هاتإضافة شرط بنا  لل -د 

تكسى خالية من الشرفات والبروزات  على أن تكونوالمتاحف المديرية العامة لآلثار عليه 

 .الو ا   المفروضة لحماية ناعورة المأمورية( 51مخطط )يظهر  ".بالحجر

 
 .المأمورية لناعورة اارتفاع عدم وو ا   البنا   عدم و ا   مخطط: 52 مخطط

 الباحثة: المصدر

                                                   
(2)

 .ـــ 216 – 215صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2935  تا98/ قرار رقم 
(1)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969آ  تا-45/ قرار رقم 
(3)

 .ـــ 221صـــ  .مالحق البحث. ابقمصدر ذ. 2978آ  تا-145/ قرار رقم 
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 :ناعورة المؤيدية. 2. 4
. ا مة اآلثار السورية  مبنى منفصل   ما لم تتم إضافتها إلى ناعورة المأموريةلم يتم تسجيلها في ق      

 .علما، أنها محمية بو ا   ناعورة المأمورية

 :ناعورة العثمانية. 2. 4
. لم يتم تسجيلها في قا مة اآلثار السورية  مبنى منفصل   ما لم تتم إضافتها إلى ناعورة المأمورية      

 .بو ا   ناعورة المأموريةعلما، أنها محمية 

 :توأم الجعبرية. 2. 4

(آ – 45)القرار رقم ذجل       
(2)

تاريخ بعن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي الصادر  

ا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية             )على  ناعورة الجعبرية وقناطرها الثالث م25/14/2969

 : التالي ا، لها  وحدد و ا ب(السورية في الجمهورية العربية

 .تقوم عليه القناطر ذيناعورة واللل المجاور  امل العقارعلى : و يبة عدم بنا  -

 .ناعورة توأم الجعبرية  وناعورة الكيالنيةالو ا   المفروضة لحماية ( 53مخطط )يظهر 

 :ناعورة الصهيونية. 2. 4

(آ – 45)القرار رقم ذجل       
(2)

تاريخ بن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي عالصادر  

لوقوعها في النهر وتقرير تحويل البستان            دون تحديد و ا ٍ  لها ناعورة الصهيونية  م25/14/2969

ا حة المناطق األثرية واألبنية )على   محمية بو ا   ناعورة الجعبرية   ولكونهاإلى حديقة عامة

 (.ية العربية السوريةالتاريخية في الجمهور

 :ناعورة الكيالنية. 9. 4
(آ – 45)القرار رقم ذجل       

(2)
تاريخ بعن وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي الصادر  

لوقوعها بين النهر وبين المباني األثرية  تحديد و ا ٍ  لها دونناعورة الكيالنية  م25/14/2969

 (.واألبنية التاريخية في الجمهورية العربية السورية ا حة المناطق األثرية)على  المسجلة

 .ناعورة توأم الجعبرية  وناعورة الكيالنيةالو ا   المفروضة لحماية ( 53مخطط )يظهر 

 

                                                   
(2)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969آ  تا-45/ قرار رقم 
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 .الكيالنية ناعورة إلى باإلضافة الجعبرية  لناعورة البنا  عدم و ا   مخطط: 53 مخطط

 الباحثة: المصدر

 :الخضورة ةناعور. 33. 4

(آ – 114)القرار رقم ذجل       
(2)

م 16/21/2975تاريخ بعن وزير الثقافة واإلرشاد القومي الصادر  

  (ا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية في الجمهورية العربية السورية)على  ناعورة الخضورة

 : التالي يبة، لهاوحدد و 

 .ناعورة الخضورة  وناعورة الدهشةالو ا   المفروضة لحماية ( 54مخطط )يظهر  .م من حول الناعورة211: و يبة عدم بنا 

 :ناعورة الدوالك. 33. 4

(آ – 114)القرار رقم ذجل       
(2)

م 16/21/2975تاريخ بعن وزير الثقافة واإلرشاد القومي الصادر  

اطق األثرية ا حة المن)على  الدوالك دون تحديد و يبة لكونها محمية، بو يبة ناعورة الخضورةناعورة 

  (.واألبنية التاريخية في الجمهورية العربية السورية

 :ناعورة الدهشة. 34. 4

(آ – 114)القرار رقم ذجل       
(2)

م 16/21/2975تاريخ بعن وزير الثقافة واإلرشاد القومي الصادر  

  وحدد (ة السوريةا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية في الجمهورية العربي)على  الدهشةناعورة 

 : التالي يبة، لهاو 

 .ناعورة الخضورة  وناعورة الدهشةالو ا   المفروضة لحماية ( 54مخطط )يظهر  .م من حول الناعورة211: و يبة عدم بنا 

                                                   
(2)

 .ـــ 224 – 223صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2975آ  تا-114/ قرار رقم 
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 .الدهشة لناعورة البنا  عدم و ا   إلى باإلضافة الخضورة  لناعورة البنا  عدم و ا   مخطط: 54 مخطط

 ةالباحث: المصدر

 :ناعورة المحمدية. 30. 4
(98)القرار رقم ذجل       

(2)
المحمدية ناعورة م 11/22/2935تاريخ ب المعارفعن وزير الصادر  

 .(التقويم العام لآلثار القديمة في الجمهورية العربية السورية)على  و سر المسلخ

(آ – 45)القرار رقم ذجل احقا،       
(1)

تاريخ بسياحة واإلرشاد القومي عن وزير الثقافة والالصادر  

ا حة المناطق األثرية واألبنية )على  المحمدية وقناطرها الخمس عشرةناعورة  م25/14/2969

 : التالي ا، لها  وحدد و ا ب(التاريخية في الجمهورية العربية السورية

لشمالية الشرقية المحاتية للوا هة ا) رض الواقعة بين النهر والناعورة امل األ" : و يبة عدم بنا  -

مع  2869 – 2868 تات أرقام المحاضرعلى األرض المجاورة للقناطر  م21َو   (للناعورة

 .حق المرور على هذي األرض

(آ – 246)القرار رقم عّدل       
(3)

  م 16/18/2973تاريخ ب الصادر عن وزير الثقافة واإلرشاد القومي 

تسجيل قناطر : "منه في المادة األولىم العقارات وتلك تسجيل ناعورة المحمدية وقناطرها بإضافة أرقا

والقسم المو ود  3119 – 3111 – 3129 – 3128ناعورة المحمدية والقا مة على و ا   العقارات 

                                                   
(2)

 .ـــ 216 – 215صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2935  تا98/ قرار رقم 
(1)

 .ـــ 221 – 217صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969آ  تا-45/ ار رقمقر 
(3)

 .ـــ 222صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2973آ  تا-246/ قرار رقم 
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في ذجل المباني األثرية والمواقع التاريخية وفق ما هو  في الشارع من منطقة باب النهر في مدينة حماة

 :لمجاورة لها وفق المادة الثانيةوحدّد شروطا، للمباني ا". دت مديرية اآلثارمبين على المخطط المحفوظ ل

 3119 – 3111 – 3129 – 3128المباني التي ذتنشأ على العقارات : و يبة البنا  بالحجر -

 .من الحجارة ودون شرفات بالقناطر أن تبنى وا هاتها المطلة على القناطر والعقارات المحيطة

 . ا   المفروضة لحماية ناعورة المحمدية  وناعورة القاقالو( 55مخطط )يظهر 

 :ناعورة القاق. 32. 4
(آ – 114)القرار رقم ذجل       

(2)
م 16/21/2975تاريخ بعن وزير الثقافة واإلرشاد القومي الصادر  

وحدد   (ا حة المناطق األثرية واألبنية التاريخية في الجمهورية العربية السورية)على  القاقناعورة 

 : التالي يبة، لهاو 

 .م حول الناعورة211: و يبة عدم البنا  -

 .الو ا   المفروضة لحماية ناعورة المحمدية  وناعورة القاق( 55مخطط )يظهر 
 

 
 .القاق لناعورة البنا  عدم و ا   إلى باإلضافة المحمدية  لناعورة المجاورة والمباني البنا  عدم و ا   مخطط: 55 مخطط

 الباحثة: المصدر

 

 

                                                   
(2)

 .ـــ 224 – 223صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2975آ  تا-114/ قرار رقم 
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 :تشريعات حماية النواعير والمناطق المحيطة بهاتقييم . 32. 4

 العربية الجمهورية في للتراث األثرية القا مة في منشآتها بالنواعير المتعلقة القرارات تسجل

 يعرف ما أو م16/21/2963/تا/ 111/ رقم التشريعي المرذوم بمو   محمية،  بذلك لتصبح السورية 

.تعديالته و ميع (السوري ثاراآل قانون) باذم
(2)

      بدورها القانون هذا بمو   األثرية السلطات تقوم 

 مبني غير حرم وإيجاد عليها اارتفاق حقوق وتسجيل ترميمها بعملية والقيام األثرية المشآت تحديد في

 .منها بالقرب المجددة أو الجديدة األبنية طرز تحدد  ما لها

ار السوري الممتلكات المسجلة عليه  وتعود مسؤولية تحديد حدودي وو ا به يحمي قانون اآلث: نتيجة

 .على السلطات األثرية

 لدر ة تحديد دون أثرية  غير أو أثرية،  تكون أن عن تعدو ا السوري اآلثار قانون وفق المنشآت      

 المعالم تسجيل  ان لو مافي والتاريخي  والفني واألثري الوطني الصعيد على منها المسجلة المعالم أهمية

 در ات ثالث أو  (المتوذطة األهمية تات المعالم – العالية األهمية تات المعالم) در تين وفق يتم

 ألعطى( القليلة األهمية تات المعالم – المتوذطة األهمية تات المعالم – العالية األهمية تات المعالم)

 .وغيرها المبنية غير والحرم و ا  ال مساحات ومنح الحفاظ  عمليات ترتي  في أحقية

        )23( المادة بحس – فيه البنا  يمنع بحرم هامنشآت النواعير لتسجيل الصادرة القرارات تحمي

السوري؛ اآلثار قانون من
(1)

 والدوالك والخضورة والدهشة والمحمدية القاق ناعورة من لكلٍ  فتحدد 

 الكيالنية لناعورة و ا با،  تحدد ا فيما م 211 لمسافة لهاحو بنا  عدم و ا   نيوالعثمانيت نيوالبشريت

 والمأمورية والصهيونية الجعبرية لناعورة أيضا،  ا، و ا ب تحدد وا أثريا،  مسجلة شريحة في واقعة  ونها

 حفاظا،  الناعورة و يبة إلى العامة الحديقة ضمّ  فضلي و ان. عامة حديقة بجوار واقعة  ونها والعثمانية

 عليها توافق ومقاييس بشروط إا  حديقة فيها البنا  ولمنع المستقبل  في يرالتغ من فتهاى وظيعل

 .عامة حديقة هي والتي للجسرية المجاورة العقارات على عدم بنا  و يبة ذجلت اثلمم  األثرية السلطات

 المادة بحس – النواعير على المطلة أو المجاورة العقارات في للبنا  شروطا،  التسجيل قرارات تحدد

السوري؛ اآلثار قانون من 24
(3)

 والصهيونية الجعبرية نواعير من القري  للبنا  شروط تو د ا 

 لوقوعها بجوارها للبنا  شروط تحدد فال الكيالنية ناعورة أما عامة  حديقة ضمن تقع  ونها والجسرية

 بساتين ضمن والدوالك والخضورة والدهشة القاق ناعورة وتقع بذاتها  مسجلة أثرية شريحة ضمن

 ناعورة تبقى وبذلك  ناعورتا العثمانية والمؤيدية فهما غير مسجلتينأما  مباني  تحوي ا زراعية

 بنا  تسجيلها قرارات وتشترط مبني؛ بجوار محاطة، والمأمورية  والعثمانيتان والبشريتان المحمدية

 ارتفاع ومنع .أحد المباني المطل على النواعير(132 صورة)توضح  شرفات  بال الحجارة من عليها المطلة الوا هات

فيما عدا ناعورة المأمورية التي تشترط موافقة اآلثار والمتاحف على التصميم   .طابقين من أ ثر المباني

 طرز بخصوص تفصيال،  أ ثر قرارات إصدار ويتو   الحدود واذعة الشروط تلك تبقى .المقترح

                                                   
(2)

/ 7/ م  والقانون رقىم13/21/2969/تا/ 333/ رقم التشريعي والمرذوم   م 11/21/2969/تا/ 196/ رقم التشريعي بالمرذوم المتمثلة 

 والقىانون  11/21/2969/تىا/ 195/ التشىريعي رقىم والمرذوم   م 21/18/2977/تا/ 51/ رقم التشريعي م  والمرذوم12/12/2974/تا

 .م18/11/2999/تا/ 2/ رقم
(1)

 لحمايتهىىا وتلىىك قديمىىة أحيىا  أو تاريخيىىة أبنيىىة أو أثريىة منىىاطق مىىن عليىىه يحىاف  أن يجىى  مىىا تعىين أن األثريىىة للسىىلطات": 30 الماادة 

 .هامة تاريخية بذ ريات اقترانها أو ما عصر على دالتها أو فيها أصيلة فنية خصا ص ا تماع بسب  صيانتها وتأمين

 قىرار وصىدور اآلثىار مجلىس موافقىة بعىد وتلىك ريخيىةالتا واألبنية األثرية المناطق ذجل في تسجيلها على تعمل أن السلطات هذي وعلى 

             التسىىجيل قىىرار فىىي ويىىنص منهمىىا  ىىز ا أو واحىىدا مبنىىى أو حيىىا أو مبىىان أو أحيىىا  مجموعىىة القىىرار يشىىمل أن ويمكىىن بالتسىىجيل وزاري

 العقىىارات علىىى اارتفىىاق حقىىوق تكىىن ولىىم األثىىر تسىىجيل ذىىبق قىىد  ىىان فىىإتا المجىىاورة العقىىارات علىىى تترتىى  التىىي اارتفىىاق حقىىوق علىىى

 تات والبلديىة اإلداريىة السىلطات والىى المتصرفين أو المالكين إلى القرارات هذي وتبلغ احق وزاري قرار بها فيصدر عينت قد المجاورة

 ".العقاري السجل في تسجلها  يما العقارية الدوا ر والى العالقة
(3)

              الجديىدة األبنيىة طىراز وتحديىد التاريخيىة والمبىاني األثريىة المنىاطق حىول مبنىي غيىر محر إيجاد اارتفاق حقوق تتضمن" :32المادة  

 شىرفات أو نوافىذ فىتح عىدم تلك ويشمل القديمة المنشآت مع منسجمة الجديدة المنشآت لتكون وألوانها بنا ها ومواد وارتفاعاتها المجددة أو

 ".األثرية السلطات من بترخيص إا ةاألثري المناطق أو التاريخية المباني على
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 األحجار بين يدمج معماري بطرازٍ  والحديثة القديمة مبانيها في حماة مدينة تتميز حيث ؛الوا هات

التناوب  (134   133 صورة)توضح  ل من  بينها  منتظم غير عشوا ي بتناوبٍ  السودا  والبازلتية البيضا  الكلسية

   التناوب المنتظم  (136   135 صورة)توضح  ل من .  بيرة رذومات يشكل منتظم بتناوب أو .العشوا ي في وا هات المباني التقليدية

     بالموافقة تقوم فنية معمارية لجنة بتشكيل أفضل بشكل الموضوع ضبط ويمكن .في وا هات المباني التقليدية

 و ميلة غنية وتفصيالتٍ   ميلة بنس ٍ  تتحلى بحيث ترميمها أو تصميمها المراد المباني وا هات على

 .محيطها تناذ 

إا أنها ا تسجل ناعورتي العثمانية والمؤيدية على قا مة  لحماية النواعير صدرت قرارات محلية :نتيجة

 . ما ا تحدد و ا   واضحة أو  افية وأنظمة عدم ارتفاع لجميع المنشآتالمباني السورية األثرية  

 
 .مبنى مطل على ناعورة المأمورية  يظهر يمين الصورة طرف قناطر ناعورة المأمورية: 231صورة 

 .م1119 تصوير الباحثة: رالمصد

   
 حارة آل طيفور بحماة  ويظهر فيهاغرفة في بيت في : 234صورة        حي آل طيفور في حماة ويظهر بناؤي بتناوب: 233صورة    

 .بازلتي األذودالتناوب غير المنتظم بين الحجر الكلسي األبيض وال          .عشوا ي بين الحجر الكلسي األبيض والبازلتي األذود       

 .م1121 تصوير الباحثة: المصدر                                                        .م1119 تصوير الباحثة: المصدر
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 .في مدينة حماة ويظهر التناوب المنتظم بين الحجر البازلتي األذود والكلسي األبيض(  امع الحيّات) امع أبي الفدا  : 235صورة 

 .م1119 تصوير الباحثة :المصدر

 
مئذنة الجامع األعلى الكبير بحماة أنشئت في عهد صالح الدين األيوبي ويظهر في إنشا ها التناوب المنتظم  بين الحجر : 236صورة 

 .البازلتي األذود والكلسي األبيض

 .م1119 تصوير الباحثة: المصدر
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 صيانة وترميم النواعير. 0

 :لنواعير في حماةأعمال صيانة منشآت ا. 3. 0

األول صىىيانة الىىدواب الخشىىبي وأعمىىال النجىىارة  ؛تنقسىىم صىىيانة النىىواعير وترميمهىىا إلىىى قسىىمين

بسىب  طبيعىة . والتر ي  المتعقلة به  والثاني صيانة األقسام الحجرية وأعمال البنا  والتىرميم المتعلقىة بىه

لالهتىرا  والتضىرر  فهىي بحا ىٍة  –الحىالبطبيعة –عمل الدوالي  الخشبية المستمرة فإنها األ ثر عرضة، 

فيما ا تحتاج األقسىام الحجريىة ترميمىا، دوريىا، بىل تكتفىي بترميمهىا . ماذة إلى ترميم دوري  ز ي أو  لي

أعمال صيانة  ل منشأة من منشآت نىواعير حمىاة  حسى  ( 28 دول )يوضح  .ية إعادة بنا ها أول مرةلعند وقوع ضرر أو عند عم

 .الترميم المسجلة ونوع األعمال المنجزةتواريخ عمليات 

 .عق  تسجيل نواعير حماة  مباٍن أثرية تّم ترميمها بشكٍل دوري: نتيجة

 أعمال صيانة منشآت النواعير في مدينة حماة :28 دول 

اسم 

 الناعورة

تاريخ عملية 

 الترميم
 توصيفها

رقم 

 الصورة

توأم 

 البشريتان

–  (2).بشكٍل  امل تّم ترميم الدوابين الخشبيين 2961

–   (1).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة الكبرت  امال،  2976

–  (1.)تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة الصغرت  امال،  2977

–  (1.)تّم ترميم الدوابين الخشبيين بشكٍل  امل 2988

–  (3).تّم ترميم المجاري الحجرية 1114

 237 (4.) امال،  للناعورة الكبرت ب الخشبيتّم ترميم الدوا 1119

–  (5).تّم اذتبدال القطع الخشبية التالفة لدواب الناعورة الصغرت  وطالؤها بمواد عازلة 1122

توأم 

 العثمانيتان

–  (2.)تّم ترميم الدوابين الخشبيين بشكٍل  امل 2961

s.2971 (1.)تّم إعادة بنا  الحجريات المتهدمة على أذاذاتها  –

–  (3.)تّم ترميم المجاري الحجرية 1114

 (4.)بشكٍل  ز ي تّم ترميم الدوابين الخشبيين 1119
238 

239 

–  (6).تّم ترميم الدوابين الخشبيين بشكل  ز ي باذتبدال األ زا  التالفة والمتضررة 1122

 241 (7).تّم ترميم الدواب الخشبي  امال، للناعورة الكبرت 1124

 جسريةال

–  (2.)تّم ترميم الدواب الخشبي بشكٍل  امل 2961

 242 (8).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بالكشف المبكر عن القطع التالفة واذتبدالها 1121

–  (9).تّم اذتبدال الدواب الخشبي للناعورة  امال،  1123

–  (7.)تّم ترميم الدواب الخشبي  امال، للناعورة الكبرت 1124

 المأمورية

–  (1).تّم ترميم الدوابين الخشبيين بشكٍل  ز ي 2961

 (4). امال، تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  1119
241 

243 

244 

–  (21).تّم اذتبدال الدواب الخشبي للناعورة  امال،  وطالؤي بمواد عازلة 1122

–  (22).تّم إعادة تأهيل الدواب الخشبي  امال،  1123

                                                   
(2)

 .ـــ 225صـــ . مالحق البحث. 3579/رقم  تاب 
(1)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 191صــ . مصدر ذابق. 
(3)

 (.1114: عقدة) 
(4)

 (.1119: حوراني) 
(5)

 (.A1122: دندشي) 
(6)

 (.1122: مغمومة) 
(7)

 (.1124: القيسي) 
(8)

 (.A1121: مغمومة) 
(9)

 (.B1123: سيالقي) 
(21)

 (.B1122: دندشي) 
(22)

 (.A1123: القيسي) 
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 المؤيدية

–  (1).تجديد دوابها وبر ها دون حجريتهاأعيد  2979

–  (2.)الخشبي الدواب محور ذتبدالتّم ا 1119

 245 .تم ترميم الدواب الخشبي 1121

 العثمانية
–  (3).أعيد إحياؤها على بقايا البرج والمثلث المتهدمين 2981

–  (4).مال،  ا ةللناعور يالخشب بالدواتّم ترميم  1121

توأم 

 الجعبرية

–  (3).أعيد بنا  أحد دوابيها الخشبيين بعدما  ان مفقودا،  2983   2982

–  (2.)م2988أعيد بنا  البرج والدوابين الخشبيين بعدما ُحتّت أذاذات البرج عام  2991

–   (5).عازلة بمواد وطالؤهما الخشبيين الدوابين في التالفة الخشبية القطع اذتبدالتّم  1121

 الصهيونية

–  (6).أعيد بنا  الدواب الخشبي  امال،  2982

–  (6.)تّم ترميم الدواب الخشبي بشكل  ز ي 2988

–  (5.)عازلة بمواد وطالؤي الخشبي الدواب في التالفة الخشبية القطع اذتبدالتّم  1121

–  (7).الحجرية خلفيتهاأعيد بنا  دوابها الخشبي فقط دون  2988 الكيالنية

 الخضورة

–  (8).أعيد بنا  دوابها الخشبي  امال،  2984

–  (9).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  امال،  1114

–  (1). امال، تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  1119

–  (5.)عازلة بمواد وطالؤي الخشبي الدواب في التالفة الخشبية القطع اذتبدالتّم  1121

–  (21) .إعادة تأهيل الدواب الخشبي  امال،  تتمّ  1123

 الدوالك

–  (11).تجديد دوابها الخشبي بشكٍل  ز يتم  2983

–  (11.)تّم تجديد الدواب الخشبي للناعورة بشكٍل  ز ي 1114

–  (1). امال، تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  1119

–  (5).عازلة بمواد وطالؤي الخشبي الدواب في التالفة ةالخشبي القطع اذتبدالتّم  1121

 الدهشة

–  (22).تّم تجديد دوابها الخشبي بشكٍل  ز ي 2988

–  (9).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  امال،  1114

–  (1). امال، تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  1119

1121 
 وطىىال  النىىاعورة  ومحىىور المىىا  حمىىل صىىناديق دالواذىىتب المهتر ىىة األ ىىزا تىىّم تىىرميم 

 (4).المختلفة الجوية لظروف مقاومتها لزيادة العازلة بالمواد الدواب

 –

–   (12).تّم اذتبدال الدواب الخشبي للناعورة  امال،  1123

 المحمدية

–  (13).أعيدت للعمل 2977

–  (13.)تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بشكل  ز ي 2981

–  (13.)تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بشكل  ز ي 2988

–  (24).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بالكشف المبكر عن القطع التالفة واذتبدالها 1121

–  (25).تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بشكل  ز ي 1121

–  (21.)مال، تّم اذتبدال الدواب الخشبي للناعورة  ا 1123

 القاق

–  (23).تّم ترميم الدواب الخشبي بشكٍل  امل 2984

 246 (1). امال، تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة  1119

–  (25.)تّم ترميم الدواب الخشبي للناعورة بشكل  ز ي 1121

                                                   
(1)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 193صــ . مصدر ذابق. 
(2)

 (.1119: حوراني) 
(3)

 (De Miranda: 2007 .)ـــ 194 صـــ. مصدر ذابق. 
(4)

 (.B1121: مغمومة) 
(5)

 (.C1121: مغمومة) 
(6)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171 صــ. مصدر ذابق. 
(7)

 .ـــ 172صــ . المصدر السابق 
(8)

 .ـــ 253 صــ. ذابق مصدر.(. ت.د: الصابوني) 
(9)

 (.1114: عقدة) 
(21)

 (.A1123: القيسي) 
(11)

 (Delpech, et al: 2005 .)ـــ 171صــ . مصدر ذابق. 
(12)

 .مصدر ذابق(. B1123: القيسي) 
(13)

 (Delpech, et al :1115 .)ـــ 173 ـصـ. ذابق مصدر. 
(14)

 .مصدر ذابق(. A1121: مغمومة) 
(25)

 .مصدر ذابق(. 1121: القيسي) 
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 .م1119مال ترميم دوابي ناعورتي العثمانيتين عام أع: 238صورة    دواب ناعورة البشريات األ بر بعد ترميمه  امال، : 237صورة 

 .م1119عام                                

 م1119ر ا  حيدر : المصدر                                                       .م1122عمار  واش : المصدر

 
 .م1124اب العثمتنية الكبرت عام ترميم دو: 241صورة       لدواب ناعورة العثمانية األ بر الترميم الجز ي: 239صورة 

 .م1119عام 

 .م1124محمد أيمن الفاعل : المصدر                                                .م1119ر ا  حيدر : المصدر

 
 بيدة المستخدمة لترميم دواالجد أخشاب األترع: 241صورة      .صورة لدواب ناعورة الجسرية بعد انتها  ترميمه: 242صورة 

 .ناعورة المأمورية                                                                                                              

 .م1121 تصوير الباحثة: المصدر                                                  .م1119 تصوير الباحثة: المصدر
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 .األترع القديمة والجديدة لناعورة المأمورية  ويظهر دوابها خلف الصورة مفككا، أثنا  عملية الترميم: 243صورة 

 .م1119 تصوير الباحثة: المصدر
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 .  عملية الترميمة المؤيدية أثنادواب ناعور: 245صورة          ظهر في الخلف ألواحتالمؤيدية  و دواب ناعورة: 244صورة   

 .ناعورة المأمورية القديمة والجديدة                   

 .م1121 تصوير الباحثة :المصدر                                                    .م1119 تصوير الباحثة: المصدر

 
 .دواب ناعورة القاق بعد ترميمه: 246صورة 

 .م1119ر ا  حيدر : المصدر
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 :الوضع الراهن ألقسام النواعير الحجرية. 4 .0

في خمسينات وذتينات القرن العشرين بعد إهمال النواعير من قبل مال ها وتوقفها عن العمل  

            وقد نتج عن فترة إهمالها تدهور حالة األقسام المبنية بدأت مؤذسات الدولة بإعادة إحيا ها الميالدي 

في بادئ األمر تستعمل اإلذمنت المسلح   ما اذتعمله بعض  مليات اإلحيا في بعٍض منها  وقد  انت ع

أما حاليا، فإن عمليات الترميم تتم وفق الطرق والمواد . من نواعيرهم المالك في ترميم األقسام المبنية

منشآت النواعير في مدينة  المواد المستخدمة في تشييد وترميم( 29 دول )يوضح  .التقليدية وتحت إشراف مديرية اآلثار والمتاحف

 .حماة

نتيجة ترميمها  قبل تسجيل النواعير أثريا، تم ترميم بعض من منشآتها الحجرية باذتخدام اإلذمنت :نتيجة

إا أن هذي العمليات قد أوقفت  .  وهذي األقسام معروفة ومحددةنم قبل المنتفعين بها ومال ها ذابقا، 

 .سلطات األثريةوصارت تدار من قبل مؤذسات الدولة وال

 المواد المستخدمة في بنا  وترميم نواعير مدينة حماة: 29 دول 

اسم 

 الناعورة
 مواد البناء

 اإلسمنت

 موضع تواجده
 موجود

غير 

 موجود

توأم 

 البشريتان

 .الحجر الكلسي والطينة

 .الحجر الكلسي والبازلتي والطينة: القناطر
   –

توأم 

 العثمانيتان
   .الطينةالحجر الكلسي و

بعض األ زا  أعيد بناؤها فىي السىبعينات علىى 

 .أذاذاتها الحجرية

   = الجسرية
أعيىىد تىىرميم بعىىض أ زا هىىا باإلذىىمنت  أضىىيف 

 .ذتار إذمنتي على النقير

–    = المأمورية

–    = المؤيدية

–    = العثمانية

توأم 

 الجعبرية
=    –

–    = الصهيونية

–    = الكيالنية

–    .الحجر الكلسي والبازلتي والطينة الخضورة

–    = الدوالك

   ؟ الدهشة
أعيىىد بنىىا  البىىرج والمثلىىث والجىىز  األولىىي مىىن 

 .القناة باإلذمنت

 .اذتعمل في بعض التجديديات   .الحجر الكلسي والطينة المحمدية

 =   = القاق
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 :يةصيانة وحماية المنشآت والمعالم األثر. 0. 0

       ا يج  أن تنحصر فقط  إن عمليات ترميم المباني والمعالم األثرية األولية وصيانتها الدورية

في عال ها أو حمايتها من التلف في الحاضر والمستقبل فحس ؛ بل عليها أن تهدف إلى تحقيق هدف 

.هذي المعالم األثريةأذمى يستمد أهميته من األبعاد الحضارية والفكرية واا تماعية التي تؤ دهها 
(2)

 

حضارة اإلنسانية فتكون بهذا وظيفة المرمم هي حماية صور التطور اإلنساني ومسيرة عصوٍر من ال

 .المعلم من أذباب ومظاهر التلف والضياع والدمار  إضافة، إلى حماية األخشاب واألحجارالمتمثلة في 

ة هىىذي مثىىل فىىي المعىىالم األثريىىة فىىإن حمايىىباإلضىىافة إلىىى الحفىىاظ علىىى التىىراث اإلنسىىاني الماضىىي المت 

أو غيىىر  فىىي الحاضىىر والمسىىتقبل وا بىىة مىىن المخىىاطر الطبيعيىىة واألخطىىار البشىىرية المقصىىودة المعىىالم

.المخاطر التي تهدد ذالمة المعالم األثرية( 18رذم ) يفصل. المقصودة التي قد تهددها
(1)

 

. 
 .ة للمعالم األثريةتصنيف المخاطر التي تهدد السالمة المادي :18رذم 

 :تقييم صيانة وحماية نواعير مدينة حماة. 2. 0

مذ ي طالما عهدته المدينة إن إبقا  نواعير حماة على نهر العاصي دا رة، بالشكل التقليدي القديم الذ 

العرب إلى حّد اليوم هو أمٌر  دير بااحترام  وباألخص عند مقارنتها بأوضاع عند ها ل ت رٍ أول 

 ما أن . بوافيا في قرطبةالشابهة لها إقليميا، مثل نواعير الفرات في العراق وناعورة ال الممتلكات

الحجرية بنفس األذالي  والمواد التقليدية    زااألالخشبية وترميم  دوالي العلى صيانة وا بة  المثابرة

 .شئيهاذي المنشآت ومنعلى عظمة ه الفنية والهندذية من ااندثار  ولتبقى شاهدا،  اتتقنيالللحفاظ على 

قد تم تطبيق المعايير المفصلة لاخطار على برنامج حماية النواعير ودراذة مدت حماية منشآتها       

.حق البحثمن األخطار الطبيعية البشرية  وتم إرفاق تفصيل هذي الدراذة في مال
(3)

ويتبين من خالل  

شرية  أعمال التطوير التنموي وأعمال الترميم هذي الدراذة و ود حماية للنواعير من بعض األخطار الب

فيما . الخاطئ  ومن األخطار الطبيعية  مياي الرشح والتلوث الجوي والنباتات والحشرات والحيوانات

تحتاج تحسين الحماية المتعلقة بأخطار الحرا ق وأعمال الهدم والتخري   ومخاطر الزازل والصواعق 

 .والكا نات الحية الدقيقةطوبة والتفاوت في ودر ات الحرارة والر

                                                   
(2)

 .ـــ 127 صـــ(. 1111:  مال) 
(1)

 .ـــ 215 – 223 صـــ. ذابق مصدر(. 1121: الزهراني) 
(3)

 .ـــ 71 – 69صـــ   (تقييم حماية النواعير في حماة من األخطار البشرية والمخاطر الطبيعية) .مالحق البحث 

 المخاطر التي تهدد المعالم األثرية

 المخاطر الطبيعية

عوامل التلف 
 البيولو ية

 النباتات

 الحيوانات

 الحشرات

الكا نات الحية 
 الدقيقة

عوامل التلف 
 الفيزيو يميا ية

التفاوت الكبير 
 بدر ات الحرارة

منسوب مياي 
 الرشح والنشع

 التلوث الجوي

عوامل التلف 
 الميكانيكية

الرياح 
 والعواصف

 األمطار والسيول

الزازل 
 والصواعق

 األخطار البشرية

 الحرا ق

 الحروب

 الهدم والتخري 

المشاريع التنموية 
 والتطوير

 الترميم الخاطئ
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 إدارة النواعير. 2

إن نظام إدارة أي منشأة من المنشآت التاريخية له دور  بير في تحديد آليات إحيا  الميت منها 

وإن نظام اإلدارة الواعي بأهمية المنشأة . وترميمها والحفاظ عليها  باإلضافة إلى تشغيلها واذتثمارها

أو التأثير على صفاتها األذاذية التي تعطيها قيمها التاريخية  ون المسّ دة منها دالمنوطة به يهتم بااذتفا

 .  وان  إدارتها هو أحد ما أن التوثيق المعماري والتاريخي لعناصر المنشأة . والتراثية والجمالية والفنية

 :تاريخ إدارة النواعير في حماة. 3. 2

تها وتوزيع مياهها تتم وفق تقاليد أصيلة ومعروفة                انت إدارة النواعير من ناحية إنشا ها وصيان

في المجتمع الحموي  ومحكومة، في إطارها العام  سا ر المهن والمصالح بأنظمة ذنّتها الدولة ووثّقتها 

و ان اعتماد المدينة في السقيا والشرب معتمدا، على نهر العاصي عن طريق . المحا م الشرعية المحلية

 .آبار البيوتر أو القنوات تحت أرضية التي توصل ما  النهر إلى النواعي

م11/22/2935بتاريخ  98/صدر القرار رقم 2935عام 
(2)

مضيفا، أ بر ناعورتين في مدينة حماة؛  

المأمورية والمحمدية إلى التقويم العام لآلثار القديمة في الجمهورية السورية  مع إلحاق  سر المسلخ 

 .دون إضافة أي من قناطرهما أو تحديد و ا   بناعورة المحمدية

 .م2935أثريا،  انت ناعورتي المحمدية والمأمورية عام حملت تصنيفا، أول النواعير التي  :نتيجة

م أ ريت دراذة من قبل لجنة ممثلة بنواب مدينة حماة لتأمين مياي نقية للشرب وتوصلت 2941عام 

تم إنجاز المشروع في عام .  لم  نوب مدينة حماة6على بعد  إلى إحداث مصاٍف لمياي بحيرة قطّينة تقع

وبسب  ازدياد عدد –م 2956م حين وزعت مياي الشرب على المدينة ألول مرة  ثّم في عام 2949

.تّم فصل مصلحة المياي عن البلدية لتصبح مؤذسة، مستقلة –المشتر ين
(1)

 

النواعير للشرب   ما بدأ المزارعون خالل هذي األعوام تم اذتغنا  السكان عن اذتخدام مياي 

ااذتغنا  عنها  أدوات للري بسب  توفر المياي عبر األنابي  واذتخدام مضخات الديزل في أيام تعزيل 

النهر 
(1)

        وقد حظرت البلدية . ملكيةٌ خاصة وليست مشتر ة بكونهاعن النواعير  تميزتوالتي  

لنواعير للري بسب  تلوثها وإلحجامهم عن المشار ة في تكاليف على العديد من الفالحين اذتخدام مياي ا

عبد الرحيم المصريإصالحها   ما ت ر محاف  متحف حماة 
(3)

في حديثه عن األذباب المو بة لتسجيل  

.م2969 – 2961ناعورة المأمورية  بتاريخ يقع بين 
(4)

 

 .رن العشرين للميالدبدأ ااذتغنا  عن النواعير يتم بين خمسينات وذتينات الق :نتيجة

  القرن العشرين ينات وذتيناتخمسمات معظم النواعير تدريجيا، في إتا، فقد تم ااذتغنا  عن خد

فبدأ التدخل من قبل مؤذسات الدولة . حين توقف المنتفعون بمياهها عن إصالحها ؛معضلة  ديدةلتنتج 

هي  احية؛ فتولت البلدية ترميم خمس نواعيروالمعنيين لحمايتها حفاظا، على طابع المدينة وألهميتها السي

.م2961البشريات األربع والجسرية   ما شار ت في إصالح ناعورة المأمورية  و ان تلك حتى عام 
(5)

 

إلى المديرية العامة لآلثار والمتاحف لتولي ترميم  ز   و رت المطالبة من مراق  آثار محافظة حماة

                                                   
(2)

 .ـــ 216 – 215صـــ  .مالحق البحث. مصدر ذابق. م2935  تا98/ قرار رقم 
(1)

 .ـــ 295 – 294صـــ (. 2969: العمران) 
(3)

وعيّن مفتشا،  2951حصل على إ ازة في التاريخ من الجامعة السورية عام . أدي  وباحث تاريخي حموي :عبد الرحيم المصري 

 .م2972 – 2931عاش (. آل العظم)م  في نفس العام أذس متحف حماة األول في قصر 2956ام آلثار المنطقة الوذطى ع
(4)

 .ـــ 212صـــ . مالحق البحث. األذباب المو ية لتسجيل ناعورة المأمورية 
(5)

 .ـــ 225صـــ . مالحق البحث. مصدر ذابق. 3579/ تاب رقم 
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أشار محاف  متحف حماة على المديرية  ثم في نفس العام .توليهامن النواعير التي لم تستطع البلدية 

.ترميم نواعير الجعبرية والمحمدية والمأمورية ضرورةب
(2)

 

م المعروف بقانون اآلثار  16/21/2963بتاريخ  111/م صدر المرذوم التشريعي رقم2963عام 

(آ – 45)وأعقبه القرار رقم 
(1)

ة والمأمورية والجعبرية م الذي ذجل ناعورة المحمدي2969عام  

والجسرية والبشريتين مع قناطرها إضافة إلى الكيالنية والصهيونية والعثمانيتين في ذجل المناطق 

(آ – 246)ثم القرار رقم . األثرية واألبنية التاريخية محددا، و ا بها
(3)

م والذي 16/18/2973بتاريخ  

(آ – 114)فالقرار رقم . ذجل قناطر وو ا   ناعورة المحمدية
(4)

الذي ذجل ناعورة القاق والدوالك  

(آ – 145)وأخيرا،  ان القرار رقم . والخضورة والدهشة وحدد و ا بها
(5)

م الذي 17/21/2978بتاريخ  

في هذي القرارات فإن السلطة في السماح بالبنا  . اهتم بتعديل تسجيل وو ا   ناعورة المأمورية

واعير وقناطرها  انت بيد المديرية العامة لآلثار والمتاحف  ون والموافقة على الوا هات المجاورة للن

 .النواعير منشآت أثرية مسجلة لديها

م واذتمر حتى عام 2969بدأ تسجيل نواعير حماة على ا حة المباني األثرية السورية منذ عام  :نتيجة

 .م2978

ت ورشة مخصصة لصيانة بقيت ذلطة النواعير بيد المديرية العامة لآلثار والمتاحف حتى تأذس

م الموافق 32/13/2982بتاريخ  519النواعير في مصلحة الحدا ق التابعة لبلدية حماة وفق القرار رقم 

رضوان الالذقاني. هـ الصادر عن ر يس بلدية حماة م16/15/2412
(6)

وعيّن فيها ر يسا، . في وقتها 

جريات وحارذين  ااختصاصات األصلية عامال، لصيانة النواعير والح 22لورشة الصيانة إضافة، إلى 

.لعمال الصيانة  انت نجار حدا ق والباقون عمال حدا ق
(7)

 

تىىىىم إقىىىىرار الفصىىىىل بىىىىين تىىىىرميم األ ىىىىزا  الخشىىىىبية والحجريىىىىة للنىىىىواعير بمحضىىىىر اا تمىىىىاع 

م المنعقىىد فىىي مديريىىة الثقافىىة بحمىىاة وحضىىور السىىيدة وزيىىرة 17/21/2983د بتىىاريخ .ص/22584/رقىىم

يىىث عهىىد تىىرميم وإعىىادة مىىا تهىىدم مىىن أبىىراج وحجريىىات النىىواعير داخىىل وحىىارج مدينىىة حمىىاة          الثقافىىة؛ ح

 .إلى مديرية آثار حماة  فيما عهدت إعادة إحيا  النواعير وترميمها خشبيا، إلى مجلس مدينة حماة

نىة حمىاة م تّم إحداث دا رة النواعير ضىمن مديريىة الحىدا ق والنىواعير التابعىة لمجلىس مدي2999عام 

ويشترط فيمن يىرأ  . م الصادر عن وزير اإلدارة المحلية21/13/2999ن بتاريخ /266وفق القرار رقم 

ذىنوات فىي مجىال العمىل ودورٍة تدريبيىة  6هذي الدا رة إ ازة في الهندذىة الزراعيىة باإلضىافة إلىى خبىرة 

.مختصة فىي مجىال العمىل
(8)

عير تتبىع للىدا رة ورشىة نجىارة مختصىة لتصىنيع النىوا 
(9)

 111وتضىم نحىو  

.عامل لصناعة النواعير وتر يبها
(21) 

يتم ترميم األ زا  الخشبية من الناعورة من قبل دا رة النواعير التابعىة لمجلىس مدينىة حمىاة  بينمىا  :نتيجة

 .يتم ترميم األ زا  الحجرية من قبل مديرية آثار حماة التابعة للمديرية العامة لآلثار

                                                   
(2)

 .ـــ 226صـــ  .مالحق البحث .4189/ تاب رقم 
(1)

 .ـــ 221 – 217صـــ . مالحق البحث. مصدر ذابق. م2969  تاآ-45/قرار رقم 
(3)

 .ـــ 222صـــ . مالحق البحث. مصدر ذابق. م2973  آ-246/ قرار رقم 
(4)

 .ـــ 224 – 223صـــ . مالحق البحث. مصدر ذابق. م2975  تاآ-114/ قرار رقم 
(5)

 .ـــ 221صـــ . البحث مالحق. مصدر ذابق. م2978  تاآ-145قرار رقم  
(6)

ر ىيس مجلىس مدينىة حمىاة . م2963مهنىد  رأي معمىاري حمىوي معاصىر  تخىرج مىن  ليىة العمىارة بحلى  عىام  :رضوان الالذقااني 

 .م1116م حتى 1112ذابقا،  ترأ   معية العاديات بحماة منذ إنشا ها عام 
(7)

 .ـــ 235صـــ . مالحق البحث. م2982  تا519/قرار رقم 
(8)

 .حس  بطاقة الوصف الوظيفي لشروط مهنة ر يس دا رة النواعيرب 
(9)

 (.1121: مغمومة) 
(21)

 (.1119: خيارة) 



 لرابعاالفصل 
 

323 

إحداث مديرية النواعير وتعتبر الوحيىدة مىن نوعهىا فىي العىالم المتخصصىة بىإدارة  م تم2999عام  :نتيجة

 .منشآت النواعير وصيانتها بشكل دوري

 :حماةنواعير وصيانة آلية إدارة . 4. 2

              بنا ، تقوم دا رة النواعير بعمل  وات  شف ميدانية على النواعير و تابة تقرير عن حالتها  و

الكشف الدورية المرفوعة إلى مجلس المدينة يقوم مجلس المدينة بوضع خطة ذنوية على عمليات 

 .لصيانة  افة النواعير بشكل  ز ي  ل عام وأخرت لصيانة  املة  ل عامين أو بحس  الحا ة

عند مالحظة تصدع أو شق أو عند الحا ة إلى إحيا  ناعورة قديمة تقوم دا رة النواعير بمراذلة 

.المتاحف أل ل القيام بعمليات الترميم لا زا  الحجرية المحتا ةدا رة اآلثار و
(2)

 

تقوم دا رة النواعير باألعمال التكميلية المساعدة مثل غر  وزراعة األشجار الي تدخل                

في صناعة النواعير   ما تقوم بعمل  دول مواصفات للشروط الفنية للمواد المستعملة في ترميم دواب 

اعورة الن
(1)

عبر ورشات مخصصة مسؤولة عن هذا ( تعزيل النهر)باإلضافة إلى قيامها  بتنظيف النهر  

             (19رذم )ر يعب .الموضوع  فيما تتم تنظيف الشبكات الخماذية المر بة على بوابات النواعير بشكل يومي

 .عن آلية إدارة النواعير

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آلية إدارة نواعير حماة: 19رذم 

            إضىىافة، دا ىىرة النىىواعير بوضىىع خطىىط ترميمهىىا    شىىوفات يقىىوم مجلىىس مدينىىة حمىىاة عىىن طريىىق :نتيجااة

  .مخاطبة مديرية اآلثار عند الحا ة لترميم األ زا  الخشبيةإلى 

 :حماةنواعير وصيانة الوضع الراهن إلدارة . 0. 2

م  وعدد الالتي بحا ة              1119ناعورة في عام  14لة في محافظة حماة بلغ عدد النواعير العام

ناعورة ممتدة ما بين ذّدي الرذتن والعشارنة  وتبلغ الكلفة السنوية  92إلى عمليات إحيا  وترميم  بيرة 

.ماليين ليرة ذورية 6التي تنفق على ترميم النواعير وإعادة إحيا ها حوالي 
(3)

                فيما قد يكلف 

الترميم الجز ي لناعورة نصف مليون ليرة ذورية 
(4)

                       ويختلف بحس  حالة  ل ناعورة ونسبة 

           واب الكلي في النواعير المتوذطةويصل اذتبدال الد. األ زا  المتضررة المحتا ة إلى الترميم

.يبا، تقر (مليون ليرة ذورية. ) .ل201110111إلى 
(5)

 

                                                   
(2)

 .ـــ 238   236صـــ . مالحق البحث 
(1)

 .ـــ 237صـــ . مالحق البحث 
(3)

 (.1115: حوراني) 
(4)

 (.1124: القيسي) 
(5)

 .ذابق مصدر(. B1123: القيسي) 

(1) 

 دا رة النواعير

(2) 

مجلس 
 المدينة

(3) 

مديرية 
 اآلثار
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 فنية بحالة منها دوالي  7ناعورة عاملة في مدينة حماة فإن  27م فإنه من ضمن 1124حاليا، في عام 

 يدة؛
(2)

 تحتاج فيما  والدهشة والدوالك والخضورة المؤيديةو والعثمانية والمأمورية الجسرية وهي 

% 11 بنسبة  ز ية صيانة إلى بحا ة الكبرت البشريات ناعورة. الصيانة إلى الباقية النواعير دوالي 

 صيانة إلى فبحا ة القاق ناعورة أما  %211 بنسبة  امل تأهيل إعادة إلى الصغرت أختها تحتاج بينما

 ناعورة ومثلها  %61 – 51 بنسبة صيانة إلى بحا ة العثمانيات ناعورتي أن  ما  %41 بنسبة

 لناعورة األ بر الدواب يحتاج تلك إلى إضافة،  الصغرت  والجعبرية والمحمدية والكيالنية الصهيونية

.العام نفس من الثامن الشهر في تمّ  الذي إحراقه حادث عق  تأهيل إعادة إلى الجعبرية
(2)

 وضعت وقد 

 المادية اإلمكانات حس  المحتا ة النواعير دوالي  وصيانة لتجهيز المدينة مجلس طرف من خطة

              إعانة بطل  حماة محاف  تقدم فيما  المدينة  لمجلس يةااذتثمار الخطة في المتوافرة وااعتمادات

 .الحالة الفنية الراهنة للنواعير( 21رذم )يلخص   .النواعير لترميم ذورية ليرة مليون 24 بقيمة المحلية اإلدارة وزارة من

  
 

 .م1124ية عام الحالة الفنية الراهنة لدوالي  نواعير مدينة حماة نها: 21رذم 

        تتمثل صعوبات إعادة تأهيل وترميم النواعير ضمن الوضع الراهن للجمهورية العربية السورية

عّدة؛في أو ٍه 
(1)

 الدواب  أ زا  لصناعة المطلوبة األخشاب  ميع وتأمين نقل الصع  من فأصبح 

 بسب  ازدادت النواعير صيانة تكاليف أن  ما  ودة  أقل بأخرت منها البعض عن يستعاض وأمسى

وبالرغم من صعوبة األزمة  .العاملة األيدي نقص إلى إضافة،  الحديدية  والمسامير الخش  أذعار ارتفاع

الحالية التي تمّر بها البالد إا أن لها و ها، إيجابيا، بالنسبة للنواعير على األقل؛ حيث تفّعل دورها القديم 

مياهها المرفوعة في ذقيا مزروعاتهم  فبالرغم من عدم من  ديد وعاد المزارعون يعتمدون على 

 فايتها بشكٍل  لي إا أن النواعير قد ذاهمت بدوٍر ملحوظ في ذّد نقص ما  الري الناتج عن توقف 

.المولدات الكهربا ية المشغلة لمضخات الما  في أوقات اانقطاعات الطويلة للتيار الكهربا ي
(3)

 

 

 

 

 

 

                                                   
(2)

 (.1124: المبيض) 
(1)

. م11/18/1124تاريخ ااذتر اع . مصدر ذابق. الموقع اإللكتروني للمديرية العامة لآلثار والمتاحف 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373   
(3)

 (.1124: عرواني) 

(7  )

 دواليب

40% 

(10 )

 دواليب

60% 

 

بحا ة للترميم             بحالة فنية  يدة  

 نواعير مدينة حماة

% 

% 

 القاق

% 

 البشرية الكبرت البشرية الصغرت

% 

% 

المحمدية الكيالنية الصهيونية العثمانيتان 

 الجعبرية الصغرت

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1373
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 :إدارة المواقع التراثيةمسؤوليات ومهام . 2. 2

إن مهمة الحفاظ على التراث المعماري والعمراني تتمثل في أربع نقاٍط أذاذية التوا د لضمان       

.التوثيق  الترميم  الصيانة والتشريع :الحفاظ على  افة معالم الممتلك التراثي وحمايتها
(2)

( 22رذم )يمثل  

    .اثاألر ان األربعة لعملية الحفاظ على التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أر ان عملية الحفاظ على التراث المعماري والعمراني: 22رذم 

باإلضافة عديدة الفريق اإلداري المسؤول عن الحفاظ على موقٍع تراثي ما يضطلع بمهاٍم  غير أن      

التعريف بأهمية المعلم وقيمه المختلفة  ووضع  تشمل على الموقع األثري وحمايته  الحفاظ إلى

اصفات الفنية للحفاظ عليه  وااهتمام بالوعي الجماهيري تجاهه  باإلضافة إلى اتباع السياذات المو

.والخطط ااذتراتيجية للحفاظ على الموقع وإدارته وحمايته
(1)

  .مهمات فريق إدارة الموقع التراثي( 21رذم )يوضح  

األهمية لتحقيق المهمات المو لة إليه   تعتبر ااذتراتيجية المتبعة من قبل فريق إدارة الموقع شديدة     

ويتم اختيار ااذتراتيجية اإلدارية المناذبة لاهداف المر وة من المعلم أو الموقع األثري من نواٍح عدة؛ 

بشكٍل عام تنقسم اذتراتيجيات إدارة المواقع األثرية              ... تراثية وإدارة واذتثمارية وتعليمية وخدمية

اذتراتيجية الحفاظ على الموقع  اذتراتيجية الحماية المتكاملة  اذتراتيجية شرا ة : نواعإلى أربعة أ

.المجتمع واذتراتيجية شرا ة  هات مختلفة
(3)

 .اذتراتيجيات إدارة المواقع األثرية( 23رذم )يشرح  

شرا ة )دراذة أذالي  إدارة نواعير حماة فإن ااذتراتيجية المتبعة هي أقرب اذتراتيجية  عبر 

؛ حيث يقوم مجلس المدينة الممثل للمجتمع المحلي في حماة بدور في قرارات ترميم وصيانة (المجتمع

وهي اذتراتيجية  .النواعير  بااشتراك مع المؤذسات الحكومية  البلدية ومديرية اآلثار والمتاحف

              م مع منشآت حية مناذبة إلدارة منشآت بصفات نواعير حماة؛ حيث أن اذترتيجية الحفاظ ا تتال

مثل النواعير تتطل  ترميما، مستمرا، ومتداخلة مع المدينة بشكٍل ا يمكن فصله   ما أنها تحصر الجهد 

             بالنسبة اذتراتيجية الحماية المتكاملة فهي تقوم . في الهيئات اآلثارية وحدها وتهمل دور المجتمع

ثرية في ذن القوانين والتشريعات ووتوعية المجتمع ألهمية المنشأة؛ على  هود الجهة اإلدارية األ

األمران اللذان ا تتطلبهما منشآت النواعير لوعي المجتمع تجاي أهميتها ورغبته بالمشار ة بالحفاظ 

عليها بالعمل الفعلي أ ثر من التوعية وحدها  ولكون النواعير تصان وفق أنظمة الدولة دون و ود خطٍر 

تعطي اذتراتيجية إشراك الجهات المختلفة دورا، للمجتمع المحلي وللمؤذسات الخاصة في إدارة  .عليها

 التراث إلى  ان  الهيئات المختصة  وا تتناذ  هذي ااذترتيجية مع منشآت النواعير  ون اذتثمارها

ارها قوانين في مشاريع أمٌر غير وارد  ونها ا تحتوي عناصر مبنية يمكن اذتثمارها فيما يحكم  و

 .الحماية مما يترك أراٍض معدودة إلقامة مقاصف ومقاهي ذياحية وهذي قد تّم التكفل بها فعليا، 

تتم إدارة نواعير حماة وفق ذياذة شرا ة المجتمع بين مجلس المدينىة والجهىات الحكوميىة  تتميىز  :نتيجة

 .وتتفعيل دور المجتمع هذي ااذتراتيجية اإلدارية بشفافيتها ومال متها لخصوصية النواعير

                                                   
(2)

 .ـــ 215صـــ  (.1121: الزهراني) 
(1)

 .ـــ 41 – 42صـــ  .سابقالمصدر ال 
(3)

 .ـــ 46 – 41 صـــ. سابقال مصدرال. 

 التوثيق الترميم

 الصيانة التشريعات

أركان الحفاظ 
على التراث 
المعماري 
 والعمراني
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 .التراثي مهمات فريق إدارة الموقع: 21رذم 

مهمات فريق 
إدارة الموقع 

 التراثي

الحفاظ على الموقع 
 التراثي

التعريف بأهمية معالم 
ومواقع التراث وقيمتها 
ودااتها التاريخية 
والجمالية والثقافية 

 .والفنية

اتباع العديد من السياذات 
والخطط ااذتراتيجية 
للحفاظ على التراث 
وحمايته معماريا، 

 .وعمرانيا، 

اتباع ذياذة ااهتمام 
 .بالوعي الجماهيري

وضع المواصفات الفنية 
للحفاظ على العمارة 
التقليدية بأخذ المبادئ 
العلمية للتصميم  

والترميم  والصيانة  
 .والتأهيل



 لرابعاالفصل 
 

327 

 

 .اذتراتيجيات إدارة المعالم والمواقع األثرية: 23رذم 

 

 

 

 

 

استرتيجيات 
إدارة المعالم 

والمواقع 
 األثرية

استراتيجية 
الحفاظ على 

الموقع ومعالم 
 التراث

حصىر معىىالم ومىىوارد التىىراث  وتحديىىد طبيعتهىىا  ومعالجىىة 
 .عناصرها المعمارية المختلفة

توثيىىق وتسىىجيل مواقىىع ومعىىالم التىىراث  مىىع عمىىل وصىىف 
 .مو ز للموارد

تقيىىيم معىىالم ومىىوارد التىىراث  وتلىىك بغىىرض إبىىراز القىىيم 
الثقافيىىىىة واا تماعيىىىىة والتاريخيىىىىة وااقتصىىىىادية والفنيىىىىة 

ويىىتم التقيىىيم عىىادة، مىىن خىىالل طبيعىىة المعلىىم . والمعماريىىة
التراثىىىي  ومحيطىىىه التىىىاريخي  وبيئتىىىه الماديىىىة  وحالتىىىه 

 .الراهنة  ومدت ندرته وأصالته

تحديىىىد المخىىىاطر البشىىىرية والطبيعيىىىة التىىىي توا ىىىه معىىىالم 
 .التراث  والعمل على معالجتها والتقليل منها

استراتيجية 
الحماية 
 المتكاملة

تكىىىون عبىىىر تكامىىىل الجهىىىود الرذىىىمية لمؤذسىىىات الدولىىىة 
وهيئاتها المسؤولة عن إدارة التراث مع المجتمع المحلىي  
وتعتمىىد هىىذي ااذىىتراتيجية علىىى العديىىد مىىن الوذىىا ل التىىي 
تعمىىل علىىى تحقيىىق الهىىدف منهىىا؛  ىىالقوانين والتشىىريعات 
الداعمة لحمايىة التىراث العمرانىي ذىوا ا،  انىت تشىريعات 
دوليىىىة أو محليىىىة  و ىىىذلك الوذىىىا ل والوذىىىا ط اإلعالميىىىة 
المتعىىددة التىىي تعمىىل علىىى توعيىىة المجتمىىع بقىىيم وأهميىىة 

 .التراث ثم حمايته

استراتيجية 
شراكة 
 المجتمع

تتخىىذ إدارة التىىراث وفىىق هىىذي ااذىىتراتيجية مىىن إشىىراك 
المجتمع مبدأ، أذاذا، لها؛ حيث يقوم المجتمع المحلىي بىدوٍر 
مهىىم وفاعىىل فىىي المحافظىىة علىىى معىىالم ومواقىىع التىىراث 

من خالل المشىار ة الفعليىة فىي وضىع . العمراني وحمايته
الخطط والسياذات الداعمة للحفاظ على التراث وحمايتىه  
. باعتباري شريكا، أذاذيا، صاح  منفعة من المعالم التراثيىة

ويكون للمجتمع المحلي مىن يمثلىه فىي لجنىة إدارة المواقىع 
 .التراثية

استراتيجية 
إشراك الجهات 
المختلفة في 
 عملية اإلدارة

تقوم هذي ااذتراتيجية على إعطىا  دور للجهىات المختلفىة 
في تنمية وإدارة التراث يساهم في الحفاظ عليه واذىتثماري 
. اقتصاديا، لصىالح المجتمىع ممىا يو ىد فىرص عمىل  ديىدة

ويلىىىزم عمىىىل دراذىىىات  ىىىادة ومتخصصىىىة لسىىىرعة تنفيىىىذ 
أعمال تنمية التراث بالتماشي مىع ااتجاهىات العالميىة ممىا 

 .يجعل التراث محط أنظار العالم أ مع
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 :تقييم إدارة نواعير حماة. 2. 2

 نواعير في المتوا دة القيم على الحفاظ في يسهم حماة نواعير إدارة في المتبع اإلداري النظام إن

           المعنوية القيم على الحفاظ إلى باإلضافة السورية األثرية الهيئات طريق عن العمل لخال من حماة

 أفراد تعاون عن الناتج العميق الفهم هذا على يساعد المحلي  المدينة مجلس مع التعاون خالل من

 للنواعير اإلداري امالنظ أن بالذ ر يجدر. واألثرية الحكومية المؤذسات مع التعليمية ومؤذساته المجتمع

 المحيطة المنشآت وأنظمة قيود ترتي  يتم حيث والسكنية السياحية األنظمة على األولوية تو هو

 لنهر الما ية اإلدارة بعد يأتي لكنه النواعير  لجوار المناذبة الشروط على بنا ،  أنواعها بمختلف بالنواعير

 تعتمد ويجعها دورانها يوقف مما النواعير عن نةوقطي الرذتن ذّدي في النهر مياي تقطع حيث العاصي؛

 .إضافية مادية تكاليف تسب  التي الكهربا ية المحر ات على

تسبق في األهمية األنظمة السياحية والسكنية  وتلحق نظام اإلدارة إن اإلدارة لنواعير العاصي  :نتيجة

 .الما ية للنهر

 بير في عمليات  نقص من وتعاني تقييم أو تخطيط دورات على تر ز ا اإلدارية الخطة أن إا

التسجيل واألرشفة؛ حيث ا تتوا د رفوعات معمارية ألي من منشآت النواعير  عدا ناعورة المحمدية 

                م  2935برفعها عام ( Ejnar Fugmann) إينار فوغمان. م. التي قام المعماري الدنمار ي د

إضافة إلى ناعورة الكيالنية التي تمت دراذتها ضمن مشروع إعادة  .اعورة المحمديةالرفع المعماري لن (97شكل ) يظهر

 رضوان طحالوي .م .د إحيا  حي الزنبقي من قبل
(2)

ضمن الوا هة المقترحة لمشروع  (98شكل )تظهر ناعورة الكيالنية في   

خال بعض  منشآتفع بعد ألي من اللم تتم عمليات رفيما عدا هاتين الحالتين  .إعادة تأهيل الوا هة الكيالنية

    99شكل )  ل من  يظهر. الرفوعات الفردية والتي ا تتميز بالدقة حيث تمت بشكل فردي وبأذاي  بسيطة  دا، 

 ما لم تصدر الجهات الرذمية أبحاثا، في تاريخ وأصالة  .الفردية للنواعيربعض الرفوعات  (213   211   212    211

أو تتعاون مع  هاٍت بحثية مهتمة بهذا الخصوص  وما تزال المعلومات  بحاثا، النواعير أو تتبنَّ أ

التاريخية عنها موزعة، في  ت   تبها  غير توي ااختصاص وتتداول معلومات تكون أحيانا، غير دقيقة 

. ميةومختلفة فيما بينها  بينما تتوزع المقاات العلمية عنها  في أعداٍد قديمة ومتفرقة من المجالت العل

بشكل أ ثر دقة وترتيبا،  بذ ر تاريخ العمل ومدته وموقعه ونوعه  الترميم ما يتو   توثيق عمليات 

والمواد المستخدمة واذم ر يس الفريق المرمم وأعضا ه ودور  ٍل منهم  عبر تشكيل وظيفة أرشيفية 

ل موثق لعمليات مختصة بتدوين هذي المعلومات وتوثيقها بالصور  بحيث يتكون مع الزمن ذجل شام

ترميم النواعير وتأهيلها  بدا، عن أن تظل المعلومات ضا عة بين المراذالت والكتابات الداخلية  

 .والصور موزعة بين األرشيفات الشخصية ألفراد فريق الترميم

م  تتمتع نواعير حماة بنظام إدارة وصيانة  يدين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها على مستوت العال: نتيجة

 ما تعاني الخطة . ومع تلك فهي بحا ة إلى تحسين  في نقطتي التوثيق والتشريع والتأه  للمخاطر

اإلدارية للنواعير نقصا، في عمليات التسجيل واألرشفة ودعم البحث العلمي و مع المعلومات التاريخية 

 .المتعلقة بمنشآت النواعير

 تىرميم فىي يظهىر وتلىك الخبىرات وزيىادة القىدارت بنىا ب متعلقىا، إيجابيىا،   انبىا،  اإلداريىة الخطىة تشىمل

 تعمىل والتىي النىواعير إلدارة التابعىة النجىارة ورشىة فىي أ بىر وتفىرد بوضىوح ويتجلىى الحجريىة األ زا 

  انىت فقىد القىدم؛ منىذ عنهىا المعروفىة وتميزهىا فرادتهىا علىى حافظىت والتىي المختصة الكوادر تنمية على

؛حمىىص نىىاعورة وصىىيانة إلنشىىا  تخدمتسىى حمىىاة نىىواعير نجىىاري خبىىرات
(1)

 معىىا مىىرة ألول بنيىىت التىىي 

                                                   
(2)

مهند  معماري حموي  حصل على در ة الد توراة في الهندذة المعمارية من فرنسا  ثاني عميد لكلية العمارة  :رضوان طحالوي 

 .م1119 – 2941م  عاش 1115 – 1111بجامعة دمشق 
(1)

 .ـــ 52صـــ . 1ج(. 2995: الزهراوي)م  2946وهدمت عام ( الساقية المجاهدية)ى  انت مقامة عل 



 لرابعاالفصل 
 

329 

م 2721
(2)

  فريىدة اليىوم حتىى حمىاة نجىاري خبىرات بقيىت وقىد .ناعورة مدينة حمص في ذىوق النىاعورة (247 صورة)تظهر  

فمىثال،  السىورية؛ العربيىة الجمهوريىة خىارج حتىى مطلوبىة خىدماتها صىارت بحيىث العىالم أنحىا   ميع في

باادران راساام المعمىىار صىىممها التىىي األلمانيىىة الجامعىىة
(1)

األردن  فىىي م1117 عىىام 
(3)

اذىىتجلبت نىىاعورة،  

.مصىىنوعة فىىي حمىىاة لنصىىبها فىىي فنىىا  الكليىىات
(4)

          األوليىىة  تصىىميماتهابينمىىا تظهىىر   ( 248 صىىورة)تظهىىر النىىاعورة بعىىد تنفيىىذها فىىي  

اذىىتقدم فريقىىا،  ىىامال، مىىن نجىىاري  أذىىبانيا فىىي م1118 عىىام المقىىام ذرقسىىطة معىىرض مىىا أن  .(214شىىكل )فىىي 

.(ناعورة السالم)النواعير الحمويين لتشييد 
(5)

الناعورة المقامىة فىي معىرض ذرقسىطة علىى أيىدي  (150   149 صورة)من  تظهر  ل 

 المعمىىاري والتوثيىىق الرفىىع علىىى القىىدرات بتنميىىة يتعلىىق فيمىىا ضىىعيفة اإلداريىىة الخطىىة لكىىن .النجىىارين الحمىىويين

  .المختصة األ اديمية واألبحاث الدراذات إلى إلضافةبا

يتميز فريق نجاري نواعير حماة عالميا،  وقد حمىل هىذا التميىز منىذ القىدم  وتىدعم الخطىة اإلداريىة  :نتيجة

 .الخبرة لدت نجاري النواعير

 التدابير تجاي بشفافيتها تتميز  ما الممتلك حماية خطة مع التام باندما ها اإلدارية الخطة تتميز

 نقص أن  ما.  وانبها  ميع في  امال،  ليس للمخاطر التأه  أن إا مستمر  بشكل اتخاتها المزمع

          المر وّ  الطموح إلى الوصول على القدرة وعدم التكاليف زيادة في مهم ذب  هو المالية رداالمو

 للحاضر يكفي بما متوفرة المالية واردالم  انت وإن هذا. المتوقفة المنشآت من أ بر عدد وإحيا  إدارة في

 النهر مياي من أدنى حد إلذالة دراذة إعداد ويج  بااهتمام  دير أمر للمستقبل توفيرها في التفكير فإن

 صيانتها وتكاليف بالمحر ات تدويرها تكاليف يوفر مما –الشديد الجفاف ذنوات باذتثنا – النواعير إلى

 ريعها يكون بها خاصة ذياحية مشاريع وإقامة مثال،  الكهربا  توليد في باذتثمارها وتلك  فافها نتيجة

 .مستقبال،  إلدارتها مفيدا، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمص الحديدية قبيل ناعورة : 247صورة 

 ااذتغنا  عنها

 (1121:ذمعان ): المصدر

                                                   
(1)

 (.1121: ذمعان) 
(2)

 التشىىكيلي          فلسىىطيني األصىىل أردنىىي الجنسىىية  صىىاح  مدرذىىة فكريىىة عربيىىة للعمىىارة  ابىىن الفنىىان معاصىىر معمىىاري :راساام باادران 

 .م2945  ولد عام ( مال بدران)
(3)

 .م14/21/1123 تاريخ الهاشمية  األردنية المملكة الناعورة  منطقة في األلمانية الجامعة عبدي  هبة لمهندذةا مع مراذلة 
(4)

.               (لنىىىاعورة المقامىىىة فىىىي حىىىرم الجامعىىىةبخصىىىوص ا GJUمراذىىىلة الباحثىىىة مىىىع الجامعىىىة األلمانيىىىة فىىىي األردن ) .مالحىىىق البحىىىث 

 .ـــ 76 – 75صــ 
(5)

 (1118: حوراني) 
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 فوغمان إينار. م يالدنمار  المعماري به قام م2935 عام المحمدية لناعورة معماري رفع: 97 شكل

 (Riis: 1987): المصدر
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 .الكيالنية وحي الطيارة قصر ترميم مقترح وخلفها الكيالنية الناعورة وا هة: 98 شكل

 (1117: الطحالوي): المصدر

 
 عقدة راضي إعداد – الكيالنية لناعورة الخشبي الدواب وا هة: 99 شكل

 حماة دا رة آثارعن مخططات 
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 .المؤيدية لناعورة الخشبي الدواب ا هةو: 100 شكل

 حماة دا رة آثارعن مخططات 

 
 مسقط ناعورة المحمدية: 212شكل 

 حماة دا رة آثارعن مخططات 
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 .وا هة ناعورة المحمدية: 211شكل 

 حماة دا رة آثارمن مخططات 

 
 .وا هة قناطر ناعورة المحمدية: 213شكل 

 حماة دا رة آثارمن مخططات 
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 .في حماةخشبية في الجامعة األلمانية األردنية قبل تصنيعها  الحديدية التصميم األولي للناعورة: 214شكل 

 (.GJU)هبة عبدي   الجامعة األلمانية األردنية . م

 
حرم غالف العدد الثالث من نشرة الناعورة اإلخبارية  وتظهر فيها الناعورة التي صنعت في مجينة حماة ثم نقلت إلى : 248صورة 

 .الجامعة األلمانية في لوا  ناعور باألردن
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 .ناعورة السالم في ذرقسطة بأذبانيا: 249صورة 

 .مMaría Fernando 1118: المصدر

 

  

  
 .الفريق الحموي يقوم بتر ي  الناعورة الخشبية في مدينة ذرقسطة اإلذبانية: 251صورة 

 .م1119موقع حماة اإللكتروني : المصدر

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=todayimg&filename=200912061420043  

 

 

 

 

 

 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=todayimg&filename=200912061420043


 لرابعاالفصل 
 

316 

 تقييم السالمة. 2

ية ألمٌر مفيد عند دراذة الوضع الراهن والشروط إن الر وع إلى األنظمة والقرارات الّدولية والعالم

الوا   توفرها في عملية إدارة المبنى أو المنشأ األثري للتحقق من ذالمة الخطة الجارية لعملية اإلدارة 

 .والتعّرف على ذبل  ديدة لعمليات إدارة هذي المواقع وصيانتها

ات الثقافية التي تندرج تحت التصنيفات تشترط منظمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في الممتلك

 .الستة و ود نظام إدارة للممتلك وتحقيق شرط السالمة  إضافة، إلى شرط األصالة

:بأنه( Integrity)وتعرف المنظمة شرط السالمة 
(2)

أو /قيا  مدت احتفاظ التراث الطبيعي و 

على تلك يتطل  فحص  بنا ، و. يةالثقافي بتمامه و مال صفاته التي تضفي عليه قيمة، اذتثنا ية عالم

 :شروط ذالمة الممتلك تقييم العوامل التالية

 احتوا  الممتلك على  ل العناصر الالزمة للتعبير عن قيمته العالمية ااذتثنا ية: تـمـام الممتــلك. 

 أن يكون حجمه  افيا، بحيث يعبر عن شتى المعالم والعمليات المجسدة ألهميته:  مـال الصفات. 

 أو اإلهمال/مدت تضرري  را  التنمية و: المخاطر غياب. 

أو معالمه /يقصد التعريف في شقّه المتعلق بممتلكات التراث الثقافي أن البنية المادية للممتلك و

 ما ينبغي أن يتوفر  ز  هام . الهامة يج  أن تكون في حالة  يدة  وأن يكون قد وضع حدٌّ لتدهوري

وينبغي المحافظة أيضا، على العالقات . الكلية التي يجسدها الممتلك من العناصر المعبرة عن القيمة

والوظا ف الحيوية المو ودة في المناظر الطبيعية الثقافية والمدن التاريخية وذا ر الممتلكات الحية  

و مستخلص لهذا الفحص تتم . والتي تعد من العوامل الجوهرية التي تضفي على الممتلك طابع التميز

 .ان السالمة الخاص بالممتلك تابة بي

منشأة  ما تزال  ميع هذي النواعير تحتف   24ناعورة خشبية ضمن  27تحتوي مدينة حماة 

بصفاتها وعناصرها الخشبية والحجرية األذاذية التي تعبر عن قيمتها ااذتثنا ية   ما ما يزال بعضها 

صل مياهها إليها مما يجسد دورها            محتفظا، بصالته بالمناطق الحضرية أو الزراعية التي بقيت تو

إن مجموعة نواعير حماة تحتوي  افة العناصر المعبرة          . في عملية نقل الما  بشكٍل  امل وواضح

عن قيمتها المعمارية واإلروا ية والزراعية والهندذية واإلدارية   ما أنها بالتكامل مع محيطها العمراني 

 .م والعمليات التي تجسد أهميتها للمدينة بقسميها الحضري والزراعيتسفر  عن  ميع المعال

إن اإلهمال الذي تعرضت له النواعير في الفترة الواقعة بين خمسينات وذتينات القرن الماضي  

باإلضافة إلى عمليات الترميم بمواد حديثة تر ا أثرا، على األقسام الحجرية في بعض المنشآت  إا أن 

وٌر ومعروف و ز ي   ما أنه قد توقف باعتماد المواد التقليدية فقط في عمليات هذا الضرر محص

تعرضت منشآت النواعير  ذلك إلى بتر  بير لقنواتها الحجرية في ذبيل عملية توذعة المدينة  . الترميم

بهذا . اليوم لم يعد من داٍع لعمليات هدم الحجريات   ما أنها باتت محمية، بمو   قانون اآلثار السوري

فإن األضرار التي تعرضت لها نواعير حماة  را  التنمية واإلهمال قد توقفت وحصرت وباتت تحت 

 .السيطرة   ما أن مخاطر هدمها أو تغيير  زٍ  من معالمها قد غدت غا بة

إن المعالم التي تجسد أهمية الناعورة متوا دة ضمن منشآتها وهي  املة وتامة في  ميع المنشآت؛ 

تزال  ميع المنشآت محتفظة، بدواليبها الخشبية وذدودها ومثلثاتها وأبرا ها وأ زاٍ  واضحة  حيث ما 

وهي العناصر التي تجسد آلية عمل هذي اآللة ودورانها ورفعها للما   وهي تجسد هذي . من قناطرها

                                                   
(2)

المبىادئ التو يهيىة لتنفيىذ اتفاقيىة التىراث . "مر ىز التىراث العىالمي –اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العىالمي الثقىافي والطبيعىي 

 .88الفقرة . مصدر ذابق .م1115فبراير1/تا". العالمي
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  عمرانية  ما أن محيط هذي المنشآت المكون من بساتين زراعية وأحيا. العمليات بشكٍل واضٍح و افٍ 

 قديمة يظهر العالقة الحية والمتينة بينها وبين النواعير المتمثلة في عملية نقل الما  وتوصيله إليها  ذوا ، 

(.            في األراضي الزراعية)  أو ضمن ذواقي أرضية (في المناطق الحضرية) ان ضمن الجدران 

نواعير قليلة؛ إا أنها  افية لتوضيح عملية وإن  انت المناطق الحضرية المتبقية ممن تنتفع بمياي ال

توصيل الما  إليها   ما أنها تحمل بذاتها قيما، تاريخية ومعمارية وأثرية مميزة مما ا يجعها عرضة، 

 .للخوف من أخطار اإلزالة أو عدم الحفاظ عليها

طريق إن نواعير حماة في حالة صوٍن وإدارة مقبولتين؛ يشرف عليها مجلس مدينة حماة عن 

مديرية النواعير باإلضافة إلى مديرية اآلثار والمتاحف  وهي محمية بقوانين تجعها غير معرضة 

 ما أن عمليات الصيانة لمعالم الممتلك وصفاته األذاذية تتم بشكٍل دوري . ألخطار بشرية مستقبلية

 .وعلمي يساعد على حمايتها والحفاظ عليها

للنواعير في حماة في خدمة األغراض الزراعية بالنسبة  ختاما، فإن ااذتخدام الحالي البشري

للبساتين المستفيدة من مياي النواعير  واألغراض الثقافية بالنسبة للمنشآت التي ما تزال تروي              

من مياهها  واألغراض السياحية بالنسبة لمنظر المدينة العام والمنشآت السياحية والترفيهية المجاورة 

لنواعير   ميعها مقبولة اذتدماتها دون إضرار المنشآت وتوافقها مع قيمها التراثية التي لمنشآت ا

 .أنشأت في األذا  أل لها

وعالقاتها احتفاظها بصفاتها وعناصرها عبر  السالمةتحقق مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني  :نتيجة

 زا  الباقية منها بحجم وعدٍد  افيين لتعبر عن صفاتها وتمتع األ عن صفاتها ااذتثنا ية  المعبرةواذتخداماتها 

 .وعملياتها  إضافة، إلى غياب مخاطر التنمية لحمايتها بقوانين وغياب مخاطر اإلهمال لتمتعها بنظام إدارة ملتزم
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 :الرابعنتائج الفصل 

العديىىد مىىن النتىىا ج المتعلقىىة  األهىىداف التىىي بنىىي عليهىىا  وتلىىك عبىىر توصىىله إلىىى الرابىىعحقىىق الفصىىل       

بحمايىىة وصىىيانة وإدارة النىىواعير فىىي مدينىىة حمىىاة  باإلضىىافة إلىىى إثبىىات تحقيقهىىا للسىىالمة مىىن النىىواحي 

 :اإلدارية والمادية
بدأ اانتباي إلى أهمية تسجيل نواعير حماة  مباني أثرية في الثلث الثاني من القرن العشرين للميالد   -

 .ية السبعيناتواذتمر تسجيلها حتى نها

             يحمي قانون اآلثار السوري الممتلكات المسجلة عليه  وتعود مسؤولية تحديد حدودي وو ا به  -

 .على السلطات األثرية

إا أنها ا تسجل ناعورتي العثمانية والمؤيدية على قا مة  صدرت قرارات محلية لحماية النواعير -

 .و ا   واضحة أو  افية وأنظمة عدم ارتفاع لجميع المنشآت  ما ا تحددالمباني السورية األثرية  

 .عق  تسجيل نواعير حماة  مباٍن أثرية تّم ترميمها بشكٍل دوري -

قبل تسجيل النواعير أثريا، تم ترميم بعض من منشآتها الحجرية باذتخدام اإلذمنت نتيجة ترميمها نم  -

إا أن هذي العمليات قد أوقفت  .وفة ومحددةقبل المنتفعين بها ومال ها ذابقا،  وهذي األقسام معر

 .وصارت تدار من قبل مؤذسات الدولة والسلطات األثرية

 .م2935أول النواعير التي حملت تصنيفا، أثريا،  انت ناعورتي المحمدية والمأمورية عام  -

 .بدأ ااذتغنا  عن النواعير يتم بين خمسينات وذتينات القرن العشرين للميالد -

م واذتمر حتى عام 2969نواعير حماة على ا حة المباني األثرية السورية منذ عام بدأ تسجيل  -

 .م2978

يتم ترميم األ زا  الخشبية من الناعورة من قبل دا رة النواعير التابعة لمجلس مدينة حماة  بينما يتم  -

 .ترميم األ زا  الحجرية من قبل مديرية آثار حماة التابعة للمديرية العامة لآلثار

م تم إحداث مديرية النواعير وتعتبر الوحيدة من نوعها في العالم المتخصصة بإدارة 2999عام  -

 .منشآت النواعير وصيانتها بشكل دوري

               يقوم مجلس مدينة حماة عن طريق  شوفات دا رة النواعير بوضع خطط ترميمها  إضافة،  -

 . زا  الخشبيةإلى مخاطبة مديرية اآلثار عند الحا ة لترميم األ

تتم إدارة نواعير حماة وفق ذياذة شرا ة المجتمع بين مجلس المدينة والجهات الحكومية  تتميز هذي  -

 .ااذتراتيجية اإلدارية بشفافيتها ومال متها لخصوصية النواعير وتتفعيل دور المجتمع

اتخات التدابير  إن حماية النواعير تتم باتخات قرارات وتشريعات تفصيلية وواضحة  إضافة إلى -

 .الحامية لها من األخطار الطبيعية والمخاطر البشرية المحتملة

إن اإلدارة لنواعير العاصي تسبق في األهمية األنظمة السياحية والسكنية  وتلحق نظام اإلدارة  -

 .الما ية للنهر

توت العالم  تتمتع نواعير حماة بنظام إدارة وصيانة  يدين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها على مس -

 ما تعاني الخطة . ومع تلك فهي بحا ة إلى تحسين  في نقطتي التوثيق والتشريع والتأه  للمخاطر

اإلدارية للنواعير نقصا، في عمليات التسجيل واألرشفة ودعم البحث العلمي و مع المعلومات 

 .التاريخية المتعلقة بمنشآت النواعير

  وقد حمل هذا التميز منذ القدم  وتدعم الخطة اإلدارية يتميز فريق نجاري نواعير حماة عالميا،  -

 .الخبرة لدت نجاري النواعير

عبر احتفاظها بصفاتها وعناصرها وعالقاتها  السالمةتحقق مجموعة نواعير حماة ومحيطها العمراني  -

ن لتعبر                 واذتخداماتها المعبرة عن صفاتها ااذتثنا ية  وتمتع األ زا  الباقية منها بحجم وعدٍد  افيي

عن صفاتها وعملياتها  إضافة، إلى غياب مخاطر التنمية لحمايتها بقوانين وغياب مخاطر اإلهمال لتمتعها 

 .بنظام إدارة ملتزم
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 :الخاتمة. 3

  الكنوز الوطنية  و أول خطوات الحفاظ إن تمّرف الشموب على قيمة ممتلكاتها التراثية وعّد ا م      

عليها، تُتبل  ذه الخطوة بسّ  القواني  والشرائل لحماية  ذه الممتلكات وصونها لألجيال القادمة، وإدارتها 

 .بأسلوب مستدام يوفر الحفاظ عليها مادياً وتراثياً 

 و رمز ا الذي ظل متواجداً تمتبر نواعير حماة شا داً على جميل المصور التو عاشتها المدينة، و      

فو جميل السجالت التاريخية المحفوظة حولها، وإن الحفاظ عليها  و مسؤولية وواجب يقمان على عاتق 

 .المجتمل المحلو باإل افة إلى المؤسسات الحكومية والتراثية

و م  الممارة إن الميزة الكبرى فو نواعير حماة ال تكم  فو الحجارة واألخشاب المبنية فحسب؛ فه      

الحية التو تتمرض لممليات ترميم وإصالح دورية مستمرة، بل إن ميزتها تكم  فو  ندستها وتقنيات 

وإن الحفاظ عليها ال يكون فقط بالحفاظ على األجزاء المادية؛ بل  و أمٌر ال يتم دون ... تصنيمها وإنشائها

 .االستمرار فو إبقاء القيم المميزة فيها حية ومستمرة

الو ل الرا   لنواعير حماة مبشر فو إمكانية أخذه منحى نحو األفضل فو عمليات اإلدارة وإعادة       

التأ يل، وفو الحفاظ على محيطها الطبيمو والممرانو الذي لم يبَق منه جزء كبير ولكنه كاٍف إلظهار 

 .قيمها ومميزاتها االستثنائية

ث شمل جميل الجوانب التو  دف لدراستها حول إن مضمون  ذا البحث مطابٌق لتوصيفه؛ حي      

نواعير حماة ومحيطها الممرانو تاريخياً وفنياً وتحليلياً، وإن جميل أجزائه تكمل بمضها حيث يشكل 

حماة مدينة الدراسة التاريخية منه أساساً ال يستغنى عنه لفهم السياق التاريخو والطبيمو المحيط بنواعير 

كما يحقق الجزء التحليلو الفنو الفهم الدقيق والشرح المفصل آلليات  وفر يات نشوئها وتطور ا،

التاريخو وتوثيق و مها الرا  ، الدراسات  وتصميم وعمل النواعير إ افةً إلى تحقيق التوثيق تصنيل

موقل وأ مية نواعير حماة بالنسبة للمنشآت المشابهة ع  حقيقٍة وصادقة المقارنة تسهم فو تكوي  صورة 

مياً ومحلياً، ويشكل تحليل كٍل م  األصالة والسالمة على أسٍس علمية وعالمية سبقاً لم يتم القيام به لها عال

م  قبل لمنشآت النواعير، تسهم  ذه التحليالت فو فهم أ مية وقيمة النواعير الحسية والممنوية بشكٍل 

 .تفصيلو ودقيق كما تساعد فو الوصول ألنسب سبل الحفاظ عليها وإدارتها

توصل البحث إلى المديد م  النتائج الهامة التو تشير إلى القيمة المالية لنواعير حماة فو سياقها       

المديد م  التوصيات والمقترحات مخطط حماية عمرانو شامل وإلى الممرانو والتاريخو، باإل افة إلى 

بذلك أ دافه ومستجيباً لحل  التو تطرح سبالً لحماية وإدارة والحفاظ على  ذه المنشآت القيمة، محققاً 

فو جميل جوانبه وفصوله ومحقٌق شكالً ومضموناً البحث بشكله  ذا متكامٌل . اإلشكاليات التو تم طرحها

 .وأغرا ه البحثية التو بنو عليها أل دافه
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 :النتائج. 2

 :التاريخية للنواعير ومحيطها نتائج الدراسة. 3. 2

دأ فو موقل تل القلمة، وفاو األلاا الثالاث قبال المايالد أصابم التجمال التجمل السكنو فو مدينة حماة ب -

 .مدينة مسورة

ويرجال . منذ إنشائها االسم نفسه، والذي يرمز إلاى تحصاينها فاو اللغاات القديماة( حماة)حملت مدينة  -

 .سبب إطالقه عليها كون موقمها محمياً بالمرتفمات غرباً وجنوباً، وبالنهر الماصو شرقاً وشماالً 

نهضت مدينة حماة عمرانيااً وزراعيااً فاو المصاور القديماة فاو ظاّل حكام الساومريي ، والمماوريي ،  -

 .والحثيي  والميتانيي 

ازد رت حماة بشكٍل كبير فو المهد اآلرامو، وعادت للحياة بمد تخريب قبائل الجيرو لها، وقد سا م  -

لصااناعة والزراعااة وتاام بناااء اآلراميااون فااو ازد ار ااا علااى الصااميدي  الااداخلو؛ حيااث ازد اارت ا

 .القلمة، والخارجو؛ حيث صارت عاصمة مملكة

 .إن القنوات المائية  و م  السبل القديمة إليصال مياه اآلبار إلى مدينة حماة -

ازد اارت المدينااة عمرانياااً خااالل الحكاام الرومااانو، كمااا كاناات لهاام مسااا مات فمالااة فااو تطور ااا  -

 .الزراعو واإلروائو

          ة فااو المصاار األمااوي وبدايااة المصاار المباسااو ممااا جملهااا تباادو أقاارب للقريااة، تراجماات عمااارة حمااا -

 .إال أنها حافظت على دور ا التجاري واالقتصادي

كان لوقوع الزلزال تأثيٌر فو  دم وم  ثم إعادة إعمار جزٍء كبير م  مدينة حماة، مما يمطاو مؤشاراً  -

 .  األخطارإلى تنبه القائمي  على إعمار ا لهذا النوع م

كان نهر الماصو محوراً مهماً فو المالقة بي  مدينة حماة وجوار ا؛ يظهر ذلك فو االتفااق اآلراماو  -

 .بي  ملكو حماة وأرباد، وفو االختالف األيوبو بي  ملكو حماة وحمص

، كماا بناى علم  المديق صي مر تياسمي فو حماة م  قبل عاالم الفلاك المهناد  ( طاحونة الغزالة)بنيت  -

حيااث أن المهنااد  ! ال يماارف علااى وجااه الدقااة إن كاناات أبراجاااً فلكيااة أو أباارا  نااواعير  جاااً أبرا

 .المذكور قدم خالل حياته فو حماة أعماالً فلكية وأعماالً أخرى زراعية

كان لملوك حماة األيوبيي  دوٌر  ام فو عمارة المدينة وتوسمتها، وما تزال المديد ما  منشاآتهم قائماةً  -

 .محتى اليو فيها

 .م1325بدءاً م  عام ( مدينة أبو الفداء)حملت حماة اسم  -

نشطت المدينة كمركز حضاري مهم تحات فتارات الحكام اآلرامياة والكالسايكية والزنكياة واأليوبياة،  -

 .وتركت جميل  ذه المصور أثراً على عمارة المدينة وعمرانها وتطور ا بالمجمل

               ماادينتي  مسااّورتي ، تقاال بينهمااا القلمااة المبنيااةكاناات مدينااة حماااة فااو المصااور الوسااطى تتااألا ماا   -

 .الذي يحفل باألسواق( ربض المدينة)على تل، وفو أسفلها 

حتى نهايات المهد األيوبو كانت مديناة حمااة تقال علاى الضافة الغربياة لنهار الماصاو، والتاو حملات  -

مالم الممروفة التو أنشاتت علاى الضافة ، وكان جامل أبو الفداء م  أقدم الم(منطقة السوق)الحقاً اسم 

 .الشرقية للنهر

يمتاز نهر الماصو إقليمياً ومائياً بخصوصية مختلفاة عا  األنهاار المجااورة فاو المنطقاة، كماا تمتااز  -

فو منطقاة حمااة بخصوصاية جيولوجياة ومورفولوجياة شاكلت بمجموعهاا بيتاة مثالياة إلقاماة   فافه

 .النواعير

 .بخصائص عدة تمك  إقامة النواعير عليه ودراستها يمتاز نهر الماصو مائياً  -

             يمتاااز نهاار الماصااو فااو منطقااة حماااة المحصااورة بااي  الرساات  وسااهل الغاااب بتوافااق خصائصااه  -

 .مل شروط إقامة النواعير
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إن الفهم الحموي لتسمية نهر الماصو  و بممنى عصيه على الورود والسقاية منه دون تطويماه بآلاة  -

 .الناعورة

 .حمل نهر الماصو عبر التاريخ تسميات يونانية وعربية اختلفت باختالف المنطقة التو يمر بها -

تتربل آالت النواعير الهيدروليكية على رأ   رم دواليب رفل المااء حاول الماالم وتصانا أنثولوجيااً  -

اء داخاال كااأرقى  ااذه اآلالت وذلااك العتماد ااا علااى القااوة الهيدروليكيااة فااو تحريكهااا، ولرفمهااا الماا

 .مقصورات مبنية م  أصل تصميم دواليبها

 .نواعير حماة الخشبية تصنا  م  أرقى آالت رفل الماء ذات الدواليب -

 .أغلب أنواع دواليب رفل الماء التقليدية قد اندثرت أو تم االستغناء ع  استممالها -

              تواجاااد ا ال يوجاااد دليااال قااااطل علاااى أصااال ناااواعير حمااااة، وإن تواجااادت أدلاااة عديااادة تشاااير إلاااى  -

 .فو عصوٍر مختلفة

تواجدت النواعير كآلة فمالة لرفل الماء فو منطقة حماة بشكل أكيد منذ القرن الخامس للمايالد، إال أن  -

 .أدلة عديدة تشير إلى توجد ا قبل  ذه الفترة

           اعورٍة تاادلل أقااوال الرحالااة علااى أن شخصااية نااواعير حماااة لاام تااُك تتمثاال فااو تاااريخ أو تساامية كاال ناا -

          علااى حاادة، وأن أ ميتهااا  ااو بأ ميااة مجموعهااا الااذي يشااكل نظاماااً يرفااد المدينااة ويسااقيها بأجممهااا

م  بساتي  ومرافق عامة ومساك ، حيث ال فائادة لنااعورة مفاردةً دونااً عا  البقياة، وأ مياة الناواعير 

تكاملية مل بمضها البمض وبادور كاٍل منهاا الكبيرة منها والصغيرة ال تكم  بجحمها بل فو عالقتها ال

 . م   ذا النظام

حافظاات النااواعير المتواجاادة حالياااً علااى شااكل شااديد التشااابه ماال صااورتها المائاادة للقاارن الخااامس  -

 .الميالدي؛ م  حيث تصميم المنشأة وطرق رفل المياه

 :نتائج الدراسة التحليلية الفنية والتوثيقية لنواعير حماة. 2. 2

شأة الناعورة م  قسم إنشائو مبنو إ افةً إلى دوالبها الخشبو؛ يقوم الدوالب الخشبو تتكون من -

            بمهمة اغتراف الماء ورفمه، بينما تقوم األقسام المبنية بالممل كمناصر تحميل أجزاء المنشأة، 

 .أو تحريك دوالبها، توصيل الماء المرفوع عبره

باستخدام مكونات اقتصادية و ،سهلةاقتصادية وباستخدام تقنيات تنشأ األقسام المبنية م  النواعير  -

 .متوفرة فو المحيط الطبيمو للمدينة

 باستغاللم  أنواع مختلفة م  األخشاب المتوفرة فو المحيط الطبيمو  دوالب الناعورةينشأ  -

 .يلالخواص الفنية لكل نوع منها، مجموعةً سوية بأسافي  خشبية ومسامير حديدية محلية التصن

حملت منشأة الناعورة عدة مسميات عبر التاريخ؛ الناعورة، الحنانة، الفلك، الدوالب، المنجنون  -

 .والساقية

، يظهر ذلك م  خالل االستمراض التاريخو ناعورة الماصو على تصميم ثابت تقريباً حافظت  -

 .وحديثاً  الذي يظهر تطابقاً فو تصميم وآلية عمل الناعورة قديماً  للنصوص المربية القديمة

أو تتأثر بالنواعير / عند تصميم الناعورة يراعى فو البداية اختيار موقمها بحيث ال تؤثر على -

 .المتواجدة مسبقاً 

تحقق منشأة الناعورة أرقاماً تدل على تصميمها وفق موديوالٍت  ندسية؛ حيث يحقق تصميم البر   -

، كما تظهر (الخطوة)ديوٍل خاص و و النسبة الذ بية، بينما يصمم الدوالب الخشبو باستخدام مو

 .عالقاٌت مهمة بي  أعداد الرادينات والجاممات وصناديق رفل الماء

يتناسب اختيار تصميم بر  الناعورة وارتفاعه طرداً مل قطر دوالبها؛ بحيث يقل االرتفاع كلما  -

 .صغر قطر الدوالب، كما يتناسب عرض البر  عكساً مل قطر الدوالب

 .ط األساسو لدوالب الناعورة باستخدام خطوط أولية قليلة وبأدوات بسيطةيمك  رسم المخط -
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أو إنقاصها بحسب الطلب وبحسب التغير         / النواعير منشآت مرنة؛ يمك  زيادة حمولتها بالمياه و -

 .فو منسوب النهر السنوي

 .ما تزال األقوا  فو حجريات النواعير متأثرة بالحقبتي  األيوبية والمثمانية -

 .اتخاذ الفتحات الكبيرة واألطناف البارزة فو أبرا  النواعير م  وسائل تحقيق الوفر االقتصادي -

آالت النواعير برغم كلفتها المبدئية المالية نسبياً إال أنها اقتصادية فو عمليات الترميم حيث ال تحتا   -

ل القطل الخشبية األقسام الحجرية ورشات نحت كتخصصة أو قطل حجرية كبيرة، كما يتم استبدا

كما تحقق وفراً اقتصادياً . المكونة للدوالب على مراحل ودون الحاجة إلى تفكيك كامل الدوالب

 .برفمها كميات كبيرة وثابتة م  الماء دون انقطاع ودون تكلفة

نظريات التصميم واإلنشاء التو قامت عليها النواعير تدل على فهم ممماري و ندسو م  قبل  -

 .يهامصمميها ومنفذ

 .النواعير أ م سبل تزويد مدينة حماة بالماء متبوعةً بسبل أخرى كاألميات والقناتي  المائيتي  -

اعتمدت الجماعات المائية المستفيدة م  مياه النواعير بحماة فو تقسيم المياه المرفوعة إليها             -

 .على تشريمات محلية تتميز بالمدالة والدقة

طيط الممرانو لمدينة حماة، كما أوجدت عناصر مممارية غير تقليدية              أثرت النواعير على التخ -

 .فو منشآتها

 14تتواجد النواعير فو مدينة حماة على شكل مجموعات يبلغ عدد ا خمس مجموعات، مكونةً م   -

 .باإل افة إلى المنشآت الملحقة بهال كالمطاح  والجسور. دوالباً  11منشأة تحتوي 

 .فو المصر الحالو 5ناعورة سابقاً، خربت منها  13حماة اإلدارية على  احتوت حدود -

 :نتائج الدراسة التحليلية ألصالة نواعير حماة، ومقارنتها باألمثلة المشابهة. 3. 2

                مجموعة نواعير حماة ومحيطها الممرانو ذات أ مية وقيمة بارزة عالمية تؤ لها لإلدرا  -

كو للتراث المالمو ممثلةً الفكر الهندسو والمدنو واالجتماعو لمدينة حماة على الئحة اليونس

 .والجمهورية المربية السورية

نواعير الماصو فو حماة وناعورة نهر يزيد فو دمشق  ما نموذجان آلالت رفل الماء، يحقق كٌل  -

اآلخر فو الهندسة  منهما للمدالة فو توزيل الماء والتكلفة، ويظهر كٌل منهما نموذجاً مختلفاً ع 

 .واإلنشاء واإلدارة

إال أن  نواعير نهر الماصو ونواعير نهري الفرات والخابور تتشابه فو الفكرة اإلنشائية والهندسية، -

الفارق األساسو يكم  فو تكامل األولى فو جميل عناصر ا حتى تفاصيلها الدقيقة جداً أوصلها           

قيقة وممقدة إنشائية و ندسية وحسابية وإدارية، فيما حافظت إلى شبه الكمال ونتج عنه تفاصيل د

على البساطة الممتنمة التو تكفو كو تخدم ما أنشتت ألجله، تجلت  ذه البساطة فو كل  الثانية

. أمور ا اإلنشائية والهندسية واإلدارية بما يتوافق مل ظروف مستخدميها وتوقيت وكيفية استخدامها

فو بيتته التو نتج عنها ويشغل درجة مهمة فو تطور السلم الحضاري كال النموذجي   و ناجٌم 

 .والزراعو والهندسو للمنطقة

تمثل ناعورة البوالفيا التطوير األندلسو واألوروبو للنواعير الحموية، وما تزال تحمل تشابهات  -

موعات سبق الممل المؤسساتو لمج. كبيرة مل أصلها الحموي فو اإلنشاء وآلية الممل والتسميات

نجاري نواعير حماة نظيره فو األندلس، بينما كان االحتكام إلى النزاعات والقضايا الخالفية يتم وفقاً 

 .لتقسيم مياه الناعورة( الّدور أو النوبة)لألعراف الداخلية، واعتمد األندلسيون على الطريقة الحموية 

جنوب شرق آسيا يمثالن  إن النواعير الخشبية فو حوض الماصو والنواعير الخيزرانية فو -

نموذجي  عبقريي  آلالت رفل ما األنهر إلى المناطق المالية، ويملك كٌل م  النموذجي  تاريخاً 

موغالً  فو القدم، إال أن كالً منهما يختلا ع  اآلخر بخصوصية نشأت ع  سياق ثقافو وجغرافو 
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تداماً لسقيا األرا و الزراعية يمثل كُل م  النموذجي  حالً فماالً ومس. وطبيمو مختلا ع  اآلخر

ولالستفادة القصوى م  ممطيات البيتة وللتوظيا المبقري لخصائص المواد تبماً للبيتة المولودة فيها 

 .والمطلوب منها خدمتها

 .ال تمثل نواعير حماة النواعير األكبر فو المالم على المطلق، بل تحتوي أكبر الدواليب الخشبية -

ياً ومحلياً بأسبقية تاريخية ال يستهان بها، كما تتفرد بتصميم أنيق ودقيق تتميز نوعير حماة عالم -

واقتصادي وعالو التقنية واالستدامة لدواليبها، وباحتوائها على دواليب تُمّد م  أكبر الدواليب 

 .الخشبية فو المالم، وبنظام إدارة تقليدي دقيق وعادل، وببقائها قيد الممل حتى اليوم

زالت تقام فو أماكنها األصلية عبر التاريخ، وقد تّم الحفاظ على جزٍء كاٍف إلظهار  نواعير حماة ما -

خصائصها م  محيطها الممرانو، فيما لم يتغير محيطها الطبيمو بتأثير عوامل طبيمية قا رة            

 .ال رجمة فيها، كما بقو محيطها الزراعو يسقو بميا ها بنفس الطرق التقليدية

ندسو للدوالب الخشبو والمنشآت الحجرية لنواعير حماة وا تمامه بتفاصيل شديدة الدقة التصميم اله -

كما تجسد  تُظِهر دقةً عالية فو المخططات والحسابات الهندسية، وفهماً عميقاً فو البناء والميكانيك،

 .حرفيةً عالية فو التنفيذ والبناء

األجزاء الحجرية وتصنيل األجزاء الخشبية، استخدام المواد المتواجدة فو المحيط الطبيمو لبناء  -

واالستفادة القصوى م  صفات األخشاب المختلفة لتصنيل قطل الدوالب الخشبو محققة االستدامة 

ومازالت الطرق التقليدية فو إنشاء المناصر الحجرية ونجارة القطل الخشبية وتصنيل . واالقتصاد

 .المسامير الممدنية قيد االستخدام

 :ير حماة بشكٍل مقبول على استخداماتها األصلية كما يلوحافظت نواع -

تمتبر النواعير مصدراً مهماً لسقيا األرا و الزراعية وما : االستممال لألغراض الزراعية ▫

زال استممالها يتم بالطرق القديمة واآلليات االجتماعية المتمارف عليها، وتشمل األنشطة ري 

 .المحاصيل وتخزي  الماء

تمتبر النواعير أ م عناصر التنزه والترفيه أل الو : ألغراض الترفيهية والثقافيةاالستممال ل ▫

 .المدينة منذ القدم وحتى اليوم، وتشمل األنشطة ممارسة األنشطة االجتماعية والترفيهية

كانت النواعير إحدى المصادر األساسية لتوفير الماء للمدينة، : االستممال لألغراض الخدمية ▫

االستممال تقريباً بسبب تطور وسائل توصيل الماء وتغير خصائص ماء النهر وقد توقا  ذا 

حافظت المجموعات المائية على األنظمة التقليدية لتوزيل مياه  .إال أنه لم يندثر بشكل نهائو

 .النواعير، فيما ظلت عمليات الترميم تقام تحت إشراف الدولة إنما بإشراف المؤسسات الحديثة

اإلدارة المائية لمياه نواعير حماة محكومة باألعراف واآلليات التقليدية نفسها، وما ما تزال عمليات  -

 .تزال عمليات ترميم النواعير تدار م  قبل مؤسسات الدولة إنما بأنظمة المصر الحديث

المربو انتشر ليُستممل عالمياً وفقاً الستمماله السوري فو حماة لتوصيا ( الناعورة)مصطلم  -

 لماء الهيدروليكية بال ترو ، محلياً شكلت نواعير حماة بالنسبة أل لها أحد أ مّ دواليب رفل ا

 .المصادر للقصص والحكايا الشمبية واألساطير التراثية

قيما ً ثقافية وتراثية ( النهر والبساتي )تحمل نواعير حماة ببنائها وصوتها ومحيطها الطبيمو  -

 .وتقليدية وروحية

ومحيطها الممرانو األصالة متمثلةً بسماتها السبل، كما أن عمليات تحقق مجموعة نواعير حماة  -

 .صيانتها تمتبر امتداداً ألصالتها
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نتائج الدراسة التحليلية لسالمة نواعير حماة ومحيطها اليمراني والوضع الراهق . 4. 2

 :إلدارتها وحمايتها

لث الثانو م  القرن المشري  للميالد، بدأ االنتباه إلى أ مية تسجيل نواعير حماة كمبانو أثرية فو الث -

 .واستمر تسجيلها حتى نهاية السبمينات

             يحمو قانون اآلثار السوري الممتلكات المسجلة عليه، وتمود مسؤولية تحديد حدوده ووجائبه  -

 .على السلطات األثرية

ة والمؤيدية على قائمة إال أنها ال تسجل ناعورتو المثماني صدرت قرارات محلية لحماية النواعير -

 .كما ال تحدد وجائب وا حة أو كافية وأنظمة عدم ارتفاع لجميل المنشآتالمبانو السورية األثرية، 

 .عقب تسجيل نواعير حماة كمباٍن أثرية تّم ترميمها بشكٍل دوري -

يمها نم قبل تسجيل النواعير أثرياً تم ترميم بمض م  منشآتها الحجرية باستخدام اإلسمنت نتيجة ترم -

إال أن  ذه الممليات قد أوقفت  .قبل المنتفمي  بها ومالكها سابقاً، و ذه األقسام ممروفة ومحددة

 .وصارت تدار م  قبل مؤسسات الدولة والسلطات األثرية

 .م1395أول النواعير التو حملت تصنيفاً أثرياً كانت ناعورتو المحمدية والمأمورية عام  -

 .يتم بي  خمسينات وستينات القرن المشري  للميالد بدأ االستغناء ع  النواعير -

م واستمر حتى عام 1363بدأ تسجيل نواعير حماة على الئحة المبانو األثرية السورية منذ عام  -

 .م1311

يتم ترميم األجزاء الخشبية م  الناعورة م  قبل دائرة النواعير التابمة لمجلس مدينة حماة، بينما يتم  -

 .ة م  قبل مديرية آثار حماة التابمة للمديرية المامة لآلثارترميم األجزاء الحجري

م تم إحداث مديرية النواعير وتمتبر الوحيدة م  نوعها فو المالم المتخصصة بإدارة 1333عام  -

 .منشآت النواعير وصيانتها بشكل دوري

               يقوم مجلس مدينة حماة ع  طريق كشوفات دائرة النواعير بو ل خطط ترميمها، إ افةً  -

 .إلى مخاطبة مديرية اآلثار عند الحاجة لترميم األجزاء الخشبية

تتم إدارة نواعير حماة وفق سياسة شراكة المجتمل بي  مجلس المدينة والجهات الحكومية، تتميز  ذه  -

 .االستراتيجية اإلدارية بشفافيتها ومالءمتها لخصوصية النواعير وتتفميل دور المجتمل

واعير تتم باتخاذ قرارات وتشريمات تفصيلية ووا حة، إ افة إلى اتخاذ التدابير إن حماية الن -

 .الحامية لها م  األخطار الطبيمية والمخاطر البشرية المحتملة

إن اإلدارة لنواعير الماصو تسبق فو األ مية األنظمة السياحية والسكنية، وتلحق نظام اإلدارة  -

 .المائية للنهر

ظام إدارة وصيانة جيدي  مقارنة بالمنشآت المشابهة لها على مستوى المالم، تتمتل نواعير حماة بن -

كما تمانو الخطة . ومل ذلك فهو بحاجة إلى تحسي   فو نقطتو التوثيق والتشريل والتأ ب للمخاطر

اإلدارية للنواعير نقصاً فو عمليات التسجيل واألرشفة ودعم البحث الملمو وجمل المملومات 

 .ملقة بمنشآت النواعيرالتاريخية المت

يتميز فريق نجاري نواعير حماة عالمياً، وقد حمل  ذا التميز منذ القدم، وتدعم الخطة اإلدارية  -

 .الخبرة لدى نجاري النواعير

عبر احتفاظها بصفاتها وعناصر ا وعالقاتها  السالمةتحقق مجموعة نواعير حماة ومحيطها الممرانو  -

ا االستثنائية، وتمتل األجزاء الباقية منها بحجم وعدٍد كافيي  لتمبر                 واستخداماتها الممبرة ع  صفاته

ع  صفاتها وعملياتها، إ افةً إلى غياب مخاطر التنمية لحمايتها بقواني  وغياب مخاطر اإل مال لتمتمها 

 .بنظام إدارة ملتزم
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 :ا اليمرانيبيان القيمة االستثنائية اليالمية لنواعير حماة ومحيطه. 3. 2

نتيجةً للدراسات التاريخية والتحليلية بأنواعها يمك  كتابة بيان القيمة االستثنائية المالمية لنواعير       

 :حماة ومحيطها الممرانو
:خالصة مقتضبة جامية -3

(1)
 

النواعير  و آالت لرفل الماء تتكون م  دواليب خشبية قائمة  : مملومات النواعيرملخص  -

جزاء مبنية م  الحجر، تقوم  ذه اآلالت بمهمة رفل الماء م  النهر داخل ومتصلة بأ/ على

مقصورات موجودة فو دواليبها، وم  ثم تنقل الماء عبر قناطر ا الحجرية إلى المبانو المامة 

تقل مجموعة نواعير حماة  م  الحدود اإلدارية . والخاصة واألرا و الزراعية فو المدينة

 فتو نهر الماصو، وتحيط بها أنسجة عمرانية تاريخية أثرية مكونة  لمدينة حماة السورية على

 م  النهر بواسطة النواعير بساتي  كانت جميمها تستقو ميا هاوم  أحياء سكنية ومنشآت عامة 

فو حوض تواجد ا على  على وجه الدقة إال أن أقدم دليل ملمو تاريخ إنشائها ال يمرف التو 

ظلت النواعير تروي مدينة حماة  .م435مود تاريخها إلى عام ئية ياالماصو  و لوحة فسيفس

بشكل غير منقطل على مر التاريخ بشهادة الرحالة والشمراء والجغرافيي  والمؤرخي  الذي  

 .مروا بالمدينة أو كتبوا عنها

تجسد النواعير نظاماً  ندسياً مستداماً وناجحاً فو رفل الماء : ملخص الصفات المميزة للنواعير -

تزويد المناطق الحضرية بالماء، وتمثل النواعير الرمز البصري األول لمدينة حماة وما تزال و

 .تممل بنفس الطرق التقليدية تاركةً بذلك أثر ا على عمارة المدينة وتخطيطها
 

:شرح للميايير المختارة -2
(2)

 

واقمة  منه؛ مجموعة نواعير مدينة حماة وقنواتها الحجرية والنسيج األثري ال(: i)المميار  -

عرفت بها . تمثل أكمل نماذ  نواعير األنهار الخشبية القائمة على منشآت حجرية فو المالم

للقرن أقدم األدلة الصريحة على وجود ا يمود مدينة حماة إحدى أقدم مدن المالم المأ ولة، 

ُدور  واكبت حياة المدينة وتطور ا وظلت قيد االستممال تسقو ، و و مذ ذاكاألول الميالدي

مازال والسك  والمبادة والمرافق المامة واألرا و الزراعية حتى منتصا القرن المشري ، 

مجموعة نواعير حماة تمّد م  أقدم النواعير . بمضها يستممل فو الرّي حتى يومنا الحا ر

كما تمثل المجموعة . قطراً على مستوى المالم الخشبية النهرية عمراً وتضم أكبر الدواليب

            الزراعية والمدينة بكافة أقسامها وفمالياتها وقد كانت سبباً  ةً متكاملة لرّي األرا ومنظوم

 .عبر التاريخ فو استدامة مدينة حماة وتطور ا

المجموعة تمثل إحدى روائل المقل البشري المبدع فو مجاالت الهندسة، وتكنولوجيا       

 .وأنظمة الري، وإدارة الموارد المائية

مجموعة نواعير حماة استمرت فو إرواء المدينة بكافة ممالمها عبر قروٍن مديدة (: v)مميار ال -

م نموذجاً بارزاً ومتفرداً تقد. منشأة باقية حتى الوقت الرا   11وحتى عهٍد قريب؛ تتمثل فو 

 سقيا وإرواء مائو ذي أسلوٍب  ندسو تقليدي أثبت استمراريةً طويلة األمد، واستخداماً  لنظام

فو سقيا األرا و الخصبة الزراعية ورفد  –نهر الماصو–مستداماً للموارد المائية الطبيمية 

البيوت والمرافق المامة، وتفاعالً مثالياً وأصيالً بي  الحمويي  ومحيطهم الطبيمو بخصوصياته 

 .المائية والمناخية والجيولوجية والمورفولوجية

الته فو إدارة وتوزيل موارد المياه؛ محكوماً بالشرائل نجاع  ذا النظام يمكس فاعليته وعد      

المجموعة شا د باٍق على  ندسٍة حضرية متقدمة كانت . المدنية والدينية وباألعراف التقليدية

                                                   
(1)

 .فقرة لكل األكثر على كلمة 153 
(2)

 .مميار لكل األكثر على كلمة 233 
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ة، و و غير قابلة للتكرار أو االسترجاع بحكم داريسابقةً لمصر ا على األصمدة التقنية واإل

 .المقاراترق إيصال المياه إلى فو أنظمة الري وط التحوالت الحديثة
 

:ميلومات سالمة النواعير -3
(1)

 

. النواعير  و منشآت حية تمتمد على الحركة الهيدرولكية لدواليبها الخشبية وصيانتها المستمرة -

إن صيانة دواليبها الخشبية ما تزال تتم باستخدام المواد والتصاميم واألساليب الفنية التقليدية 

ثرية السورية، كما أن منشآت النواعير ما تزال تحتفظ بأجزاء مهمة            وبإشراف السلطات األ

الشرائم الممرانية األثرية المحيطة . م  منشآتها الحجرية بشكٍل يظهر بو وح آلية عملها

بالنواعير قليلة حيث تمر ت أغلب أحياء المدينة للتحديث والتوسمة، إال أن الشرائم المتبقية 

ظهار دور النواعير فو إروائها، كما تم الحفاظ على عقارات تصل إليها مياه مهمة وكافية إل

وما تزال بمض البساتي  المحيطة بالنواعير موجودة فيما حول بمضها اآلخر           . النواعير

 .إلى حدائق عامة
 

:ميلومات أصالة النواعير -4
(1)

 

ية لمجموعة نواعير حماة ومحيطها األصالة تمبر بصدق ع  القيمة االستثنائية الحقيق سماتإن  -

إلى األ مية اإلدارية واللغوية والروحية واالجتماعية والهندسية التصميمية  نظراً  ،الممرانو

           والتنفيذية لمجموعة نواعير حماة ومحيطها الممرانو إ افة إلى التفرد والخصوصية 

لو وح فو منشآت النواعير ما إن حضور القيمة االستثنائية شديد ا. فو محيطها الطبيمو

 .أعطا ا تفرداً عالمياً على جميل المستويات
 

:تدابير الحماية واإلدارة -3
(2)

 

تتم إدارة نواعير حماة بإشراف المديرية المامة لآلثار والمتاحا فو سورية : اإلطار المام -

تاحا وبالتماون مل مجلس المدينة المحلو، وتحمو شرائل وقرارات صادرة ع  اآلثار والم

 .النواعير كمنشآت أثرية وتحيطها بوجائب منل بناء ومنل ارتفاع

إعادة إحياء دواليب المنشآت المندثرة، والقيام بممليات : النتائج المرتقبة على المدى الطويل -

والقيام بتحسي  وتطوير . توثيق مممارية شاملة ودقيقة باإل افة إلى توثيق عمليات الترميم

كما يجب الحفاظ  على الدور . ة بحماية النواعير والمناطق المحيطة بهاوس  القرارات المتملق

 .الموارد الماليةالذي يقوم به المجتمل المحلو، والشروع بمشاريل تؤم  دخالً مستداماً لتمبتة 
 

 

 :جدول بالم طلحات اليلمية المستخدمة في الدراسة. 3. 2

الملمية المستخدمة خاللها فو جدول مرتب أبجدياً،  جمل المصطلحاتتّم ة المممولة نتيجةً للدراس      

.البحثيتواجد الجدول فو مالحق . ويتضم  شرح كل مصطلم مل الرسم التو يحو له إن وجد
(9) 

 

 

 

                                                   
(1)

 .األكثر على كلمة 233 
(2)

 .المرتقبة للنتائج األكثر على كلمة 153 وَ  المام، لإلطار األكثر على كلمة 233 
(9)

 .ـــ 24 – 36، صـــ (جدول المصطلحات الملمية المستخدمة فو الدراسة) .مالحق البحث 
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 :المقترحات. 3

 :الحفاظ على نواعير حماة ومحيطها اليمراني. 3. 3

مل لحماية النواعير ومحيطها على نتائج البحث والدراسة، تم اقتراح مخطط عمرانو شا بناءً       

 :الممرانو، مقسماً المناطق المحمية إلى ثالثة أقسام

(:Core Zone)الممتلك  -
(1)

طقة البحرية التو لها قيمة استثنائية ن و مساحة األرض أو الم 

 .عالمية

(:Buffer Zone)المنطقة الفاصلة  -
(2)

 و منطقة أو مناطق محددة بدقة تقل خار  الممتلك  

             خمة لحدوده وتسهم فو حماية القيمة المالمية االستثنائية التو يتسم بها الممتكوتكون متا

 .وفو صونها وإدارتها وسالمتها وأصالتها واستدامتها

(:Environment)المحيط  -
(1)

        البيتة المباشرة والممتدة للمكان التراثو والتو تشكل جزءاً  

الجانب الفيزيائو، والبصري، والتفاعل مل البيتة الطبيمية  شملتو. م  أ ميته وطابمه المميز

 .م  ممارسات اجتماعية أو روحية وعادات وممارف تقليدية واستخدامات وأنشطة سائدٌ الومل 

 :( ZonesCore) النواعير حدود .3 .3. 3

           يطشر على تقل جميماً  أنها إال حماة فو النواعير منشآت بي  الجغرافو االنفصال م  بالرغم

 وعمرانو طبيمو محيط جميماً  بينها ويربط المدينة، داخل كلم9 طولها مسافة  م  المتمر  النهر

 منشآت حدود تشمل. متسلسل بشكلٍ  تسجيلها ع  ويغنو بمضها ع  منفصلة غير يجملها مشترك

 بها الملحقة أو لها جاورةالم والمنشآت األبنية إلى باإل افة وسدود ا ومثلثاتها النواعير أبرا  :النواعير

 :كالتالو النواعير ممتلكات حدود تكون وبذلك... والجسور كالمطاح  وجدت إن

 والقناطر بينهم، المشترك والسدّ  األربمة، مثلثاتهما إلى إ افةً  والمثمانيتان، البشريتان برجا -

 .لمتهدمةا اللقناطر قواعد إلى باإل افة للمثمانيتي  الست والقناطر للبشريتي  التسل

 وسدّ  األربمة، مثلثاتها إلى إ افةً  والمثمانية، والمؤيدية والمأمورية الجسرية ناعورة بر  -

 وعشري  اإلحدى والقناطر الجسرية لناعورة والمشري  السبل والقناطر بينها، الواصل المراكب

 .األثرية الغزالة طاحونة إلى باإل افة المأمورية، لناعورة

 مثلثاتها إلى إ افةً  الكيالنية، ناعورة وبر  الصهيونية ناعورة ر وب الجمبرية توأم بر  -

 لناعورة الحجرية والقناة الجمبرية لتوأم الثالث والقناطر بينهم، المشترك والسد األربمة،

 .للمجموعة المجاور األفضل الملك جسر إلى باإل افة الصهيونية،

 والّسد الثالثة، مثلثاتها إلى إ افةً  والدوالك، الخضورة ناعورتو وبرجا الد شة ناعورة بر  -

 والقناطر الدوالك لناعورة الثالث والقناطر الخضورة لناعورة المشر والقناطر بينهم، المشترك

 .األثرية الحلوانية طاحونة إلى باإل افة الد شة، لناعورة السبل

 المشتركة ثةالثال السدود ومجموعة مثلثيهما، إلى إ افةً  والمحمدية، القاق ناعورتو برجا -

  باإل افة القاق، لناعورة الثالث والقناطر المحمدية لناعورة عشرة الخمس والقناطر بينهما،

 .والحجري  والمونية القسمو طاحونة الثالث؛ األثرية الطواحي  إلى

  و ما حسب أحمر بإطار محددة بمنطقة المرفقة المخططات فو النواعير حدود إلى اإلشارة تمت      

 (55 ، 54 ، 53 مخطط).المالمو التراث منظمة لدى عليه متمارف

                                                   
(1)

. م2311 نوفمبر/ تا الثانية، الطبمة ،"المالمو التراث قائمة فو اإلدرا  ترشيحات إعداد"والثقافة،  والملم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 .ـــ 99صـــ . مصدر سابق
(2)

 .ـــ 92 صـــ. المصدر السابق 
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 :(sBuffer Zone) النواعير حماية مناطق. 2. 3. 3

القوائم األثرية أو التراثية إال أن لها  فو المدرجة الممتلكات م  جزءاً  تُمتبر ال الفاصلة المناطق إن      

 تدخل المناطق الفاصلة  م  أن بالتالو غوينبف. دوراً فو تلبية متطلبات حماية وإدارة  ذه الممتلكات

 إدارة ع  للمسؤولي  بها يمك  التو الطريقة تو يم يتمي ، كما للممتلك المخصص المام اإلدارة نظام

 .الفاصلة المنطقة فو بها المضطلل األنشطة إدارة فو يؤثروا أن أو يسهموا أن الممتلك

 عامل إلى استناداً  األحيان غالب فو تحدد الثقافية بالممتلكات الخاصة الفاصلة المناطق أن حي  وفو

 التأثير لمث) أخرى اعتبارات أو أسس على أيضاً  يرتكز قد الفاصلة المنطقة اختيار فإن البصري، التأثير

.(والهيدرولوجيا السممو
 (1)

 

و و ( لة أالمنطقة الفاص)تّم تحديد المناطق الفاصلة للنواعير بتقسيمها إلى نوعي ؛ األولى  و       

المناطق المحيطة بالنواعير ذات المالقة المباشرة بصرياً ووظيفياً بالنواعير، ويجب فرض قيود شديدة 

أو تحديد قواني  صارمة لمنل االرتفاع ومنل بناء الشرفات /على  ذه المناطق تتملق بتحريم البناء عليها و

 .اف الجهات األثريةوالبناء بأنماط محددة عليها، إ افةً إلى ترميمها تحت إشر

، حيث أنه أ م جاٍر طبيمو لمنشآت النواعير، و و أسا  السرير الطبيمو لنهر الماصو -

يجب الحفاظ على سريره الطبيمو دون التدخل فيه، كما يجب الحفاظ على تنظيفه . وجود ا

 فضالً ع  كون إسالة حد أدنى م  ميا ه فو السنوات ال يقل فيها جفاف أمر  روري. دورياً 

 .للحفاظ على الصورة الثقافية للنواعير وللحفاظ عليها م  الجفاف

،  و أ م الرموز البصرية التو تطل على النواعير وتنتمو للمشهد الثقافو التاريخو تل القلمة -

يجب الحفاظ على الصورة المرئية م  األسفل لتل . التراثو المرتبط بالنواعير وبنهر الماصو

إال المنشآت الخدمية الضرورية ودون أن تظهر م  منظور الرؤية  القلمة بمدم البناء عليها

 .السفلو، كما يجب اال تمام بتشجير القلمة وتنظيفها

، يجب البساتي  واألرا و الزراعية والجزر والحدائق المامة المتصلة اتصاالً مباشراً بالنواعير -

مو بمساحات محدودة           الحفاظ عليها كمناطق زراعية ال يبنى فيها، ويسمم بالبناء الخد

كما يجب . وفو مواقل غير مرئية م  جهة نهر الماصو مل إبقاء طابمها كمناطق خضراء

 .اال تمام بتشجير الحدائق والحفاظ عليها

 :م  شرق المدينة نحو غربها اءً وتشمل المناطق الخضراء التالية ابتد

 .ق وبي  نهر الماصوالبساتي  الزراعية المحصورة بي  شارعو بغداد والمرا ▫

 .البساتي  الزراعية المحصورة بي  شارع علو ب  أبو طالب وبي  نهر الماصو ▫

 .(منتزه رمضون)حيقة الطالئل  ▫

 .حديقة أم الحس  ▫

 .جزيرة المأمورية ▫

 .بستان قصر آل المظم ▫

 (.الد يشة)حديقة الد شة  ▫

 .جزيرة باب النهر ▫

 .ماصوبساتي  منطقة باب النهر الواقمة على طرفو نهر ال ▫

الواصلة بي   فتو نهر الماصو، يجب الحفاظ عليها ويفضل الحفاظ            الجسور التاريخية -

على رصفها بالوسائل التقليدية التو كانت ترصا بها، وإن كان بمضها يستممل للحركة 

 .المرورية للسيارات

                                                   
(1)

. م2311 نوفمبر/ تا الثانية، الطبمة ،"المالمو التراث قائمة فو اإلدرا  ترشيحات إعداد"والثقافة،  والملم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 .ـــ 19 – 12صـــ . مصدر سابق
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 :م  شرق المدينة نحو غربها اءً ترتيب  ذه الجسور ابتد

 .جسر شفيق المبيسو ▫

 (.المراكب)جسر السرايا  ▫

 (.الملك األفضل، الجسر الكبير)جسر عبد القادر الكيالنو  ▫

 .جسر الهوى ▫

 .جسر باب النهر ▫

،  و                     الشرائم والمبانو األثرية المطلة على نهر الماصو والمتصلة بصرياً بالنواعير -

 .رية اآلثار والمتاحافو األسا  شرائم مهمة أثرياً ومسجلة كمواقل أثرية لدى مدي

 : ذه الشرئم مرتبةً م  الشرق نحو الغرب

 (.الزنبقو)حارة آل طيفور  ▫

 .الجامل النوري والشريحة المتصلة به ▫

 .مقام حسان ب  ثابت األنصاري  ▫

 (.جامل الحيّات)جامل أبو الفداء  ▫

ة إلى المبانو المهمة فو المدينة والتو ترتبط بتاريخ المدينة الحديث، باإل اف الساحات المامة -

 .المتواجدة فيها

 :ترتيب  ذه الساحات م  شرق المدينة باتجاه غربها

ساحة المروبة وتمد مركز المدينة وفيها المديد م  المبانو المهمة؛ مبنى محافظة حماة،  ▫

 .مبنى حزب البمث المربو االشتراكو، ساعة حماة

 .ساحة الماصو ▫

 .ساحة نور الدي  الشهيد ▫

 ما حسب باألصفر لونةم بمنطقة المرفقة المخططات فو أ الفاصلة المناطق حدود إلى اإلشارة تمت      

 (56 ، 55 ، 45 مخطط).المالمو التراث منظمة لدى عليه متمارف  و

فهو أبمد جغرافياً ع  النواعير أو أقل اتصاالً بوظيفتها كآالت لرفل الماء، ( المنطقة الفاصلة ب)أما       

شديداً على  ذه المناطق تتملق بالحفاظ المام على سمات  ذه المناطق التراثية ويجب فرض قيود أقل ت

والتاريخية مل إمكانية أوسل لترميمها وإعادة بناء أجزاء منها تحت إشراف الهيتات األُثرية، وتكون 

 . بشكٍل عام أوسل م  المنطقة الفاصلة أ

 :تشمل  ذه المناطق

 لى نهر الماصو والتو ال تطل مباشرة على النواعيرالبساتي  والمناطق الخضراء المطلة ع -

وإنما تقل بقربها، ويحافظ وجود ا على سمت المدينة وطابمها القديم الملوء بالبساتي  والمناطق 

 .الخضراء

 :تشمل  ذه البساتي  واألرا و الخضراء م  شرق المدينة نحو غربها

الواقمة تحت )دنان المالكو البساتي  الواقمة على  فتو نهر الماصو م  جهة شارع ع ▫

 (.كتا الشريمة

 .الشريط األخضر الواقل على الضفة الجنوبية م  نهر الماصو شمال شارع عدنان المالكو ▫

والذي يفصل بي  فندق أفاميا وبي  نهر ( سابقاً )الشريط األخضر فو موقل حو الكيالنية  ▫

 .الماصو

الذي يجب أن يستثمر وفق شروط و( سابقاً )الشريط غير المبنو فو موقل حو الكيالنية  ▫

 .صارمة تتوافق مل محيطه التاريخو والممرانو



 والتوصياتالنتائج 
 

941 

والتو لها عالقة قوية وإن كات غير مباشرة  الشرائم المبنية األثرية والحديثة والمختلطة -

 .بالمشهد األثري للنواعير ونهر الماصو فو مدينة حماة

 :م  شرق المدينة اءً ترتيب  ذه الشرائم ابتد

بشر الواقل فو شارع بغداد بالقرب م  نواعير البشريات  و ذو عالقة  جامل الشيخ ▫

 .تاريخية بنواعير البشريات

الشريحة الواقمة جنوب شارع علو ب  أبو طالب وشمال نهر الماصو، و و محصورة  ▫

بي  بساتي  نواعير البشريات شرقاً وجسر شفيق المبيسو وحديقة أم الحس  غرباً لذلك  و 

 مية ويجب فرض شروط وا حة ومفصلة تتملق بواجهات األبنية منطقة شديدة األ

 .الموجودة فيها لتتماشى مل المناطق المجاورة لها

الشرائم األثرية الواقمة على جهتو شارع أبو الفداء،  و شرائم أثرية ومختلطة متضررة  ▫

نواعير وحو فو أجزاء منها و و بحاجة للحفاظ عليها الرتباطها القريب بالمدينة القديمة بال

 .الزنبقو ووقوعها أسفل قلمة حماة م  جهة الجنوب

الشرائم القديمة فو منطقة حو المدينة الممتدة م  شارع أبو الفداء شرقاً حتى الجامل  ▫

وتحتوي على مباٍن أثرية مرتبطة بوظيفة النواعير أ مها الجامل . األعلى الكبير فو الغرب

 .لمدينةاألعلى الكبير وجامل الحسني  وكنيسة ا

الشرائم القديمة فو المناطق الواقمة بي  شارع المرابط شرقاً حتى غرب شارع أسامة اب   ▫

منقذ والتو تحتوي على المديد م  المبانو األثرية الهامة والتو تشكل مل بمضها نسيجاً 

وتحتوي . قديماً يبنبغو الحفاظ على تكوينه المام مل إعادة تأ يل وترميم األجزاء المحتاجة

لى المديد م  المبانو ذات القيمة األثرية المالية مثل خان رستم باشا وخان أسمد باشا ع

( المنصورية)وخان الجاجة وخان الحنة، باإل افة إلى حمام األسمدية وسوق الطويل 

 .والدباغة وبوابة آل الشيشكلو( السجرة)وسوق الشجرة 

 ،  54 مخطط). بالبنو ملونة بمنطقة المرفقة مخططاتال فو ب الفاصلة المناطق حدود إلى اإلشارة تمت      

55 ، 56) 
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 .1 –مخطط الحماية المقترح : 54مخطط 

 .الباحثة: المصدر
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 .2 –مخطط الحمية المقترح : 55مخطط 

 .الباحثة: المصدر
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 .9 –مخطط الحماية المقترح : 56مخطط 

 .الباحثة: المصدر
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 :أخرى تمقترحا .2 .3

إعادة استممال القيام بدراسة جّدية وجديدة إلسالة مياه نهر الماصو بمد سّد الرست  بهدف  -

بشكٍل مستدام؛ وذلك م  خالل إنشاء فتحات إسالة بالضخ م  السد، أو إنشاء النواعير وتوظيفها 

ضخ بكميات حاجز قبل منطقة النواعير تصل الماء إليه باإلسالة الطبيمية وتخر  منه مسالةً بال

تكاليا م   مما يحفظ دواليبها م  التد ور ويوفر بالتالو :مدروسة تكفو إلدارة النواعير

 .، والناتجة فو ممظمها ع  توقا النواعيربا ظةالعمليات ترميمها 

فو ري وسقيا البساتي  والحدائق المجاورة لها عبر إنشاء إعادة توظيا النواعير بمد دورانها  -

            ، فيما تنشأ مصارف إلعادة مياه النواعير التوقنوات الحجريةال ها م  شبكات ري تأخذ ميا

 .ال تمتلك حجريات إلى النهر م  جديد

إيجاد مشاريل استثمارية باألخص فو األرا و المجاورة للنواعير وتخصيص أرباحها لصيانة  -

            .وتجديد االنواعير وإحيائها كو يتواجد مصدر دخل ثابت وداخلو مخصص إلحيائها 

 إعادة توظيا النواعير بوظيفة حديثة لتوليد الطاقة الكهربائية واالستفادةم  المشاريل المقترحة 

لنواعير كغرف للمحطات الكهربائية التو المطاح  والحجرات المجاورة لم  فراغات وأبنية 

 .يمك  استغاللها تجارياً لتستخدمها المرافق المحيطة بها
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 :التوصيات. 4

 ذه الدراسة  و خطوة تسمى لدراسة وفهم خصائص النواعير وتحليلها، وتوصو الباحثة   -1

بإتباع  ذه الدراسة بدراسات أخرى تضيا إليها وتكمل حيث توقفت تدر  بتفصيل أكبر عالقة 

 .، وتوثيق  ذه المنشآت مممارياً وعمرانياً النواعير بممارة وعمران مدينة حماة

 .تسجيل ناعورتو المؤيدية والمثمانية الصغرى على الئحة التراث والمبانو الهامة السورية  -2

إعادة دراسة وجائب النواعير وتفصيل شروط الجوار المحيط بها للحصول على أفضل حماية   -9

 .ممكنة للنواعير

منظمة التراث للتسجيل على الئحة التراث المالمو فو ( نواعير حماة ومحيطها الممرانو)تقديم   -4

المالمو التابمة لليونسكو، مما يظهر أ ميتها عالمياً ويمنحها حماية ودعماً تقنياً ومادياً عالو 

 .المستوى

سة شاملة وإعداد مخططات حفاظ عمرانية لنواعير حماة، تشمل مناطق حماية االقيام بدر  -5

 .بدرجات مختلفة وقيوداً مخصصة لكل منطقة

ختلفة لدراسة النواعير، وجمل مصادر المملومات التاريخية المتفرقة تشجيل الجهات الملمية الم -6

 .حولها وترجمتها إلى اللغات غير المربية لتسهيل دراسة النواعير مستقبالً 

بالنسيج الممرانو القديم فو مدينة حماة ألنه ذو خصائص فنية عالية لذاته  اال تمامتشديد   -1

فإننا نفقد سجالت تاريخية شديدة األ مية وغير قابلة والرتباطه بالنواعير، وبفقده أو تغييره 

 .لالستمادة

إيجاد مشاريل استثمارية فو األرا و المجاورة للنواعير يمود ريمها لها لضمان مصدر مالو   -1

 .ثابت يغطو جزءاً م  تكاليا صيانتها وترميمها

ها يميد للنواعير دور نواعير حماة فو سقيا األرا و الزراعية والبساتي  المحيطة ب إحياء  -3

الحياة م  جديد، ويزيد م  ارتباطها بمحيطها، ويؤكد على دور ا التاريخو والثقافو، كما يمزز 

 .صورتها كآلة رّي لتصبم ذات جذب سياحو وثقافو أكبر

حماية البساتي  الزراعية فو قلب مدينة حماة كوظيفة أساسية وتاريخية التشديد على  رورة   -13

 .الحفاظ عليها وفو تقييد عمليات البناء  منها وبيتية، والتشديد فو

تحسي  ظروف نجاري النواعير كمهنة تقليدية استثنائية، والتشجيل على احترافها لضمان عدم   -11

 .زوالها

الحفاظ على نظافة النهر وباألخص م  المشاريل السياحية التو تقوم بتلويث النهر يومياً،   -12

 .ذه المخالفاتواستصدار عقوبات صارمة ونافذة تجاه  

إشراك المجتمل المحلو، والحفاظ على دوره فو عمليات الحفاظ على النواعير، وتمزيز الوعو   -19

 .الثقافو تجاه النواعير، ومنم األ الو الفرصصة فو اتخاذ القرارات حولها

ب المدار  كونهم الشريحة المؤثرة طالوالتركيز على  توعية بأ مية النواعيرالحمالت  تكثيا  -14

 .بالً مستق
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 :ا بحيث ا ةيد مية

(1229: برادب) 1
التقايةةيت التافير ةةة لباشةةيو وتوفيفتةةي رةةب ال ةةايعيت والحةةرل اليدو ةةة ": بننرادعم خالنند 

التربينة بحن  ةعند لنين  درجنة الماجانتيرم قان  . "ال غيرب ودور ي رب   راا التربية الفاية

               حشننراف .الفنيننةم كليننة التربيننةم جا عننة ةم القننرىم  كننة المكر ننةم المملكننة العربيننة الاننعودية

 .صفحة749(. هـ1429)م 2118 .ةةمد  حمد ر ل  فير . د

بحن  ةعند لنين  . "السةييل ودوره رةب اسةتابيط ا حكةي  الاقد ةة الترا يةة": ةاإ  حندم  راد (1211: حيا محاد) 1

درجننة الماجاننتيرم قانن  األدب العربنن م فننرع النقنند والبالغننةم كليننة اآلداب والل نناتم جا عننة 

                     حشننننراف.  ولننننود  عمننننر  تيننننز  و،وم ال م وريننننة ال زاةريننننة الديموقراطيننننة الشننننعبية

 . صفحة115. م2112.  صطفى درواش. د.ة

(  ةة 499 – 139)وآ ير ةةي رةةب المغةةرو وا نةةدلس الملكيةةيت الزراعيةةة ": عباسنن م يحيننى (1222: عبيسب) 3

رسننالة  قد ننة لنينن  درجننة النندكتوراعم قانن  . "دراسةةة تير خيةةة مقيرنةةة(:  1295 – 951)

التاري  اإلسال   والحاارع اإلسنال يةم كلينة دار العلنومم جا عنة القناهرعم جم ورينة  صنر 

 .صفحة941 (.هـ1421)م 2111. طاهر راغب ةايب. د.حشراف ة. العربية

 :المؤتمرات والادوات

دراسننة ةعنندت لصننالح شننبكة . "الاةةواعير  حةةد  عجيصةةب الةةدنيي الماسةةية": ةينندرم رجنناء (1211: حيدر) 1

 .م2111المعرفة الريفيةم 

بحن  ةعنّد . "أصيلة التخطيط العمرانب والمعميري رب مد اةة حمةيب ": الطحالو م رضوان (1222أ: الطحالوي) 1

الثان  ةوي تأصي  المدن العربينة واإلسنال يةم جا عنة د شنقم تشنريب ضمب الملتقى الدول  

 .م2117( ةكتوبر)ةوي 

 –حةب الزنبقةب–مشرول  عيدب بايا مايط  التد  رب حةب الكيالنيةة ": الطحالو م رضوان (1222و: الطحالوي) 3

د شننقم الملتقننى النندول  الثننان  ةننوي تأصنني  المدينننة العربيننة واإلسننال يةم جا عننة . "بحمةةيب

 .م2117( ةكتوبر)تشريب ةوي 

(1226: العلوانب) 4
 حاضنرع فن  جمعينة العاديناتم ةمناعم . "سةجالت المحكمةة الشةرعية": العلوان م  صطفى 

 .م22/12/2116

 :المخطوطيت

 خطنوط  ع ند . "الجيمع بةين العلةم والعمة  الاةيرع رةب صةايعة الحية ": ال زر م ةبو العز (1126: الجزري) 1

 .صفحة273. م1216. العلم  العرب م ةلبالتراث 

 :التقير ر

:   كوشير وبينشو ي) 1

1921) 

. "التقر ةةةر المبةةةرر للمخطةةةط التاريمةةةب العةةةي  لمد اةةةة دمشةةة ": بانشنننويا. حيكوشنننار و  إ. م

 حافظننة  دينننة د شننقم  ديريننة الشننؤون الريفيننةم المطبعننة وال رينندع الرسننميةم ال م وريننة 

 .صفحات116. م1972العربية الاوريةم 
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 :المقيبالت الشخ ية

ةجنرى المقابلنة عبند الم يند  ةمناعم  ختار ةنوران  رةنيس   لنس  ديننة ةمناعم. م ع قابلة   (1229: حورانب) 1

 .م31/18/2119. الرةمونم لصالح الموقع اإللكترون  ل ريدع الفداء

http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=2100970942009

0830180002  

 ةمناعم  قابلة  ع واص  خيارع رةيس الل ننة النقابينة فن   ديرينة الحنداةق والننواعير بحمناعم (1229: اييرب) 1

 .م14/18/2119. ةجرت المقابلة جريدع الفداءم لصالح  وقع ا اإللكترون 

http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=8609490942009

0803231535 

عبد الفتاح دندش   دير الحداةق والنواعير بم لنس  ديننة ةمناعم ةمناعم ةجنرت .  قابلة  ع م (1211أ: دندشب) 3

 .م21/13/2111. المقابلةوكالة سانا اإلخباريةم لصالح  وقع ا اإللكترون 

et&select_page=4&id=20337http://alazmenah.com/?page=show_d  

عبد الفتاح دندش   دير الحداةق والنواعير بم لنس  ديننة ةمناعم ةمناعم ةجنرت .  قابلة  ع م (1211و: دندشب) 4

 .م26/15/2111. المقابلة ،هور ر اانم لصالح صحيفة الثورع

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=183598577

20110525224134  

ابلة ،اهر النقارم لصنالح  قابلة  ع الحاإ ةايب الرفاع  و   حمد األشرمم ةماعم ةجرى المق (1211: الرريعب وا شر ) 5

 .م11/11/2111.  وقع ةماع اإللكترون 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=commu

nity&filename=201101041705082  

ن نناد سننمعانم ةمنن م ةجننرى المقابلننة كنننان  تننر م لصننالح  وقننع ةمنن  .  قابلننة  ننع م (1212: سمعين) 6

 .م12/11/2111. اإللكترون 

ries&category=places&http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=sto

filename=201001021450032 

 قابلننة  ننع األديننب  حمنند الشننقفةم ةمنناعم ةجننرى المقابلننة ،اهننر النقننارم لصننالح  وقننع ةمنناع  (1211: الشقفة) 2

 .م11/11/2111. اإللكترون 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=commu

nity&filename=201101041705082 

النواعير بحماعم ةماعم ةجرى المقابلنة ةانان  قابلة  ع يحيى ظاظا ن ار النواعير ف  داةرع  (1229: فيفي) 9

 .م11/11/2119. األخرسم لصالح  وقع ةماع اإللكترون 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&fi

lename=2009101011454113 

 قابلة  ع يحيى ظاظا ن ار النواعير ف  داةرع النواعير بحماعم ةماعم ةجنرى المقابلنة عمنار  (1211: فيفي) 9

 .م23/14/2111. جواشم لصالح  وقع ةماع اإللكترون 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&fi

lename=201104231215011 

 قابلة  ع المزارع   د عروان م ةماعم ةجرى المقابلنة  حمند ةيمنب الفاعن م لصنالح الموقنع  (1214: عروانب) 12

 .م25/17/2114. اإللكترون  لصحيفة الفداء

http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=47334211201

40725032901  

لصنالح راض  عقندع  ندير آةنار ةمناعم ةمناعم ةجنرت المقابلنة صنحيفة تشنريبم .  قابلة  ع ة (1224: عقدب) 11

 .م12/17/2114.  وقع ا اإللكترون 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/print/5797  

 حمنود القيان  رةننيس   لنس  ديننة ةمناعم ةمنناعم ةجنرت المقابلنة وكالنة سننانا .  قابلنة  نع م (1211: القيسب) 11

 .م21/11/2112. اإلخباريةم لصالح  وقع ا اإللكترون 

http://www.hama.gov.sy/cms/?p=1105  

http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=21009709420090830180002
http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=21009709420090830180002
http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86094909420090803231535
http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86094909420090803231535
http://alazmenah.com/?page=show_det&select_page=4&id=20337
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=18359857720110525224134
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=18359857720110525224134
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=community&filename=201101041705082
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=community&filename=201101041705082
http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=stories&category=places&filename=201001021450032
http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=stories&category=places&filename=201001021450032
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=community&filename=201101041705082
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=community&filename=201101041705082
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&filename=2009101011454113
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&filename=2009101011454113
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&filename=201104231215011
http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=ruins&filename=201104231215011
http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=4733421120140725032901
http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=4733421120140725032901
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/print/5797
http://www.hama.gov.sy/cms/?p=1105
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 حمود القيا  رةيس   لس  دينة ةماعم ةمناعم ةجنرى المقابلنة  وقنع  حافظنة .  قابلة  ع م (1213أ: القيسب) 13

 .م29/19/2113. اإللكترون ةماعم لصالح  وقع ا 

http://www.hama.gov.sy/cms/?p=1433  

 حمود القيا  رةيس   لس  دينة ةماعم ةماعم ةجرت المقابلة صنحيفة الفنداءم .  قابلة  ع م (1213و: القيسب) 14

 .م19/11/2113. لصالح  وقع ا اإللكترون 

http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=36469805020

131119103403  

ةيمنب   حمنود القيان  رةنيس   لنس  ديننة ةمناعم ةمناعم ةجنرى المقابلنة  حمند.  قابلة  نع م (1214: القيسب) 15

 .م25/17/2114. الفاع م لصالح الموقع اإللكترون  لصحيفة الفداء

http://fedaa.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=47334211201

40725032901  

 حمد المبيّض  دير الحداةق والننواعير فن    لنس  ديننة ةمناعم ةمناعم ةجنرى .  قابلة  ع م (1214: المبي ا) 16

 .م15/14/2114. المقابلة  حمد ةاب جوخدارم لصالح الموقع اإللكترون  ل ريدع الفداء

aa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=4226987162014http://fed

0415003715  

رةيس داةرع النواعير بحماعم ةماعم ةجرت المقابلنة وكالنة سنانا   اعف   مو ة.  قابلة  ع م (1212أ: مغمومة) 12

 .م12/14/2111. اإلخباريةم لصالح  وقع ا اإللكترون 

arwani.com/?p=1948-http://yaser  

رةننيس داةننرع النننواعير بحمنناعم ةمنناعم ةجننرى المقابلننة سننا ر   اننعف   مو ننة.  قابلننة  ننع م (1212و: مغمومة) 19

 .م15/17/2111. الحايبم لصالح  وقع ةماع اإللكترون 

http://www.esyria.sy/ehama/index.php?p=stories&category=news&f

ilename=201007151850022  

ةمناعم ةجنرت المقابلنة صنحيفة  رةنيس داةنرع الننواعير بحمناعم  انعف   مو نة.  قابلة  ع م (1212ا: مغمومة) 19

 .م19/11/2111. الفداءم لصالح  وقع ا اإللكترون 

http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=4806724620101

109005759  

رةنيس داةنرع الننواعير بحمناعم ةمناعم ةجنرت المقابلنة صنحيفة   انعف   مو نة.  قابلة  ع م (1211: مغمومة) 12

 .م11/17/2111. تشريبم لصالح  وقع ا اإللكترون 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/233249  
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http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=42269871620140415003715
http://yaser-arwani.com/?p=1948
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 :الدور يت العربية

مشةةي دات واراصةةب مةةن العيصةةمة : المكايسةةب الدبلوميسةةب الحةةيا": ةةمنند  حمنند  حمننود (1226: أحمد محمد) 1

تصنندرها الخطننوط ال ويننة . 1م العنندد31  لننة ةهنناله وسنن الهم الانننة . "العنمينيةةة  لةةر الشةةي 

 .67 – 64ص ص  (.هـ1426ذو الح ة )م 2116العربية الاعوديةم الاعوديةم يناير 

م 25العندد . الم لنة ال  رافينة. "طةرل السةقي ة والةري رةب مد اةة حمةيب": البارود م  حمد (1226: البيرودي) 1

 .26 – 11ص ص  .م2116تصدرها ال معية ال  رافية الاوريةم د شقم 

بحنوث نندوع المينا  فن  النوطب  ".مايبع ا نتير الكبةر  رةب الةوطن العربةب": البدو م سعيد (1995: البدوي) 3

الم لننند (. م1994ننننوفمبر  28 – 26)العربننن م ال معينننة ال  رافينننة المصنننرية فننن  القننناهرع 

 .142 – 79ص ص  .م1995األويم طبعت بالتعاون  ع ال معية ال  رافية الكويتيةم 

مسةتمدان مةن سةج  تةير ل حمةيب ا جتمةيعب وا  ت ةيدي وايداري ": برغنوثم عبند النودود (1966: براوث) 4

  لننة الحوليننات األةريننة العربيننة الاننوريةم . " 1591 – ةة  999المحكمةةة الشةةرعية لعةةي  

الم لنند الاننادس عشننر ال ننزء األويم تصنندرها المديريننة العا ننة ل ةننار والمتنناةفم سننوريةم 

 .84 – 57ص ص  .م1966

يم أعةيلب الفةرات رةب العةرال شةي د الاواعير ايرواصية ومحطيتتي رب   لة": الاعد م سعد  (1992: السعدي) 5

  لنة آداب الماتنصنريةم العندد الخنا س عشنرم تصندرها . "جغرارب مةن التةير ل وللتةير ل

 .558 – 539ص ص  (.هـ1417)م 1987كلية اآلداب بال ا عة الماتنصريةم العرا م 

  لننة . "الجةةيمع الاةوري: مةةن مةآ ر نةور الةةد ن بنكةب العمرانيةةة رةب حمةيب": شنحادعم كا ن  (1956: شحيدب) 6

الحوليات األةرية العربية الانوريةم الم لند الخنا س عشنر ال نزء الثنان م تصندرها المديرينة 

 .92 – 81ص ص  .م1956العا ة ل ةار والمتاةفم سوريةم 

البيميرسةتين : القسم النينب من مةآ ر نةور الةد ن بنكةب العمرانيةة رةب حمةيب": شحادعم كا   (1966: شحيدب) 2

  لننة الحوليننات األةريننة العربيننة الاننوريةم الم لنند الاننادس عشننر ال ننزء األويم . "الاةةوري

 .93 – 79ص ص  .م1966تصدرها المديرية العا ة ل ةار والمتاةفم سوريةم 

عندد خناص :   لنة العمنران. "معيلم حميب القد مة وأبرب أوابد ي التير خية": شحادعم كا   (1969: شحيدب) 9

 .م1969تصنندرها و،ارع البلنندياتم سننوريةم ةزيننران (. 31 – 29العنندد ) مةمنناععننب  دينننة 

 .115 – 98ص ص 

. "القسةةم النيلةةث وا ايةةر مةةن مةةآ ر نةةور الةةد ن بنكةةب العمرانيةةة رةةب حمةةيب": شننحادعم كا نن  (1922: شحيدب) 9

ل ةنار   لة الحوليات األةرية العربية الاوريةم الم لد العشنرونم تصندرها المديرينة العا نة 

 .99 – 81 ص ص .م1971والمتاةفم سوريةم 

  لنننة الحوليننات األةريننة العربينننة . "التةةرو ومقيمةةةيت الز ةةيرب رةةب حمةةيب": شننحادعم كا نن  (1925: شحيدب) 12

الاوريةم الم لد الخا س والعشنرونم تصندرها المديرينة العا نة ل ةنار والمتناةفم سنوريةم 

 .188 – 159ص ص  .م1975

  لة الحوليات األةرينة العربينة الانوريةم . "الجيمع ا علر الكبير رب حميب": شحادعم كا   (1926: شحيدب) 11

 .م1976الم لند الانادس والعشننرونم تصندرها المديريننة العا نة ل ةننار والمتناةفم سننوريةم 

 .246 – 193ص ص 

عدد خاص عب  دينة ةمناع :   لة العمران. "نتر العيصب رب ا دو العربب": شعارم  نسر (1969: شعير) 11

                        .م1969تصننننننننننندرها و،ارع البلننننننننننندياتم سنننننننننننوريةم ةزينننننننننننران (. 31 – 29العننننننننننندد )

 .191 – 181ص ص 

  لننة   مننع الل ننة . "الشةةيعر الشةةتيد: شةةعر ابةةن رواحةةة الحمةةوي": عبنند ال ننابرم سننعود (ت.د: عبد الجيبر) 13

                   .ت.الل ننننة العربيننننة األردننننن م األردنم دم يصنننندرها   مننننع 63العربيننننة األردننننن م العنننندد 

 .49 – 11ص ص 

أ ةر المينولوجيةي الدمشةقية رةب نشةمب المد اةة ونمو ةي مينودولوجيةي ": عابديبم  حمند يانار (1211: عيبد ن) 14

م جا عنة 2م العدد 28للعلوم ال ندسيةم الم لد    لة جا عة د شق. "رب تير ل  دسية المكين

 .481 – 443ص ص . م2112سوريةم د شقم 
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عندد خناص عنب  ديننة ةمناعم :   لنة العمنران. "مد اة حميب عبر التةير ل": العظ م حةاان (1969: العرم) 15

 .19 – 8ص ص . م1969تصدرها و،ارع البلدياتم سوريةم ةزيران (. 31 – 29العدد )

            طواصةةط ا صةةايل رةةب حمةةيب : طواصةةط الحةةرل وال ةةايعيت": عبنند الننودود  حمنند يوسننف (1922: عبد الودود) 16
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