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 مدينة دمشقمياه 

 دينيًا ،تارخييًا ،جغرافيًا

 الباحثة نبيلة القوصي

كما ،  إفريقياو  أوروباو  آسيا ثالث: قارات   تقع بالد الشام يف اجلزء الغريب من قارة آسيا متوسطة  
  باحات ذات مناخ معتدل متوسطي ..و  أهنارو  سهولو  أوديةو  جبالمن متنوعة  حتوي تضاريس  

قيمته و  العيون .. يدل على أمهية املاء ،األهنار ،: البحاربأشكالهذكر املاء يف القرآن الكرمي إن و 
 ممتّنة شاكرةحتيا األرواح وتطيب النفوس و  تعيش الكائناتو  فبه تدوم احلياة، حياة البشريةبالنسبة لل

 للموىل عز وجل ..

 
 

 فضل مواضع بظاهر دمشق": بيف با ھ 944/175 ث دمشقحمدّ و  عساكر مؤرخ قول ابني
وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ): عن قوله تعاىل يقول، "نواحيهاو  فضل جبال تضاف إليهاو  أضاحيهاو 

، هناك أهنارو  أرض ذات أشجار: قيلو  غوطة دمشق،هي عني املو  ،ذات قرار هي دمشق:  (معني
  .أمه مرمي عليهما السالمو  آوى السيد املسيح
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يف كتابه الشهري "معجم  ھ 626البغدادي املتوىف  احلموي ياقوتاجلغرايف  الشيخ يقولو 
 جريان املاء يف قنواهتا، فقل  و  رة األهنار هبا،كث،  مثلها اليت مل أرى بلدا   دمشق من خصائص): البلدان"

 (... الصادرو  منه، يستقي منه الوارد شرباملاء خيرج منه يف أنبوب إىل حوض ي  و  أن متر حبائط إال
ظهر املاء من ث ييحالزبداين،  من كورة (قنوا)خمرجه من قرية يقال هلا ، ر دمشقمن أعظم أهن   بردىو 

تنضم إليه عني أخرى مث خيرج و ، (الفيجةـ )تعرف بالزبداين و  بني دمشققرية  يفعيون هناك مث يصب 
 يزيد ...  حيمل الباقي هنر  و ، فيفرتق أكثره يف بردى، (مجراياـ )اجلميع إىل قرية تعرف ب

 
 

القنوات  ،بانياس ،تورا: افرتق على ثالثة أقسام، (دمر)و إذا صار ماء بردى إىل قرية يقال هلا 
خيتص تورا باألحياء الواقعة إىل الضفة اليسرى من و  ،الثالثفروع ال هذهتتزود دمشق باملياه من ف ..

جادة القيمرية، و  األمويو  حىت خط بني القلعة إىل الضفة اليمىن حياء الواقعةبانياس باألو  ،بردى
 ونيسم اليونان قد كانو ، هنر بردى حياء الواقعة جنوبأليغذي افأما القنوات  ل لباب توما...ويص

 قرية بني دمشق: اجليمو  )بالكسر مث السكون :"الفيجة "قائال   كما عّرف بنهر الذهب(. هنر بردى
 ( .حبرية و  عندها خمرج هنر بردى ،الزبداينو 
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، أما ينبع ماء عذب صاف   اجلبالسفوح  بني منو  كم  51تبعد  فنبعة الفيجة غرب دمشق إذا
عندما و  بداين،يف سهل الز  ضيق وميشي يف واد   يسريينبع من جبال لبنان الشرقية، ف الذي هنر بردى

يغدو قويا  عذبا  و ، تشتد غزارتهو  ليكثر ماء الفيجة فيه، يصب مياهه العذبة الصافية الفيجة نبع   يبلغ
  يف أرض الغوطة اخلضراء. ماضيا  

 
 
مكانا   اختذه بعضهمو ، نبع الفيجة منذ القدمأمهية مياه  ضواحيهاو  قد أدرك سكان دمشقو 
ق منه حاليا  سوى بقايا الذي مل يبو  ،" زتاحصن ع بدليل وجود معبد روماين معروف باسم ") للعبادة

يح، لتصبح فيما بعد حصنا  يف عهد حتول هذا املعبد إىل كنيسة يف عهد السيد املسجدرانه(.. مث 
 ا  ألهل دمشقهام سياحيا   مركزا  ضفاف بردى و  الفيجة مع سهل الزبداين شكلت نبعةو  ..سلمنيامل
 .  األجانبسياح الإليها  جذبتو  ،فيها الشام، يصطافونو 
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) إهنا : هأخذت بلبّ و  قال عن دمشق عندما مر منها ھ 774املتوىف  ،أمري الرحالة ،ابن بطوطةو 
وأهلها يقضون وقتهم يوم ، عروس املدن، حتدق هبا البساتني إحداق اهلالة بالقمرو  جنة املشرق

هبجة حىت ميسي و  اجلارية يف راحةاملياه و  دوحات األشجارو  شطوط األهنارو  السبت بني املتنزهات
من تسامت مهته يف  )جزى اهلل خريا  : هلم قائال   دعاو  حبهم لعمل اخلريو  تكلم عن أهلهاو  .(الليل

 اخلري(.
 

 
 
وازدهار توسع و  منونا ل لخصعرب العصور ي مدينة دمشقيف  شبكة األقنية املائيةتطور  تتبع إن

نشئت عندما توسعت أ  و ، تزويد املدينة القدميةبالقنوات و  بانياسفرعا ، فقد ختصص دمشق مدينة
 القنوات، بينما كان فروع تورا يسقي احلدائقو  ألصلية لبانياساتلك تفرعات جديدة تنطلق من 

 فقد قاسيون أهلأما ، مع األيام يف جسم املدينة متاهتو  تامتزجمناطق الريف اليت و  البساتنيو 
 بكات تغذية من مياه هنر يزيد.أوجدوا ألنفسهم ش
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مياه  إىل أمهية جرّ  اجتهت منذ العهود القدمية األنظار بأن يف اخلتام نلخص القول:و
، الناسو  إحياء األرضعملوا على ن م  بأمساء رفت ملدينة بواسطة قساطل حديدية ع  الفيجة إىل ا

حلفظ  م 5495يف عام  ا  حديث بناء  فوق النبع إىل أن أقامت مؤسسة الفيجة القساطل  است خِدمتو 
 ..التلوث.و  املياه من العبث

 
جيد ، ((النارو  الكألو  املاء: الناس شركاء يف ثالث)): سلمو  صلى اهلل عليه هقول يفاملتأمل  و

 جلرّ الذي كان قائما  التكافل و  التعاونف، بدمشقيف تاريخ تطور توزيع املياه جلّية معاين هذا احلديث 
مها أكرب مثال وأمسى ترمجة  ،الفيجة(و  األهنار )بردى تشعباتِ و  إقامة أفرعِ و إىل املناطق املتعددة  املياه

 ..الناسو  رضويف ذلك إحياء لأل، ملعىن قول النيب الكرمي " شركاء "
ال  ثقتنا باهلل، مفاتيحها أقفاهلا ،يف خزائن بسم اهلل مياههاو  أهلهاو  إنا نستودعك الشام اللهم

 فال طاقة ملخلوق مع قدرة اخلالق ... ،ال قوة إال باهللو  حول
  

 
 املصادر :

 تاريخ دمشق/البن عساكر
 معجم البلدان/ ياقوت احلموي

 حماسن الشام / للبدري
 /ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة


