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المياه ومفاهيمها بين القرآن واألدب الجاهلي

المياه ومفاهيمها بين القرآن واألدب الجاهلي

مهدي ممتحن*

الملخص
 قد توجد بين األحياء كائنات تحيا دون هواء، ولكن ليس بين الكائنات الحية من 
الحيوانات، والنباتات من تعيش دون ماء، وقد أثبت علميا أن الماء هو العنصر األهم 
في تركيب الخلية الحية، وأّن الماء ضروري لحصول التفاعالت الحيوية كّلها، وهو أكبر 
مذيب للعناصر، والمواد الحياتية، وله خواص عديدة تجعله المادة األساسية للحياة؛ 
نصف  أّن  هو  قابليته  علي  دليل  وأكبر  والمعادن،  العناصر  إذابة  علي  القابلية  وللماء 
المعادن المعروفة موجودة بشكل ذائب في ماء البحر. للماء أهمية خاصة في القرآن 
الكريم واألدب الجاهلي، مّما يؤّكد اهللا تعالي علي أّن الحياة موصولة بالماء كما في 
 (األنبياء: 30) وتبلغ اآليات القرآنية  قوله تعالي: َوَجَعْلنَا ِمَن الَْماِء ُكلَّ َشْىٍء َحىٍّ
التي تبحث عن الماء في القرآن حوالي (538 آية) وفي األدب الجاهلي أيضًا وصف 

الشعراء الماء في معظم قصائدهم، واستخدموا تشيهات واستعارات له، ومن قولهم: 
الماُء يجري علي نظاٍم له         لو يجد الماء مخرقًا َخرقَه

الكلمات الدليلية: القرآن الكريم، الماء، الحياة، النبات، المعادن، الكائنات، الشعر.

*. عضو هيئهًْ التدريس بجامعهًْ آزاد اإلسالميهًْ في جيرفت.
تاريخ الوصول: 1389/2/6ه . ش                                                    تاريخ القبول: 1389/7/17ه . ش
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الماء والطبيعة
فِي  يَِلُج  َما  يَْعَلُم  بقوله:  وسبأ  الحديد  سورتي  في  الماء  أهمية  يذكر  تعالي  اهللا  إّن 

َماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها (الحديد: 1؛ سبأ: 2) اْألَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَْنِزُل ِمَن السَّ
فقد استوعبت اآلية الكريمة جميع الموجودات علي اإلطالق، ففي كّل لحظة يلج 
في األرض ما ال عداد وال حصر له من شتي أنواع األحياء، ويخرج منها ما ال عداد 
وال حصر له من خالئق ال يعلمها إال اهللا، وفي كّل لحظة ينزل من السماء من األمطار، 
واألشعة، والنيازك، والشهب، والمالئكة، واألقدار، واألسرار، ويعرج فيها مما هو مسطور 
ومخفّي ما ال علم به إال اهللا. (قطب، 1968م، ج7: 158) فكم ينزل من السماء من قطرة 
مطر، ثم كم من ذرة بخار تتصاعد من بحر مما ال يعلمه إال اهللا، ونالحظ بأّن اآليه تشير 
إال أّن المطر وقطراته والبخار يتنازل من السماء، وكلمة (ينزل) جاءت عدة مرات في 
القرآن الكريم، ويمكن إحصاؤها علي ست وخمسين مرة، ويشير البعض اآلخر إلي أن 
ُل  الماء إما أن يكون جاريًا علي األرض وتحتها، أو بصورة مجازية، بقوله تعالي: َويُنَزِّ
َماِء ِرْزقًا فالّرزق هنا هو الماء ألنه سبب الرزق، وهو أساس الحياة، وتخضر  لَُكْم ِمَن السَّ

األرض بنزوله، وتنبت ويسمن اإلبل ثم يحصل الرزق.
َماِء َماًء بَِقَدٍر فََأْسَكنَّاُه  الموازنة المائية: قال اهللا تعالي في محكم كتابه: َوأَنَْزلْنَا ِمَن السَّ

َّا َعَلي َذَهاٍب بِِه لََقاِدُروَن (المؤمنون: 18) فِي اْألَْرِض َوإِن
َماِء َماًء بَِقَدٍر فََأنَْشْرنَا بِِه  َل ِمَن السَّ َِّذي نَزَّ وبين ذلك في آية أخري بقوله تعالي: َوال

بَْلَدًة َمْيتًا َكَذلَِك تُْخَرُجوَن (زخرف: 11)
تشترك هاتان اآليتان في تأكيدهما علي مسألة مهمة، وحقيقة علمية لم تعرف إّال 
بعد تقدم العلم في الزمن الذي نعيش فيه، وهو أن الماء ينزل من السماء بقدر ثابت، 
وأن هناك توازنًا بين طرفي المعادلة، أي بين ما يسقط من السماء من مطر أو ثلج، وما 
يصعد إلي السماء من بخار ماء، وتتّم بذلك الميزانية المائية علي الكرة األرضية، والتي 
لو حصل فيها خلل ستحدث كارثة محتومة، إّما إلي جفاٍف يأكل بعضه بعضًا، وإّما إلي 

طوفان يغرق بعضه بعضًا. (عامر، 2002م: 21) 
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ويقول العالمة رشيد الخطيب الموصلي: (في قوله بقدر) إيماء وإشارة إلي دقة علمية 
وحكمته في صنعه تعالي، ومن ذلك أنّه أنزل الماء من السماء علي القدر الالزم، وبنظام 
قائم، ولم يجعله هاطًال متواصًال، وال قليًال نادراً، فكان بهذا النظام حيث اليسقط عن 
المصلمة العامة وال يزيد إلي حد الضرر، بحسب النظام فيضيف بقوله، قد تزيد في منطقة 
فتسبّب الفيضان، وقد تشّح في أخري فتسبب الجفاف، وحسب ما تقتضيه حكمة الخالق، 

ولكن النظام المائي متوازن. (الخطيب الموصلي، 1974م، ج6: 150)
للقارة  الماء  ميزانية  وليكن  المائية،  للميزانية  توضيحيًا  مثاًال  نأخذ  أن  وبإمكاننا 

األمريكية. (لونا، 1980م: 142) حيث إن:
1. الهواطل تقدر تقريبًا (76 سم) كّل سنة، ماء داخلي.

2. الصبيب السنوي من األنهار إلي البحار يقدر (23 سم) ماء خارجي. 
3. مجموع التبخر من السطوح المبللة (أنهار وبحار) يقدر بـ (53 سم) سنويًا، ماء 

خارجي.
4. في كّل سنة يجلب الجو (381 سم) من الرطوبة، ومن المحيطات إلي اليابسة، 
ويحمل راجعًا (358 سم)، لذلك يكون (381 سم- 358 سم) = (23 سم) ماء داخلي، 
وهو يعادل الماء الخارجي علي شكل صبيبب من األنهار إلي البحار، فالهواطل والتبخر 

جزءان من كل الحركة الجوية، فسبحان اهللا القادر. (عامر، 2002م: 23)
األمطار، يبّين اهللا تبارك وتعالي في محكم كتابه بأّن األمطار تشكل من السحابة، 
ُِّف بَْينَُه ثُمَّ يَْجَعُلُه ُرَكاًما  ويصفها في هذا الشكل بقوله: أَلَْم تََر أَنَّ اهللاَ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤل
َماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِِه َمْن  ُل ِمَن السَّ فَتََري الَْوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخَاللِِه َويُنَزِّ

يََشاُء َويَْصِرفُُه َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسنَا بَْرقِِه يَْذَهُب بِاْألَبَْصاِر (النور: 43) 
ومتسلسل  متتابع،  بشكل  تحدث  أن  يجب  عمليات  عن  تبحث  اآليه  أن  فتالحظ 
ويفضل بين الواحدة واألخري فترة زمينة، فاآلية تشترك حدوثهما حسب التسلسل، 
ُِّف بَْينَُه ثُمَّ يَْجَعُلُه  بدليل أن العمليتين يفصل بينهما حرف العطف، ثّم بقوله تعالي: ثُمَّ يَُؤل
ُرَكاًما وهذا الحرف يقيد الترتيب والتعقيب، وأّكد العلماء بأّن المطر ال يحدث إال بعد 
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عمليتين هما: 
الف. عملية التنويه: وهي العملية األساسية في تكوين قطرات المطر حيث يتكاثف 
بخار الماء حول ذرة غبار صغيرة جداً، أو أية ذرة من الغبار في حجمها كبلورات الملح 
الناتجه من تبخر ماء البحر، وقد تكون عبارة عن تواتج االحتراق، واألتربة، والمركبات 

الكبريتية. (نجم، 1982م، ج1: 159)
فتكون طبقة رقيقة من الماء تغلف ذرة الغبار، ثم تليها األخري وهكذا إلي أن تتكون 

قطرة المطر. 
في  بعضها  ومتداخلة  متراكمة،  شكل  علي  السحاب  تكاثف  هي  الثانية  العملية  أما 
بعض، وهذا المحتوي الرطوبي هو السبب في زيادة وزن قطرات المطر التي تسقط علي 

األرض بإرادة اهللا ثم بقوة جذب األرض. 
َِّذي َمدَّ اْألَْرَض  األنهار: إّن اهللا تعالي يقول في محكم آيات في كتابه العزيز: َوُهَو ال
َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي َوأَنَْهاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْيِن اْثنَْيِن يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر 

ُروَن (الرعد: 3) إِنَّ فِي َذلَِك َآليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَّ
وقال تعالي: أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قََراًرا َوَجَعَل ِخَاللََها أَنَْهاًرا َوَجَعَل لََها َرَواِسَي َوَجَعَل 

بَْيَن الْبَْحَرْيِن َحاِجًزا أَإِلٌَه َمَع اهللاِ بَْل أَْكثَُرُهْم َال يَْعَلُموَن (النمل: 61)
فمنذ أن خلق اهللا األرض، جعل الجبال واألنهار في فلك واحد، وهذه العالقة قائمة 
القرآن  قررها  كونية،  حقيقة  وهذه  والسماوات،  األرض  غير  األرض  اهللا  يبدل  أن  إلي 
الكريم في أكثر من موضع، وأكثر من ألف وأربعمائة عام، وأّكد على هذا األمر العلماء 
والباحثون، أّن النهر يتكون علي سفوح الجبال، وتسمي هذه المرحلة، بمرحلة طفولة 
مرحلة  في  النهر  فيعمل  الجبال،  أعالي  من  تكون  إنما  األنهار  منابع  معظم  ألّن  النهر، 
الطفولة جاهداً علي تعميق مجراه خالل طبقات الصخور المختلفة، متتبعًا المناطق اللينة 

وسهلة النحت. (أحمد أبوالجبين، 1976م: 378)
َماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديٌَة بَِقَدِرَها فَاْحتََمَل  وقال اهللا تعالي في آية أخري: أَنَْزَل ِمَن السَّ
الحركة  اشتداء  عند  الماء  وجه  علي  يعلو  ما  هو  والزبد  (الرعد: 17)   َرابِيًا َزبًَدا  ْيُل  السَّ
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ويسمي الغثاء ورابيًا بمعني عاليًا. 
تأتي  أن  الممكن  من  وكان  الجمع،  بصيغة  جاءت  أودية  كلمة  أن  إلي  اآلية  وتشير 
فقال  المفرد،  بصيغة  جاء  السيل  أن  مع  بقدره)  واٍد  كّل  (سال  نقول  كأن  المفرد،  بصيغة 
ْيُل َزبًَدا َرابِيًا والمعني يوصي بأن األودية جمعت الماء في سيٍل  تعالي: فَاْحتََمَل السَّ
المصب  في  الجميع  ويصب  بعض،  في  بعضها  يّصب  أودية  عدة  للنهر  أن  فنجد  واحد، 
األخير فيه، وهذه الفكرة تعّد من أعظم االبتكارات التي ابتكرها العالم المعروف في علم 

المياه (Nash ناش) وكانت في سنة 1959م. 
يَاَح لََواقَِح فََأنَْزلْنَا  خزن المياه: يقول اهللا سبحانه وتعالي في سورة الحجر: َوأَْرَسْلنَا الرِّ

َماِء َماًء فََأْسَقْينَاُكُموُه َوَما أَنْتُْم لَُه بَِخاِزنِيَن (الحجر: 22) ِمَن السَّ
فقد بنيت اآلية بأننا نستفيد من 30٪ من المياه العذبة فقط علي األرض التي تبلغ 
0/00022 من نسبة المياه علي الكرة األرضية، وهي نسبة ضئيلة جداً، مع أننا نستخدم 
جميع الوسائل لحفر اآلبار، وإقامة السدود للتحكم في المياه، ولكننا ال نقدر علي أن 
نستفيد أكثر من 0/00011 من نسبة المياه علي الكرة األرضية، ومن جهة أخري نري 
القرآن  في  كلمة  أطول  بأنّها  القرآن  كلمات  سائر  عن  تميزت  (فأسقيناكموه)  كلمة  أن 
الكريم، فهي تتكون من أحد عشر حرفًا من حروف الهجاء، وهي (ف، أ ، س، ق، ي، ن، 
أ، ك، م، و، هـ) ومنها عشرة حروف غير مكررة من مجموع حروف اللغة العربية، التي 
هي ثمانية وعشرون حرفًا، كما أنها تتكون من تسعة حروف من الحروف المقطعة الواردة 
في فواتح السور، وهي: (أ، س، ق، ي، ن، أ، ك، م، هـ) منها ثمانية حروف غير مكررة 
من مجموع الحروف المقطعة التي هي (أربعة عشر حرفًا). فنري بأن اهللا أشار إلي نعمته 
العظيمة، وهي نعمة خلق الماء، ثم نعمته أنه جعل من الماء كّل شئ حي، وإشارة إلي أن 

اهللا تعالي تكّفل بتوفير الماء للناس، و إال كان غير ممكن. (عامر، 2002م: 55) 
ونري بأن هذه الكلمة ال يقصد بها شرب الماء وحده، وإنما المقصود به كّل حاجات 
الضرورية  واالستخدامات  والدواب،  األنعام  وسقي  المزروعات،  رّي  من  للماء  الناس 

لإلنسان من منزلية وصناعية. 
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َِّذي َمَرَج الْبَْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح  البحار: قوله تعالي حول البحار: َوُهَو ال
أَُجاٌج َوَجَعَل بَْينَُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا (الفرقان: 53) 

وأيضا قوله تعالي: أَمَّْن َجَعَل اْألَْرَض قََراًرا َوَجَعَل ِخَاللََها أَنَْهاًرا َوَجَعَل لََها َرَواِسَي 
َوَجَعَل بَْيَن الْبَْحَرْيِن َحاِجًزا أَإِلٌَه َمَع اهللاِ بَْل أَْكثَُرُهْم َال يَْعَلُموَن (النمل: 61)

إّن اآليات المذكورة تبين حقائق علمية هي أّن المياه في البحار، تختلف عن بعضها 
من حيث الكثافة، والحرارة، وغير هما من الخواص األخري، والبحار في خصائصها، ال 
تختلط عند التقائها، بل يفصل بينهما حاجٌز مائي أطلق عليه علماء البحار (بالبرزخ)، 
والبرزخ هو الحاجز المائي الفاصل بين العذب الفرات، والملح األجاج، وهو عبارة عن 
منطقة انتقالية فيها خليط من الماء العذب والمالح، فإنه أقّل كثافة من ماء البحر وأكثر 
كثافة من ماء النهر، وهذا ما يجعله يستقر بين البحرين العذب والمالح، وهو الحاجز الذي 
يمنع طغيان بحر علي آخر، فيسمح للمياه بالمرور من خالله لالنتقال من بحر إلي بحر 
آخر، ولذلك نري بأن القرآن كالم اهللا المعجز المنّزل علي سيدنا محمد (ص) وهو تنزيٌل 
ََّك لَتَُلقَّى الُْقْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َعِليٍم (النمل: 6)  من حكيم عليم، وقد قال تعالي: َوإِن

نفس  كّل  يخاطب  جاء  أنه  إعجازه  وسّر  عظمته  ومن  هداية  كتاب  الكريم  والقرآن 
بشرية علي الرغم من تشعب المسألة، وتعقيدها، فالنفس البشرية تتنوع بتنوع الناس، 
فقد ال تجد بشرين يحمالن نفسين متماثلتين تمامًا كالبصمة في البنان، والنفوس متفاوتة 
في كل زمن علي حسب الثقافات والعلوم، ويعطي القرآن لكّل فرد علي حسب فهمه، 

فللعالم شأٌن وللجاهل شأٌن آخر. 
يٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج  ومن خالل آياته يصف البحار بقوله تعالي: أَْو َكُظُلَماٍت فِي بَْحٍر لُجِّ
ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إَِذا أَْخَرَج يََدُه لَْم يََكْد يََراَها 

َوَمْن لَْم يَْجَعِل اهللاُ لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن نُوٍر (النور: 40)
خارجية،  عوامل  عبر  عليه  طارئة  وليست  البحر،  هذا  في  متأصلة  صفة  فالظلمات 
فهذا البحر يتميز بتدرج في الظلمة، فهو يصل السطح بالقعر، يتصف في كّل عمٍق بظلمة 

معينة ففيه هكذا: 
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المياه ومفاهيمها بين القرآن واألدب الجاهلي

العمق/متر مستوي اإلضاءة ٪
۳۰
۸۵
۱۳۵
۱۹۰

۱۰
۱
۰/۱
۰/۰۱

ومن ذلك يمكن استنتاج مستوي الظلمة مع العمق والذي يزداد بازدياد العمق. (عامر، 
2002م: 170)

َوإِِذ  تعالي:  بقوله  األرضية  المياه  عن  ذكراً  الكريم  القرآن  في  نري  المائية:  العيون 
اْستَْسَقي ُموَسي لَِقْوِمِه فَُقْلنَا اْضِرْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانَْفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتَا َعْشَرَة َعْينًا قَْد َعِلَم 

ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم (البقرة: 60)
ُر ِمْنُه اْألَنَْهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما  وفي آية أخري يقول اهللا تعالي َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما يَتََفجَّ

قَُّق فَيَْخُرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة اهللاِ (البقره/74) يَشَّ
وقال تعالي في آية أخري: َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن اْألَْرِض يَْنبُوًعا 
َر اْألَنَْهاَر ِخَاللََها تَْفِجيًرا (اإلسراء: 90و91) فيظهر  أَْو تَُكوَن لََك َجنٌَّة ِمْن نَِخيٍل َوِعنٍَب فَتَُفجِّ
من ذلك أن الينبوع يكون ذا تدفق كبير، أما العين فتكون ذات تدفق قليل، والينبوع اسم 

للعين الكثيرة النبع التي ال ينضب ماؤها، وصيغة (يفعول) هي صيغة مبالغة غير قياسية.
فاآليات القرآنية التي أخذت تبحث حول المياه يمكن تقسيها هكذا: 

1. سقوط المطر (51 آية) من البقرة حتي سورة الطارق.
2. دور الرياح في تلقيح السحاب (10) آيات.

3. ظواهر تصاحب المطر (13) آية.
4. إنبات الزرع (18) آية.

5. ظواهر مدمرة (7) آيات.
6. فيضانات (6) آيات.

7. منابع األنهار والينابيع (2) آيتين.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


174

التراث األدبى

س
ساد

ددال
 الع

نيةـ 
 الثا

سنة
ـ   ال

دبى
ث األ

لترا
ا

8. جغرافية األنهار (2) آيتين.
9. خزانات (2) آيتين.

10. صور مختلفة (4) آيات.
وهناك آيات كثيرة ال يمكن عدها وإحصاؤها. (المصدر نفسه: 195)

المياه وتوصيفها في األدب الجاهلي
إّن العرب التي كانت تعيش في العصر الجاهلي ترعرعت في تلك البيئة، وهي شبه 
والمحيط  األحمر،  البحر  من  البحار  شاطئ  علي  فيها  يعيش  كان  والتي  العرب  جزيرة 
الهندي، والخليج الفارسي، والعراق، والشام، والبالد شديدة الجفاف، وكان المطر ال ينزل 
غالبًا حتي إلي ثالثة أعوام، لذلك كان الرجل األعرابي يهجر المنطقة كي يحصل علي 
العرب،  بين  تشّب  كانت  التي  الحروب  أكثر  أن  نري  لذلك  الستقراره،  وموطنا  الماء، 
وإبله،  وقبيلته  أجله  من  يحارب  وكان  العّدو،  أرض  في  كان  الذي  الماء  ألجل  كانت 
ولولعه للحصول علي الماء، أصبح يسمي المطر غيثًا، ألنه كان يستغيث منه لحياته بعد 
مرور سنين، وأعوام عليه، وكان يصف الماء بأشكال متنوعه منها الماء القراح، والشيم، 
وسحابها  ورعودها  برقها  من  الطبيعة  ويصف  والعذب،  والزالل،  والفضيض،  والفرات، 
ورياحها علي األخص من هؤالء الشعراء، زهير والنابغة وامرئ القيس وعبيد بن األبرص 

والشعراء اآلخرين، في العصر الجاهلي، فمنهم كان يصف الماء هكذا:
   

(األصفهاني، ج3: 60)
ويصف  الصعالكة.  وزعيم  وجاهلي،  صعلوك،  شاعر  وهو  الماء،  برودة  يصف  فهو 

جساس الماء بالزالل والفرات بقوله:
   

(األصفهاني، ج5: 30)
فوصفه له يبين أنَّ الماء القراح كان نادراً في شبه جزيرة العرب، ولذلك يصف الشيخ 

بأنّه يغص بهذا النوع من الماء، ألنه قد شرب ختي اآلن من كدر الماء.

وأحسو قَراح الماِء والماُء بارد وأفرق جسمي في ُجسوٍم كثيرة

ــاِء القراِح ــيَخ بالم تُِغّص الش ــد حنيُت عليك حربًا  وإني ق
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المياه ومفاهيمها بين القرآن واألدب الجاهلي

مع  كان  حينما  بقوله  الخمرة،  مع  بزالليته  الماء  يصف  زيد  بن  عدي  والماء:  عّدي 
النعمان علي القبور:

 
(األغاني، ج6: 143)

حاتم والماء: وحاتم يري أّن الماء كالمال في يد الرجل، وكما أّن المال قليل لديه، 
فالماء وجوده نادر وقليل بقوله: 

(المصدر نفسه، ج4: 187)
عنتره والماء: عنترة بن شداد هو شاعر جاهلي، وعاش حوالي 560م له معلقة جميلة، 
وأشعار في العصر الجاهلي، منها زهديات ومنها ذكر األطالل، وله في وصف الماء في 

قافيته البائية، يصف الماء بارداً بجانب التمر وهو اهتمام له علي برودة الماء بقوله:
   

أي: عليك بالتمر والماء البارد.   
(ديوان عنترة: 29)

عبيد بن األبرص والماء: عبيد بن األبرص هو من الشعراء الجاهليين، يصف الماء 
بجريانه علي األرض وسيالنه وهو بنظام خاص بقوله: 

    
ويستخدم الماء للتشبيه عن العيون الجميلة والدموع الجارية بقوله:

(جمهرة أشعار العرب، ج2: 2)
ويصف الشاعر الدموع الجارية بماٍء يسيل من القربة الخلقة، أو يصف الدموع بالماء 

يشربون الخمر بالماء الزالل ــد أناخوا عندنا ُرّب قوٍم ق

أماوي، ما يغني الشراء عن الفتي
ــاوي، إن يصبح صداي بقفرة أم
ــض الماِل ربًّا ألهله وإذا كان بع

إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدُر
من األرِض ال ماٌء لدي وال خمُر
ــد ــي مّعبُ ــداهللا مال ــي، بحم فأن

إن كنِت سائلتي غبوقًا فأذهبي ــٍن بارٍد كذَب العتيق وماُء ش

لو يجد الماُء مخرقًا َخَرقه ــري علي نظاٍم له الماُء يج

ــروُب َس دمعهما  ــاِك  عين
واٍد ــِن  ببط ــا  م ــٌج  فل أو 
ــدوٌل في ظالل نحٍل أو ج

ــعيُب َش ــأنيهما  ش كأّن 
ــكوُب ــن بينِه ُس ــاِء م للم
ــيُب ــن تحته قس ــاِء م للم
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الغزير المتدفق من أودية منحورة من الجبال إلي سطح األرض، أو إن الدموع كالماء 
الجاري في نهٍر صغير، وسط الصحراء وله صوت يسمعه الناس. 

أو يشبه الماء في أبيات أخري، كأنه العسل بقوله:
   

(الديوان: 34)
النابغة والمياه: والنابغة يسعي في بعض أبياته الشعرية، وهو شاعر جاهلي، علي أن 

يبين أن الماء له أهمية خاصة حتي أن بعض األماكن تسمي (بمياه المواطر) بقوله: 

(الديوان: 53)
وألهمية المكان سمي بماء الذنابة أو مياه المناظر.ويصف األمطار والرياح في أبيات 

أخري ألهمية وجودها في الطبيعة الجاهلية بقوله: 
 

(الديوان: 62)
(قّفت) بمعني أتبعت الرياح واألمطار تلك الرسوم فزادتها اضمحالال، والهوج الريح 

الصرصر، والديمة هو المطر الذي يدوم طويًال. 
امرؤالقيس والماء: وأخيراً نري أن امرء القيس يشبه الليل بأمواج البحر بقوله: 

   
فقد قدم عليه الليل بأنواع الهموم ليختبر ما عنده من الصبر، والجزع، ويري في شعره 
أن الليل كالبحر العظيم في أمواجه وسواده.والقرآن الكريم يبين في آياته الكريمه ظلمة 

البحر وأمواجه كما بيناه سابقا.

النتيجة
الماء مخلوق عجيب من قبل اهللا، وهو مثير الحياة في اإلنسان والحيوان والنبات، 
  َماِء َماًء فََأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم وقد ذكره اهللا في كتابه الكريم: َوأَنَْزَل ِمَن السَّ

ــل ــصُّ منه كأنه عس يب بارك في مائها االله فما

مظنة كلب أو مياه المواطر
مظنة كلٍب في مياِه المناظر

نجالة أو ماِء الدنابة أو سوي
نجالة أو ماء الذنابة أو سوي

هوج الرياح و ديمة األمطار قّفت عليها فاضمحّل طلولُها

ــوم ليبتلي ــّي بأنواع الهم عل وليٍل كموج البحر أرخي سدوله
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فقد ذكر في محكم كتابه حوالي 538 آية شريفة حول المياه والبحار واألمطار، ومياه 
الزراعة ومنافع المياه وضرورتها في الحياة البشرية، إن لم تكن فليس للحياة بقاء. وقد 
ذكر العرب قبل اإلسالم فوائد المياه وأثرها في الحياة، ووصفوا الماء بأشكال متنوعة 
منها الزالل والفرات والقراح، ولقلتها بين العرب في الصحراء كان ألهميتها ذكراً خاصًا 
اآليات  بعض  وبين  بينها  للشبه  ذكٌر  وهناك  ذكرناها،  كما  الجاهلية،  الشعراء  شعر  في 
القرانية، كقول امرئ القيس: وليٍل كموج البحر، فإّن اهللا يبين في اآلية التالية هول البحر 
يٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه  وأمواجه بقوله تعالي: أَْو َكُظُلَماٍت فِي بَْحٍر لُجِّ
َسَحاٌب ُظُلَماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض فالقرآن هو معجزة الكالم من قبل اهللا، والبيان الراسخ 
الذي بين فيه كّل مقدرات العالم، ولما كان العرب يفتخرون باألدب الجاهلي ألن عيشته 
كانت علي ضّفة البحر وساحله، لذلك استعمل كّل التشبيهات كي يوضح في كالمه أثر 

الماء في الحياة اإلنسانية، والحيوانية كما قال امرؤالقيس في معلقته:
                

فالماء هو الذي يغسل كّل األوساخ في اإلنسان والحيوان. 

المصادر والمراجع
القرآن الكريم
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ــِل دراكًا ولم ينضح بماٍء فيغس ــن ثوٍر ونعجة فعادي عداًء بي
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مفاهيم آب در قرآن و ادب جاهلى
مهدى ممتحن*

ممكن است برخى موجودات بدون هوا زندگى كنند، ليكن در بين موجودات زنده، 
نمايد. زيست  آب  بدون  بتواند  كه  نيست  موجودى  هيچ  گياهان  چه  حيوانات  چه 

و  مى باشد  زنده  سلول  تركيب  در  عنصر  مهم ترين  آب  كه  كرده  ثابت  امروز  دانش 
براى انجام يافتن تمامى كنش هاى حياتى، آب عنصرى ضرورى است، چه اين ماده 
سيال ترين عناصر طبيعت و اساسى ترين مواد براى زندگى است كه خواصى فراوان 
دارد.آب مى تواند عناصر و معادن را ذوب نمايد و بزرگترين دليل بر اين قابليت 
آب، اين است كه نيمى از معادن معروف در آب دريا بصورت سايل يافت مى شود.

قرآن  در  متعال  خداى  دارد.  فراوان  اهميتى  جاهلى  شعر  در  و  كريم  قرآن  در  آب 
تأكيد مى ورزد كه زندگى با آب در جريان است: (و بواسطه آب هر موجودى را 
آب  موضوع  به  كريم  قرآن  آيات  از  آيه  حدود 538  در  ساختيم) (أنبيا/30)  زنده 
پرداخته است. در ادب جاهلى نيز شاعران در بسيارى از قصيده هايشان به وصف 
آب پرداخته اند و براى آن تشبيهات و استعاراتى فراوان بكار برده اند. اين مقاله به 

بررسى اين موضوع در قرآن و ادب جاهلى خواهد پرداخت.   

كليدواژه ها: قرآن كريم، آب، زندگى، گياه، معادن، موجودات، شعر. 

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد جيرفت.
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