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 مقدمة

الخشن  البازلت هي آلة بدائية من الحجر

وهي  الثقيل ُتستعمل ِلَجْرش الحبوب وطحنها،

عبارة عن حجرين مستديرين ُيَركَُّب أحدهما فوق 

ويكون السفلّي منهما ثابتًا بينما اآلخر، 

يتحّرك الحجر العلوّي حول محوٍر خشبّي أو 

معدنّي تكون قاعدته مثّبتة في أسفل الحجر 

وعندما تدور حجر الرَّحى فإنها تمّر  السفليّ،

فوق حّبات القمح أو الشعير التي توضع من 

فتحة دائرية صغيرة في وسط الحجر العلوي، 

يئًا فشيئًا كلما دار فتتكسّر تلك الحّبات ش

ال  .عليها حجر الرََّحى حتى تصبح دقيقًا ناعماً 

يقتصر استعمال الرََّحى على عمل الدقيق فقط، 

بل يمكن أن نجرش عليها القمح لنعمل منه 

الجريشة، وكذلك ُيجرش عليها َحّب العدس 

البلدّي ليعمل منه عدسًا مجروشًا يصنع منه 
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األطعمة ألذ  طعامًا مختلفًا ويعتبر من

 (.   Bucksch 1997:80وأشهاها )

والرََّحى ُتلفظ على ألسنة العامة هكذا: "ْرحِيّ 

"، وليست كل عائلة لديها رَحى فقد كانت 

النساء يستعرَن الرََّحى من بعضهن البعض ثم 

يرجعنها بعد الفروغ منها، ونظرًا لثقل 

الرََّحى وصعوبة حملها على الرأس فقد كانت 

نفسها "َحِوّية" وتضعها على المرأة تعمل ل

الحوية: . رأسها ومن ثم تحمل الرََّحى فوقها

عبارة عن قطعة من القماش ُتْطَوى وُتَلّف على 

وتوضع فوق الرأس، ثم  شكٍل لولبّي ومستدير

توضع الرََّحى فوقها على رأس المرأة، وبذلك 

يمنع احتكاك حجر الرحى بجلدة الرأس ويحول 

 . باألذىدون إصابة رأس المرأة 

 : مكونات الرحى اليدوية

 ويتم صنعهما من حجرٍ : الحجران المستديران

ثقيل يكسبه الملمس الخشن، ويبلغ  بازلت
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قطر الحجر خمسين سم تقريبًا، يتم وضع الحجر 

األول على األرض ليكون ثابتًا ويتم ثقبه من 

الوسط ثقبًا صغيرًا ليتم تثبيت أقطاب الّرحى 

من خالله، فيما ُيثّبت الحجر اآلخر فوقه ويكون 

مثقوبًا ثقبًا أكبر ليسمح بمرور الحبوب 

  الُمراد جرشها.

وهو عبارة عن قضيب أسطواني من المحور: 

المعدن أو الخشب يتم تثبيته بالحجر األول 

للّرحى والذي يكون مثبتًا على األرض وُيسمى 

 قطب الّرحى. 

وهي قطعٌة خشبيٌة يوجد فيها ثقب  الفراشة:

من المنتصف يتم تثبيتها على المحور أو 

القائم الذي تدور الّرحى من خالله ويتم 

وضعها وتثبيتها من الُثقب الكبير للحجر 

العلوي، ولها دورٌ مهم لتثبيت أحجار الّرحى 

وتمنع تزحزح الحجرين عن بعضهما، وُيسمى 

 المحور والفراشة قطبيّ الّرحى. 
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وهو عبارة عن عصا طويلة أشبه  الهادي:

بالمقبض ُتثبَّت على الحجر العلوي، حيُث يكون 

لها ثقب جانبي يتم تثبيتها من خالله وُيمسك 

 به للفِّ الرحى لتدور وتطحن الحبوب. 

هو عبارة عن نسيج يتم غزله من    لثّفال:ا

شعر الماعز أو صوف الغنم، يتم وضعه أسفل 

المطحون الذي يسقط من الّرحى لتجميع الحّب 

 بين شقيّ الّرحى.

وهي مقدار حفنٌة من الحبوب ُتوضع  الّلهوة: 

من الّثقب الكبير للحجر العلوي ويتم حفنها 

 (.2018السعيد. و يد )األحمدبقبضة ال

 

 يوتطورها التاريخالطاحونة 

يرتبط تاريخ الطاحونة بتاريخ صناعة 

الخبز، فالقمح والشعير والذرة وغيرها من 

الحبوب كان البد من طحنها لصناعة الخبز، 
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 لذا عرف اإلنسان الطحن منذ فجر التاريخ

طحن الحبوب، فبدأ في دقه بمدقات من حجر 

، تضرب بقوة في «المجرس»هي أشبه بالهاون 

تجويف كتلة حجرية )جرن(، حيث يهبط الهاون 

على القمح بداخلها، ويكون المدق ثقيال 

تطورت آليات مصنوعا من حجر صلد أيضا. 

عملية الطحن إلى استخدام المدق الرحى: 

حجران مستديران، يدار أعالهما على أسفلهما 

باليد، وفي أوسط األعلى فرجة مستديرة ُيصب 

فيها القمح، ليجري بين القرصين فيطحن مع 

حتى كانت « الرحوات»هذه الحركة. وكبرت 

تدار بالحيوانات، أو بقوة اندفاع الماء 

لطبيعية، أو بمراوح الهواء من مجاريه ا

التي تطول عاليا نحو السماء، لتتشكل 

الطواحين، التي اتخذت أشكاال وأحجاما 

 .تختلف باختالف المكان
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ولم تخل منها مدينة أو قرية في العالم 

القديم والحديث، وهي تنتشر حتى اآلن في 

صورها البدائية في القرى هنا أو هناك، في 

واإلسالمية، جنبا مختلف البلدان العربية 

إلى جنب مع المطاحن الكبرى في المدن التي 

تصنع وتدار بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الحديثة. وفي القرن الرابع الهجري ابتكر 

العرب المسلمون نوعا جديدا من الطواحين 

يدار بالماء، إذ صنعوا سفنا ورّكبوا عليها 

طواحين تدور بفعل ضغط مياه األنهار، ويذكر 

أحسن »جغرافي العربي المقدسي في كتابه ال

، أن أهل «التقاسيم في معرفة األقاليم

البصرة في ذلك الزمان كانوا يعانون من 

مشكلة المد والجزر في شط العرب كل يوم، 

فعمد بعض الصناعيين من أهل المدينة إلى 

صناعة الطواحين، وجعلوها على أفواه 

رجا األنهار ليديرها الماء أثناء حركته خا
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وداخال، وبذلك استطاعوا حل مشكلتهم بما 

  (.2010)الحمامصي,  يعود بالفائدة عليهم

 بدايات ظهور الطاحونة

كان نهر دجلة من أهم األنهار التي أقيمت 

عليها الطواحين، إذ كانت تقام في تكريت 

ا وبغداد، ويروي لنا علماء روالحديثة وعكب

في التاريخ وصفا للمطحنة التي كانت قائمة 

مدينة الموصل، وهي كما يقول المؤرخ ابن 

، عربة مصنوعة «صورة األرض»حوقل في كتابه 

من الخشب والحديد الذي ال يمازجه شيء من 

الحجر والجص، وكانت تثبت وسط الماء بسالسل 

الحديد، وكانت ترتبط بحجرين كبيرين 

 .يطحنان القمح كل يوم

ونقل المؤرخ اليعقوبي أن مدينة بغداد كان 

فيها طاحونة يقال لها البطريق، وهي 

طاحونة عظيمة تدير مئة حجر، وكان أصحابها 
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يجنون لقاء عملهم فيها، مئة مليون درهم 

كل سنة، وهو مبلغ ضخم في مقاييس ذلك 

ويسجَّل للعرب المسلمين استخدام . الزمان

الطاحونة الهوائية في تاريخ مبكر، وكانت 

في تلك الطاحونة تستخدم قوة الرياح 

دورانها ؛ ففي إقليم سجستان وكرمان، كان 

الناس يستفيدون من الرياح المحلية التي 

، وتهب خالل (باد صدو بيست روز)كانت تسمى 

وكان أهل تلك . مئة وعشرين يوما كل سنة

المنطقة ينصبون الطواحين عليها، وكانت كل 

الطواحين تتألف من ثمانية أجنحة، وينصبون 

بينهما هواء كالسهم، أمامها عمودين ينفذ 

وكانت األجنحة تشكل مع المحور زاوية 

قائمة، وكان طرف المحور السفلي يحرك حجرا 

ثقيال، وهذا الحجر يدور فوق حجر آخر، 

  .واستمرت هذه الطاحونة إلى عصرنا هذا
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كما أن الناس الذين يشرفون على الطواحين 

كان في إمكانهم تنظيم سرعتها بواسطة ما 

التي تغلق وتفتح كما نفعل « المنافس»يسمى 

في أيامنا هذه بالعجالت المائية، ويروي 

أحد العلماء المسلمين الذين عاشوا في 

القرن الثامن الهجري وبداية التاسع، قصة 

رجل دخل  حدثني"إحدى الطواحين فيقول 

مدينة سجستان وكرمان، أن الطواحين تدور 

هذه الريح تهب  نا ."ريح الشمال اسطةبو

على المدينتين في الصيف والشتاء، وريح 

الصيف أشد وأقوى من ريح الشتاء، وكان عدد 

الطواحين الهوائية يبلغ اثني عشر ألف 

طاحونة، وكان في كل طاحونة موضع 

يستخدمونه للتحكم في شدة السرعة؛ إذ كانت 

الطاحونة تدور بسرعة كبيرة جدا فتحرق 

د، وربما أدى ذلك الدقيق ويخرج بلون أسو
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 كإلى تهدم الطاحونة، فهم يحتاطون لذل

 (. 2: 2010)الحمامصي

 أشهر الطواحين

تعد الطاحونة التي عثر عليها في منطقة 

األثرية في صعيد مصر، وكانت « قارةثال»

تستخدم في طحن الغالل والحبوب منذ أكثر من 

ثالثة آالف عام، من أشهر وأقدم الطواحين 

سم، ويوجد فيها  48طولها األثرية. ويبلغ 

 ) .Storemyr 2014:7(فجوة من أعلى تستخدم لطحن الغالل

دير »ذلك تمثل الطاحونة التي عثر عليها في 

في غوطة دمشق، طاحونة أثرية « العصافير

تعود إلى بداية العصر اإلسالمي، وهي تحتوي 

رحى بازلتية كبيرة الحجم، وأدوات  6على 

من الرحى صغيرة  طحن مختلفة، إلى جانب عدد

الحجم، أما آلية عملها فكانت تعتمد على 

طاقة المياه المستجرة من الينبوع القريب 
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من الموقع، حيث تصّب على دوالب خشبي مرتبط 

بمحور مع اثنتين من الرحى توضع في الطابق 

األعلى، مؤلفتين من قسمين السفلي ثابت 

والعلوي متحرك، وتدوران مع دوران الدوالب 

  (.2018السعيد. و)األحمد  يالخشب

« عودة»وأيضا في األردن وجدت طاحونة 

، في «اليابس»األثرية في وسط وادي الريان 

الجزء الجنوبي من لواء الكورة، وهي 

طاحونة للحبوب بنيت في العصر العثماني 

، وتعمل بقوة دفع الماء الجاري 1847عام 

في الوادي لطحن القمح وأنواع أخرى من 

من خالل أجزاء الطاحونة المكونة . الحبوب

من البرج وقناة البئر والدوالب وغرفة 

مترا مربعا،  20الطحن التي تبلغ مساحتها

ونتيجة للتطورات الحضارية التي حدثت في 

منتصف القرن العشرين تراجع دور هذه 

الطاحونة فتوقفت عن العمل وتعرضت لإلهمال 
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والتخريب وفقدان بنائها المعماري 

ها الرئيسية، وقد نفذ مكتب آثار ومكونات

لواء الكورة مشروعا لصيانتها وترميمها 

، لتعود إلى 2005وإعادة إحيائها في عام 

 )الحمامصي العمل كما كانت في الماضي

2010 :4 .) 

 طاحونة أبو شاهين

وهناك أيضا عدد من الطواحين األثرية، 

لطحن الغالل، « طاحونة أبو شاهين»ومنها 

عثمان آغا الطوبجي في القرن التي أنشأها 

الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي، 

في « األمصيلي»بشارع  لعثمانيفي العصر ا

مدينة رشيد شمال القاهرة، في نقطة التقاء 

النيل بالبحر المتوسط. ويوجد في الطاحونة 

مداران، أحدهما شرقي واآلخر غربي، وكل 

وسطه ي فتحة وف مدار مكون من حجر مستدير به
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لألسفل قاعدة ثابتة ذات حافة بارزة لحجز 

الحجر المستدير، وفتحة أخرى لصب الدقيق، 

والحجر العلوي مثبت من أسفله بعجلة صغيرة 

تتصل بدورها بعجلة كبيرة هي عبارة عن ترس 

من الخشب، وهذه العجلة مثبتة في قائم خشبي 

رأسي الوضع ومربع الشكل موضوع في محور 

ويدور حول نفسه وينتهي من  الترس الكبير،

أعلى بإصبع خشبية تدور في ثقب داخل 

 .)الجايزة(

وهي الخشبة المستعرضة والتي تحمل أجزاء 

الطاحونة وتتصل )بالهرميس( الذي يوضع على 

رقبة الثور أو الحصان لتحريك الطاحونة، 

كما توجد فتحتان معقودتان بالمدارين 

يين، يرتكز عقد كل منهما على عمودين رخام

وكانتا مخصصتين لجلوس السايس الذي يشرف 

وقد زخرفت معظم جدران  .على التشغيل

، وهي «المنجور المكحول»الطاحونة بطوب 
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طريقة في البناء تستخدم طوبة حمراء وأخرى 

سوداء، باإلضافة إلى االستعانة بالعقود 

الثالثية أو المدائنية في بناء الجدران 

 .الحاملة لألسقف

هذه الطاحونة أن لها قادوسين  ومن مميزات

متقابلين ومنفصلين عن بعضهما، وممكن طحن 

نوعين من الحبوب فيها، في آن واحد، وكل 

منهما مرفق بصندوق لنقل الحركة يتحكم في 

درجة نعومة وخشونة الطحين، حيث إن البعض 

، «المدشوشة»كان يحب أن يحصل على الذرة 

 .على سبيل المثال

مل بشكل يومي ما عدا وكانت الطاحونة تع

يوم الجمعة، حيث كان عطلة أسبوعية يستريح 

فيها الطحان من عناء عمل أسبوع متواصل، 

ولترتاح معه البغال وليتيحا فرصة لعامل 

الصيانة ليقوم بعمله في تفريغ أحجار 
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الطاحونة وتخليصها من الطحين والحبوب 

العالقة بها، مستخدما قطعة من الحديد 

يتم جلي األحجار بها  مستطيلة الشكل

 .لتنظيفها

 بالدناالطاحونة في تاريخ 

تميزت المراحل النهائية لعملية استخدام 

الطاقة المائية في إسرائيل بتبلور هيكل 

مطحنة الدقيق ومكوناته في نهاية المطاف. 

كان استخدام المياه واإلخراج العام في 

المغشمات كبيرة ولكنها غير كافية، لذلك 

محاوالت لتطوير أجهزة أكثر تم إجراء 

كفاءة. تم استبدال منزلق الماء بمدخنة 

)برج أجوف بني في الحجر مع ثقب صغير في 

تم نقل المياه إلى  (.44: 2003פרנקל ) األسفل(

المدخنة عبر القناة في أعلى المنشأة، مما 

أدى إلى انفجار المياه بضغط أكبر وضرب 
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عجلة المياه بقوة أكبر، بعد تركيب 

لمدخنة، وصل استخدام المياه في مطاحن ا

في المئة أو أكثر، مقارنة  35الدقيق إلى 

في المئة من السدود  25 –20بنسبة 

والمطاحن. ونتيجة لذلك، تم تطوير نوعين 

آخرين من مطاحن الدقيق على أساس مطاحن 

التي تم بناء إحداها في  "المدخنة"،

زوج إضافي من راسم وعجلة مياه و مستويين

يدية متقنة. والنوع الثاني المسمى حد

هو منشأة تعمل وفقا لقانون  "بركة الرفع"

األدوات السلمية، الذي كان يستخدم أيضا 

 -"بركة للري. مطاحن الدقيق من نوع 

هي ظاهرة اسرائيلية وليس هناك  المرتفعات"

أي دليل على مماثلة مطاحن الدقيق في أماكن 

إسرائيل أخرى من العالم. أحد األماكن في 

"بركة التي يمكنها رؤية بقايا طاحونة 

 ينعروش ه"تقع بالقرب من النبع في  الرفع"
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، شمال قرية المير العربية "راس العين -

 (.81: 1955אביצור ) المهجورة

ويمكن رؤية بقايا مطاحن الدقيق التي تعمل 

بالطاقة المائية في مناطق مختلفة من 

على رافد إسرائيل، أقصى الشمال التي بنيت 

 (95: 1955)אביצור سنير نهرنهر حرمون و, نهر األردن

ومطاحن الدقيق في الحوض الشرقي في وادي 

أريحا تشمل شبكة كاملة من القنوات، وبرك 

اكتناز، وجسور العبور وشراية المياه التي 

أقيمت في المنطقة في عهد الملك هيرودس. 

في وسط البالد في الحوض الغربي توجد 

المطاحن على نهر ياركون، مع إجمالي حجم 

اوز بقية وعدد هذه المطاحن الدقيق تتج

المطاحن داخل دولة إسرائيل. ووفقًا 

للمصادر العربية، فقد بنيت المطاحن على 

الياركون في القرن التاسع والفترة 

الصليبية، لكن الباحثين يعتقدون أن 
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  المطاحن الكبيرة أنشئت في فترات سابقة

وأخيرًا المطاحن في أقصى الجنوب، مثل 

حوالي طاحونة عين جيدي، التي تقع على بعد 

 .(79: 1955אביצור ) تحت النبعمترًا  50

 

الطاحونة وارتباطها بالحب, الرومانسية 

 والهوية

برزت الطاحونة في عدة صنوف إبداعية 

منذ القدم، وذلك نتيجة للحضور فكرية, 

الطاحونة فرعونيا له. القوي الذي كانت تشك

وعربيا وإسالميا، والذي استمر حتى وقت 

قريب من القرن الماضي، ولكنه انحسر اآلن 

إلى حد ما، إذ حضرت الطاحونة في الفنون 

واآلداب والحكايات الشعبية والفلكلور، 

ع "فغنت فيروز للقاء الغرامي بين حبيبين 

الطاحونة، شفتك ع الطاحونة، جرحوني عيونك 
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غنى سمير باالظافة لذلك, ". جرحوني

اإلسكندراني تتر المسلسل الشهير الذي قام 

ببطولته يحيي شاهين حيث لعب دور المعلم 

صاحب طاحونة الغالل، ومعه فاطمة التابعي، 

وعبدهللا محمود وأحمد ماهر. وقالت كلمات 

قلب الطاحونة حجر، قلب الزمن "التتر: 

غدار، زمن وفيه العجب بيدي من غير سبب، 

يلم ويفرق وينجي ويغرق وال عمره بيفرق و

والنسب" بين التراب والذهب وال الحسب 

  (.7: 2010)الحمامصي 

 الخاتمة

من خالل هذا البحث بالحديث عن  قمنالقد 

آلة بدائية عرفت وما زالت معروفة باسم " 

حجر الطحن" او " الطاحونة"، حيث تطرقنا 

بداية الى مكونات هذه اآللة التي استعملت 

لجرش أو طحن الحبوب، ومن ثّم عرضنا نبذة 
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تاريخّية التي تؤّكد أن استعمال ووجود 

باطه الطاحونة هو منذ القدم وكيفّية ارت

 بتاريخ صنع الخبز. 

ومن ثّم عرضنا نماذج ألشهر الطواحين 

وتطّرقنا إلى ممّيزات كل منها وأين تواجدت، 

األمر الذي جعل الموضوع الذي تناولناه 

ث أن األمثلة جميعها تدّل يملموسًا أكثر ح

على أهمية هذه اآللة ومدى استعمالها 

 قديًما.

اعتبرناه أّما القسم األخير من بحثنا والذي 

األكثر تمّيًزا فقد ربط بين الطاحونة، الحب 

والرومانسّية، وفي هذا القسم بالفعل وجدنا 

أّنه منذ القدم هناك حضور قوّي للطاحونة 

الحكايات الشعبّية ، بالفنون، األدب

والفلكلور، وعرضنا بعض األمثلة لمغنيين 

ومبدعين واستعمالهم للطاحونة كجزء من 
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ه، وكم أضفى ذلك أغانيهم وما قّدمو

االستخدام رونًقا خاًصا وتجسيًدا للمشهد، حيث 

قّرب المعنى للسامع ووضّح له المشهد الذي 

أراد الكاتب أو المغني وصفه والتعبير 

 عنه.
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. 3توضيح ص  -حجر الطحن  

 

 

 

 

 

 

 

4و  3توضيح ص -حجر الطحن  
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. 6و 5توضيح ص -طاحونة ماء  

  

 


