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 :الممخص
ييدؼ ىذا البحث باختصار الى تسميط الضوء عمى اداة ميمة مف ادوات 
بناء ونيوض واستمرار الحضارات ، اال وىو المعدف ، وجدنا اف 
الحضارات المعاصرة سر نيضتيا وبقائيا ىو المعدف حتى سميت الحضارة 

المعاصرة بالثورة الصناعية لممعادف فسئمنا انفسنا سؤاال ىؿ اف االوربية 
الحضارة العربية االسالمية عندما كانت في اوج  ارتفاعيا وفي حالة 
شيودىا  الحضاري ىؿ استفادت مف المعدف اـ لـ تستفد .االجابة حققناىا 
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Abstract: 

This search aims to shed light on one of the important 

tool of reviving and enlightening civilisation that is a 

metal.It is clear that is a metal is the secret of rise and 

survival of civil thus the contemporary European one is 

called industrial revolution of metals .We as ourselves a 

question Dose Islamic Arab civil is benefited from the 

mineral or  not  

The answer is achieved by the this search and the details 

of which will come to you    
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 المقدمة       
تنطمؽ اىمية ىذا الموضوع مف عبارة الحد عمماء التراث القديـ في كوف اف 
الحضارات بمختمؼ انواعيا واشكاليا ، وعند وجودىا يعني ذلؾ توافر المعدف الذي ساىـ 
بشكؿ اساسي في بناء تمؾ الحضارة ،الف الحضارات عندما تبنى يعني ىناؾ بناء صناعة 

توافر المعدف واالستفادة منو ، وىذا االمر يقتضي وجود وعمراف ومدنية ، وفي ذلؾ اقتضاء ل
دراسات عممية لممعادف التراثية في ذلؾ الزماف واف ىناؾ  فريؽ مف المشتغميف الذيف افادوا مف 
تحويؿ وتكييؼ ىذه الدراسات في الورش التراثية القديمة لتشغيميا وتصميـ منتجات جديدة تمبي 

متيا واستقرارىا وادامة عجمتيا مف االستمرار والبقاء وتمبية حاجات الحضارة االنية لغرض ديمو 
حاجة المستيمؾ ايضا ، المنيج المعتمد في دراستنا ىو المنيج الوصفي ثـ التحميمي 

 لمنصوص واالستدالالت التي استحضرت امامنا في البحث . 
اميؿ  وقبؿ اف انيي مقدمتي ىذه ، ال بد اف اشير الى جميع اخوتي القراء ، اني قد
 الى عمماء المعاصرة ألستعير منيـ تعريفا او خواصا وما ذلؾ غرضي اال ثالثة امور :

االوؿ : ىو ايصاؿ فكرة عف تعريؼ تراثي غير مفيـو او غير مكتمؿ الصورة ، 
 فاستعير المعاصر كي استكمؿ صورة التعريؼ.

بالمعاصر الجديد  الثاني : اليدؼ مف الدراسات التراثية ىي ربط العمـ التراثي القديـ
حتى تكتمؿ الحمقة المفقودة ، اما اف اجعؿ حدودا لدراستي في التراث فيذا ما ال تقبمو مناىج 

 كما يقولوف ما فاتو متقدـ فيستدركو الحؽ. ألنوالدراسة في تاريخ العموـ ، 
الثالث: في الكتب التراثية التي بيف يدي لـ اجد مف  المعاجـ القديمة مف عرفت 

بمفظو تعريفا جامعا مانعا لعدـ تداوؿ المفظ ىذا اال عند الفقياء في باب زكاة المعادف المعدف 
 ، والمقصود بو زكاة الذىب والفضة .

فالكتب القديمة كاف مؤلفوىا يجتيد كؿ واحد منيـ بمنيجية خاصة لو بالكتابة ، 
يسمييا االحجار فبحثت عف تعريؼ لممعادف لـ اجد ، فمنيـ مف يسمييا الجواىر ، ومنيـ مف 

 الى غير ذلؾ.
حيث تـ تقسيـ البحث الى خمسة مطالب ، تسبقيا مقدمة وخاتمة بينت فييا اىـ 

 النتائج التي توصمت الييا.
 اهداف البحث
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البحث ييدؼ مف حيث الجممة ىو الكشؼ عف حمقة مف حمقات العمـ  -1
المشابية ليا مف حيث المفقودة في مسمسؿ تاريخ العمـ ، ومحاولة ربطيا بالحمقات االخرى 

النظرة المعرفية المتراكمة كؿ ذلؾ مف شانو اف يخدمنا في وضع لبنة متواضعة في تاريخ 
العموـ ، اذ ال يخفى عمى القارئ الكريـ اف لمعموـ مقدمات تفضي الى اواخرىا ، واف العمـ كما 

نو في نيوضيا قرروا في  قواعده انو تراكمي الطبع ، ىذا ما استطاعت اوربا االستفادة م
 الحضاري .
كذلؾ مف اىداؼ ىذا البحث انو يرينا كيؼ اف طرؽ التشغيؿ والتشكيؿ في   -2

 الحضارة العربية االسالمية قد افادت منيا الحضارة االوربية المعاصرة .
 اسباب اختيار الموضوع

معرفة التطور التقني ، االقتصادي الذي توصؿ اليو المجتمع العربي وما شيدتو 
ة العربية االسالمية لمرحمة التراث الزمني لمعرب مف خالؿ صورة التعامؿ مع المعدف الحضار 

 وصناعة التعديف وطرؽ التشغيؿ لذلؾ المعدف.
 الصعوبات 

التي واجيت الباحث ىي في العثور عمى المصادر التي تتحدث عف الموضوع ، 
ب ، االمر الذي يؤدي الى وندرة المعمومات وشحتيا فيي موزعة اشتاتا ومتفرقة في بطوف الكت

جمع ىذه المادة باعتناء وتحميميا الى عناصر تتراكب في جزئيات البحث في خضـ ىذه 
 االعتبارات الموضوعية لطبيعة البحث.

 تعريف المعدن والتعدين :المطمب االول
تعددت تعريفات المعدف والتعديف بالنسبة لمموسوعات ، والتعدد ىذا كاف بسبب 

 نستعرض منيا ثالثا. منيجية المعرؼ.
ورد تعريؼ المعدف في معجـ المعاني الجامع حيث المعدف بكسر الداؿ جمع معادف  

، وىي الجواىر المستخرجة مف باطف االرض فالحديد ، والرصاص ونحوىما . ومعدف االناء 
 (1): طاله بمادة مف معدف ، لبسو.

والمعدف اصطالحا : اسـ لكؿ ما فيو شيء مف الخصائص المنتفع بيا كالذىب 
 .(2)والفضة . والياقوت والزبرجد والصفر والزئبؽ والزجاج والكحؿ والقار والنفط وما اشبو ذلؾ 
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وقد عرفيا موقع ويكيبيديا بأف المعدف ىو مواد صمبة متجانسة غير عضوية ، تحدث 
  (3).محدد وتركيب كيميائي معيف طبيعيا ، وليا بناء  بموري 

وضعت منظمة المعادف العالمية تعريفا اخر ادؽ مف ىذا التعريؼ  1995وفي عاـ 
الذي ينص عمى اف المعدف : " ىو عبارة عف عنصر او مركب كيميائي كريستالي بطبيعتو 

ابتة لكؿ متكوف كناتج عمميات جيولوجية والمعادف ليا خواصيا الفيزيائية المحددة التي تعد ث
 .(4)معدف" 

:المعدف مادة كيميائية تتوفر عمى االرض بشكؿ  (5)ويعرفيا موقع موضوع بما ياتي
طبيعي وتوجد عادة عمى شكؿ مواد صمبة في درجات حرارة وضغط معينيف وتعد المعادف 

 مواد غير عضوية ، كما انيا تتواجد بشكؿ طبيعي مثؿ الفوالذ بدوف تداخؿ االنساف .
 نعمم التعدي

عرؼ العالـ الفرنسي في كتابو تاريخ عمـ الكيمياء " اف العمـ البشري االوؿ قد ولد مف 
صناعات التعديف البدائية ، أي حينما اىتدى االنساف لصنع الخالط المعدنية ، فقاـ بتزجيج 

. اف لممعادف وعموميا االثر (6)الفخار وصنع الزجاج وصبغ االقمشة وتعمـ استعمؿ الميزاف "
والضروري في حياة الحضارات ، الف الحضارة تعني التقدـ ، وتعني االنتقاؿ مف وضع  الميـ

ادنى الى اعمى ، وىذا االنتقاؿ بطبيعتو يحتاج الى ادوات وتجييزات ومتطمبات الذي يوفرىا 
 لممقصد او لميدؼ مف صناعة التعديف .

ؿ مف استخدمو فيما " اف النحاس كاف او  (7)ويقوؿ ديو رانت في كتابو تاريخ الحضارة 
ؽ.ـ( ثـ نجده في مقابر  4500نعمـ في اعمى مجرى الرافديف ، في عصر يرجع الى )

البداري في مصر ، ويرجع عيده الى ما يقرب اربعة االؼ سنة )ؽ . ـ( ونجده كذلؾ في اثار 
قبؿ الميالد  و يقوؿ د جواد عمي في كتابو المفصؿ في تاريخ  3000اور الى ما يقارب  

ب قبؿ االسالـ : لقد اكتشفت المعادف ، وخاصة الذىب والفضة والنحاس في الجزيرة العر 
العربية منذ اقدـ العصور ، وبما اف الصناعة ال تقوـ اال في مكاف تتوافر فيو امكانياتيا ، مف 
استقرار وامف وتوافر المواد االولية ووجود حاجة الييا ، لذلؾ فاف حالة البداوة التي كانت 

في بطف الجزيرة العربية لـ تكف مؤىمة الستثمار تمؾ الخامات ، اال اف االقطار الواقعة سائدة 
 في اطراؼ الجزيرة بدأت فييا صناعة التعديف في وقت مبكر .
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، والعاص  (8)وكاف مف العرب مف عمؿ في صناعة التعديف ، وىو الوليد بف المغيرة
 ف االرث والذي كاف مف صانعي السيوؼ. اخو ابي جيؿ وكانا حداديف ، وخباب ب(9)بف ىشاـ 

واوؿ مف استخدـ كممة المنجـ لتدؿ عمى المعدف واالحجار الكريمة ىو القزويني في       
 . (10)كتابو عجائب المخموقات 

 ماهي الخواص الفيزيائية لممعادن :المطمب الثاني
 خالليا ومنيا:تمتمؾ المعادف عددا مف الخصائص الفيزيائية ، التي يمكف تمييزىا مف 

 كي نحيط القارء الكريـ  بيا حتى نقرب لو فكرة وتفاصيؿ البحث
 .(11)الصالبة : ىي قدرة المادة عمى خدش مواد اخرى، او مقاومتيا لمخدش  -1
قابمية االنقساـ : ىي خاصية بعض البمورات لممعدف لالنفالؽ او االنقساـ عبر  -2

 (12)مستويات معينة لمبمورة.
 ادة معدنية تولد حقال مغناطيسيا ، تجذب المواد الممغنطة.المغناطيسية :ىي م -3
الوزف النوعي :ىو العالقة بيف كثافة المادة وبيف كثافة الماء في درجة الحرارة  -4

 (13)نفسيا.
 (14)الممعاف : ىي الطريقة التي يتفاعؿ بيا الضوء مع سطح البمورة او المعدف . -5
مى عكس امتصاص الموجات عكس االلواف وامتصاصيا :ىي قابمية المعدف ع -6

 (15)الضوئية والتي تسمى بأطياؼ الضوء ومف خالؿ امتصاص االمواج االخرى.
 عالقة استخالص المعادن بالخواص الفيزيائية: المطمب الثالث
 الذهب المعادن الثمينةاوال: 

 يعد ىذا المعدف مقياس الثراء عند اىؿ الحضر ومظير الغنى والترؼ عندىـ 
ومف اىـ المعادف التي استخدمت في صناعة الحمي وقد عرفو عرب الجزيرة منذ زمف 

وعند العرب (17)وقد عرؼ الذىب قديما باسـ ذىبف (16)بعيد  حيث كانوا اىؿ تجارة مربحة 
بمعنى التبر، والذىب ىو اثقؿ المعادف وىو قابؿ لمطرؽ والسحب اكثر مف غيره وقد ورد ذكره 

ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَف النَِّساِء َواْلَبِنيَف َواْلَقَناِطيِر  ي قولو  تعالى " ُزيَِّف ِلمنَّاسِ في القراف الكريـ ف
 (18)". اْلُمَقْنَطَرِة ِمَف الذََّىِب َواْلِفضَّةِ 
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باختصار اذ يوضع المعدف بقدر  (19)اما طريقة تعديف الذىب فقد وصفيا اليمداني
خاص يتحمؿ الحرارة فيذاب المعدف عمى النار وتحرؽ الشوائب بعد وضع انواع مف العالجات 

 الخاصة بتعديف الذىب فيفصؿ الذىب الخالص ثـ يبرد.
ونستخمص مف ىنا اف طريقة استخالص المعدف وتحريره مف الشوائب الطبيعية العالقة 

لو عالقة وطيدة بمعرفة الخواص الفيزيائية لممعدف ، اذ لوال ىذه  بو بفعؿ تأثير الطبيعة ،
المعرفة لـ يمكف تحريره واالستفادة منو ، اذ انو كما يعمـ اىؿ االختصاص  اف أي اختراؽ 
لمخواص بانصيار او اذابة بالحرارة ال يمكف اف تؤدي الى ذات المعدف النفيس وانما تصاغ 

 اسة.الى صيغة كيميائية اخرى اقؿ نف
وفي خبر احمد بف ابي رمادة الصائغ اف الطريقة التي كانت يعالج فييا العرب الذىب 
ىي غسؿ الرماؿ الستخراج التبر او  كانوا يطحنوف احجار الذىب ويذروف تراب المعدف 

 (22)الستخالص الذىب منو.
، وقد استعمؿ االتوف في اذابة المعدف وتنقيتو واحالتو الى الشكؿ المطموب  حيث 

وتوقد النار في اسفؿ االتوف لتذيب المعدف وتحيمو الى سائؿ يسيؿ مف فتحة تقع في جانبو 
ليحوؿ المعدف الى الشكؿ الذي يراده كؿ ذلؾ في المدخنة حيث يخرج الدخاف مف فتحة تكوف 

 (28).في نياية موقد النار وتقوـ ىذه الفتحة في تيوية الموقد في الوقت نفسو
ف عممية فصؿ المعدف مف المعادف المختمطة بو كما في حالة وعرؼ العرب والمسممو 

 معدف الذىب المختمط بالنحاس او الرصاص او ما تعرؼ بطريقة                                     
    (cepellation)( او مف الفضة وىي ماتعرؼcementation) (22) 

 الى القرف السادس ؽ.ـومف المعروؼ اف اقدـ المحاوالت ليذه العمميات تعود 
ومما توصؿ اليو الباحثوف الى اف التعديف كاف معروفا وتوصموا الى وجود حركة 
تعديف شممت استخراج المعادف وتنقيتيا وصيرىا وتصنيعيا وقد دلت المصنوعات المعدنية 

 (23)المختمفة في ىذه الحقبة عمى وجود مثؿ ىذا النشاط الصناعي.
 النحاس والرصاص الثمينةالمعادن غير ثانيا: 

النحاس معدف احمر الموف صالح لالستعماؿ في امور كثيرة بعد طرقو عمى شكؿ 
صفائح او سحبو عمى شكؿ اسالؾ وقد عرؼ منذ العيود القديمة. وقد قيؿ اف الصفر ىو 
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وقد عرؼ النحاس  (24). (Siparu)النحاس الجيد وقد عرؼ النحاس في البابمية باسـ صبرو
 ىو الشبو والنحاس يصبغ فيصفر وىو ضرب مف النحاس يمقى عميو دواء فيصفر.  ايضا بانو

 قال الشاعر المرار
 (25)تدين لمزرور الى جنب حمقه    من الشبه سواها برفق طبيبها      

ومف المعروؼ ايضا اف النحاس كاف يخمط مع الرصاص لتكويف سبيكة التي تجعمو 
مرات عدة اف اريد استعمالو في امور تستدعي استعماؿ ىشا قابال لمكسر بسيولة وقد يعالج 

الحديد النقي الصاؼ معو في مثؿ السيوؼ الجيدة التي يجب صنعيا مف ىذا الحديد ، اذ 
 تمثؿ الخواص الفيزيائية ليما عوامؿ تقوية وتصميد لحافة السيؼ الحديدية.

ف والخواص ومف خالؿ ىذا المبحث نستطيع القوؿ اف العالقة بيف طريقة التعدي
الفيزيائية لذلؾ المعدف مسالة مترابطة جدا ومتشابكة فالمعدف لو خواصو الذاتية الفيزيائية 

 القميمة فطريقة استخالصو وتنقيتو مف الشوائب وتحريره ، في كؿ عممية مف 
ىذه العمميات الميكانيكية ىي التي تعطي المعدف خواصا استكماليو لماىية خواصو 

 ا يحدد ىذا المعدف يستعمؿ في كذا ونفسو في وظيفة اخرى.االصمية وعمى اثرى
فالحديد مثال الذي يحدد وظائفو ىي كمية الكاربوف التي تقع فيو وبقية الشوائب 
االخرى، فمثال الحديد الذي يقبؿ االىتزاز ويكوف ىشا قابال لمكسر ىو الحديد الذي فيو نسبة 

و  نسبة الكاربوف عالية نسبيا سيكوف وظيفة الكاربوف قميمة. عمى العكس مف الحديد الذي في
 (26)التي تقاـو القوى. واآلالتاستعمالو في النوابض و السبرنكات 

 التتبع التاريخي لعمم المعدن والتعدين: المطمب الرابع
تحدث عمماء الحضارة العربية االسالمية كثيرا عف المعادف واالحجار الكريمة 

 واستطاعوا اف يميزوا بيف جيدىا ورديئيا مف خالؿ معرفة الخواص الطبيعية )الفيزيائية (. 
ـ( اوؿ مف الؼ كتابا اسماه )منافع 821ىػ _ 206ويعد عطارد بف محمد الحاسب )ت

 .(27)بالمغة العربية  االحجار( في االحجار و المعادف
االماـ جعفر بف محمد )ع( اقدـ نص تأريخي اسالمي ذكر فيو بعضا مف  آماليوتعد 

( و الكمس )كاربونات  المعادف واالحجار الكريمة ، فقد ذكر منيا الجص )اوكسيد الكالسيـو
( والمرتؾ )اوكسيد الرصاص (، والذىب ، الفضة والياقوت والزمرد والقار وال كبريت الكالسيـو

 . (28)والنفط
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ثـ جاء تمميذه مف بعده العالـ جابر بف حياف الذي استكمؿ البعض االخر مف المعادف 
، والياقوت (30)نوع مف الرصاص و المرقيشيا  (29)واالحجار الكريمة فقد ذكر مثؿ االسرب

 . (38)االحمر
( جوىرا اضافيا جديدا منيا الطاليقوني ، االسرنج ، 31واضاؼ اخواف الصفا )

 . (32)الزاجات ، والشبوب ، وبواسؽ الخبز والعقيؽ والجزع 
( جوىرا مختمفا مما يستخرج 88ثـ اضاؼ البيروني في نص اخر ما يقارب مف نحو )

 (33)مف االرض .
و اف العرب والمسمميف اصحاب وبالنسبة لمخصائص الفيزيائية محؿ بحثنا ، فيبد

الحضارة ايضا اسيبوا في التوصيؼ والحديث عف ىذه الخواص ، وعف التغيرات التي تحدث 
 فييا نتيجة دخوؿ عوامؿ خارجية عمييا ، وقد يسأؿ سائؿ لماذا ىذه العوامؿ الخارجية .

مف الجواب اخي القارئ ىو اف أي تغير فيزيائي يطرأ عمى المعدف او الجوىر يمكف 
خالؿ تركيبتو البمورية الجديدة يفاد منو في مكاف اخر استعماال اخر يختمؼ عف االستعماؿ 
االوؿ ، الف الحياة الحضارية ليا متطمبات كثيرة وعديدة فكمما وفيت ليا ووجدت ليا الحموؿ 

 ستستمر عجمة الحضارة سائرة ومتحركة بفعؿ تمبيتؾ لحاجات الناس.
طبيعة الجواىر والمعادف وجدنا لو نصا عجيبا وىو  وفي وصؼ البيروني مف عمماء

يصؼ عمما مف العموـ المتعمقة بالمعادف كنا نظف انو مف والدة الحضارة االوربية الصناعية 
يتكوف مف مثمثات مركبة  ومنيا ما مضمعةحيث وصؼ اف اشكاؿ الماس ذاتية ، مخروطية ، 

ا ما يكوف عمى ىيئة الشكؿ اليرمي المزدوج المعروفة بالنارية متالصقة القواعد ومني كاألشكاؿ
، ىذا العمـ الذي تحدث عنو البيروني يسمى اليوـ بعمـ البمورات والذي يعنى بدراسة اسطح 

 (34)الجواىر ودراسة ىندسة اشكاليا وغيرىا مف الموضوعات التي يتناوليا. 
ودرس عمـ  عاما جاء عالـ اخر 240مف خالؿ التتبع التاريخي ليذا العمـ انو بعد 

الذي وصؼ بمورات الماس بشكؿ ادؽ فأدؽ. ثـ جاء  (35)البمورات بشكؿ واسع وىو )القزويني(
ىػ( حيث وصؼ الزمرد بانو اكثر ما يظير منو خرز مستطيؿ ذو  749بعده االكفاني )ت

 .(36)خمسة اسطح تسمى االقصاب 
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ريؽ والممعاف وبالنسبة لمصفات االخرى لممعادف ، ايضا عرفيا العرب فعرفوا الب
( rigidityوانعكاس الضوء لكؿ حجر او معدف والذي يختمؼ عف غيره وايضا عرفوا الصالبة)

 وحددوىا ، فالبيروني عنده الياقوت يغمب بصالبتو ما دونو مف االحجار لكف الماس يغمبو .
( وقد سموا الشقوؽ الرفيعة في االحجار cracks -كما درس العرب التشقؽ )الكراكس

( مف ضمف  weight specificبالشعيرات كما درسوا ، الوزف النوعي لممعادف والجواىر )
 .(37)الخواص الطبيعية المطروحة لمدراسة 

نكتفي ىنا في سرد شواىد التتبع التاريخي لضيؽ المساحة المتاحة وسنوفي ذلؾ مف 
 خالؿ كتاب في المستقبؿ اف شاء اهلل.

 لتراثية لعمم المعدن والتعديناهم المؤلفات ا : المطمب الخامس
 :سنستعرض ثالثا مف اشير العمماء الذيف اعتنوا بالمعادف عمى وجو الخصوص منيـ

ىػ( : ابو محمد الحسف بف احمد بف يعقوب اليمداني ، والمعروؼ  336-280اليمداني) -1
نقوؿ عربية بابف ذي الدمنة ، احد رواد عمـ الجيولوجيا والمعادف في بالد اليمف . وقؼ عمى 

 : مؤلؼ ومف مؤلفاتو 20مبكرة لبطميموس. صنؼ بما ال يقؿ عف 
كتاب الجوىرتيف العقيقتيف وىو مف اجود مؤلفاتو وانفعيا ، ويتعمؽ بمعدني الذىب والفضة مف 
حيث تعدينيما وصياغتيما وكؿ ما يتصؿ بيما وقد ترجـ الكتاب الى االلمانية ونشره 

 .1968في السويد عاـ  كريستوفر توؿ في مدينة ابساال
ىػ(: كما مدوف في المؤلفات اف الكندي كاف خبيرا في المعادف ولو  256-185الكندي ) -2

رسالة فاخرة في الجواىر واالشباه وكذلؾ رسالتو في السيوؼ واجناسيا ولو رسالة مف اكثر 
يقيا ـ قاـ بتحق1854المخطوطات العربية شيرة ولقد اكتشفيا الباروف يوري كستاؿ سنة 

 ونشرىا عبد الرحمف زكي والسبب في ذلؾ ىو اوؿ مف تكمـ عف السيوؼ بالمغة العربية .
ىػ( : يعد ىذا العالـ مف عمماء العصر العباسي الرائد في التأليؼ 440-362البيروني) -3

في الجواىر والمعادف والمركبات وكتابو الموسوـ ب)الجماىر في معرفة الجواىر ( الذي نقمو 
ـ  1938كميزية المستشرؽ )فرتيز كرنكو( وتـ طبعو في حيدر اباد الدكف اليند عاـ الى االن

منيا مركبا معدنيا  15بحثا عف الاللئ واالحجار سبعة منيا لممعادف و 45الكتاب يضـ 
والمعادف التي ذكرىا في كتابو ىي الزئبؽ والذىب والفضة والحديد واالسرب )الرصاص ( 

 الفضؿ لو في وصؼ طريقة تحضير الفوالذ  بانواعو . والخارصيف )توينة( ويعود 
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االدريسي : المعروؼ بالشريؼ االدريسي ىو محمد ابف محمد ابف عبد اهلل ابف محمد  -4
كيا النورماندي رودجر مة والتقى بمالحسني ، تمقى عممو في قرطبة ، ثـ انتقؿ الى صقمي

لو كتاب )نزىة المشتاؽ في  ـ ، وقد الؼ1189ىػ (/ 585) -ـ 1166ىػ( / 562الثاني )
اختراؽ االفاؽ( والذي يعد مف افضؿ ما كتب عف جغرافية المعادف االوربية ، ويتألؼ ىذا 
الكتاب مف جزأيف ، حيث تحدث في الجزء الثاني عف المعادف المنتشرة في اسبانيا ، ثـ تكمـ 

لفضة ، وبجوارىا االدريسي عف مدينة فرنجولش وىي مدينة حصينة وعمى مقربة منيا معادف ا
حصف قسطنطينة التي فييا جباؿ معادف الحديد الجيد الذي يرسؿ الى جميع انحاء االندلس ، 
وتحدث عف مدينة قرطبة وعمى بعد مرحمة منيا يوجد الحصف الذي بو معدف الزئبؽ ومنو 

 يصدر الزئبؽ والزنجفر )كبريت الزئبؽ الطبيعي ( الى جميع اقطار االرض.
اف ىذا المنجـ كاف يخدمو اكثر مف الؼ عامؿ ، فقوـ لمنزوؿ فيو  ويقوؿ االدريسي

وقطع الحجر وقـو لنقؿ الحطب وحرؽ الفمز ، وقـو لصنع اواني سبؾ الزئبؽ وتصعيده ، وقـو 
  (38) قامة. 250لبناء االفراف والحرؽ ، واخبره العماؿ اف عمقو مف وجو االرض 

 النتائج
ا كبيرا في مجتمع الحضارة العربية االسالمية مف خالؿ بحثنا وجدنا اف ىناؾ تقدم -1

 المتعمؽ بالمعادف وخواصيا وكيفية االستفادة مف خواصيا في طرؽ التشغيؿ والتشكيؿ.
اف الحديث عف المعدف وخواصو عنصر ميـ لالنتاج الحضاري في كؿ زماف ومكاف  -2

سيما انو قد اعتمد وقد استدعت المعادف اىتماـ االنساف في العصور القديمة والوسيطة وال 
 عمييا في بناء حضارتو المتطورة وفي انتقالو الى الدور المعدني بعد الحجري.

مف خالؿ بحثنا وجدنا اف دراسة المعدف وخواصو تحتاج الى ماؿ وعمـ وايدي عاممة  -3
وخبرة في االستخراج وفي التقنية ، ليكوف تعدينو واالستفادة مف الخواص في التشغيؿ والتشكيؿ 

 اقتصادي مناسب.بسعر 
عند استعراض الكتب االساسية التي يجب توافرىا في مكتبة الباحث نجد انيا سقيمة  -4

مف الناحية الطباعية والتحقيقية وشحة حاليا مف االسواؽ ، وبدورنا ىنا البد مف توجيو النداء 
لمتسييؿ لكؿ الييئات التراثية المتمكنة مف تكميؼ الكفاءات بالقياـ بيذا العمؿ ال لشئ اال 

 واقتنائيا مف قبؿ االجياؿ القادمة.
 المصادر قائمة 
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ـ 1348ىػ/ 749ابف االكفاني ، محمد بف ابراىيـ بف ساعد االنصاري السنجاري )ت .1
، نخب الذخائر في احواؿ الجواىر ، تحقيؽ : االب انستانس ماري الكرممي، المطبعة 

 ىػ.1939العصرية ، مصر ، 
ـ(، لساف العرب ، دارابف 1311ىػ/711بف مكـر )ت ابف منظور : جماؿ الديف محمد .2

 منظور : لساف العرب ، مادة شبة.
ـ(، الجماىر في معرفة 1038ىػ/430البيروني : ابو الريحاف محمد بف احمد )ت .3

ىػ، تحقيؽ : الشيخ 1355الجواىر ، دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر اباد الدكف، اليند ، 
 ـ.1959محمد حسف اؿ ياسيف ، بغداد ، 

ـ(، ازىار االفكار في جواىر االحجار 1218ىػ/651التيفاشي : احمد بف يوسؼ )ت .4
، تحقيؽ : د . محمد يوسؼ حسف محمود بسيوني خفاجي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 ـ.1977،بال ، 
جواد عمي : المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ ، مطبعة المجمع العممي العراقي،  .5

 ـ.1959ىػ/  1378بغداد 
 : نشأة الحضارة.1ج  -المجمد األوؿ  1ديو رانت : قصة الحضارة .  .6
 
ـ( ، مختار الصحاح ، 1267ىػ/  666الرازي: محمد بف ابي بكر بف عبد القادر )ت .7

 ـ.1964ـ،  مكتبة النيضة  المصرية ، القاىرة ،1967دار الكتاب العربي ، بيروت ،
ف الوفا ، دار صادر ، بيروت، اخواف الصفا: رسائؿ اخواف الصفا وخال .8

ـ. العربية السعودية ، 1956ىػ/1375ـ. صادر لمطباعة والنشر ، بيروت، 1957ىػ/1376
 ـ.1986، الرياض،13مجمة الفيصؿ، ع

الغزالي : عمي كسار غدير :صناعات العرب في الجزيرة العربية قبؿ االسالـ منذ  .9
دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ،  ـ،رسالة622ىػ/ 1االلؼ االوؿ قبؿ الميالد حتى عاـ 

 ـ.2001ىػ/1422ابف رشد ، جامعة بغداد ، 
الفوائد : أبو عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف َمْنَده )المتوفى:  .10

 1القاىرة عدد األجزاء:  -ىػ( المحقؽ: مجدي السيد إبراىيـ الناشر: مكتبة القرآف 395
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إسحاؽ بف محمد الوراؽ البغدادي المعتزلي  المعروؼ  الفيرست : أبو الفرج محمد بف .11
لبناف  -ىػ( المحقؽ: إبراىيـ رمضاف الناشر: دار المعرفة بيروت 438بابف النديـ )المتوفى: 

 1مػ عدد األجزاء:  1997 -ىػ  1417الطبعة: الثانية 
  3ؽنورة النعيـ :الوضع االقتصادي في الجزيرة العربية مف القرف الثالث ؽ. ـ الى  .12

 .1992ؽ .ـ ، رسالة ماجستير ، جامعة الممؾ سعود ، الرياض ، 
ـ(، االكميؿ ، تحقيؽ : د نبيو 961ىػ/350اليمداني : الحسف بف احمد بف يعقوب)ت .13

 ـ.1940اميف فارس ،برف ستف،
اليمداني:  الجوىرتيف العتيقيتيف ، تحقيؽ أد. احمد فؤاد باشا  ، مكتبة دار الرشاد،  .14

2004 . 
وسيط المؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات المعجـ ال .15

 . ـ ، الناشر: دار الدعوة1960/ حامد عبد القادر / محمد النجار(  مكتبة صادر ، 
المنمؽ في أخبار قريش : محمد بف حبيب بف أمية بف عمرو الياشمي، بالوالء، أبو  .16

ؽ: خورشيد أحمد فاروؽ الناشر: عالـ الكتب، بيروت ىػ( المحق245جعفر البغدادي )المتوفى: 
 . 1ـ عدد األجزاء:  1985 -ىػ  1405الطبعة: األولى، 

نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ : محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الحسني  .17
ىػ( الناشر: عالـ الكتب، بيروت 560الطالبي، المعروؼ بالشريؼ االدريسي )المتوفى: 

 .2ىػ عدد األجزاء:  1409األولى، الطبعة: 
 االحاالت

 . معجـ المعاني الجامع(  8)
 . 53،  ص   3المغني:  البف قدامة ، ج ( 2)
 .2008مايو  23: 5879، ص320(  موقع مجمة العمـو :المجمد 3)
 .2021يناير  25موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة / المعدف / (  4)
 .2012/ 06/ 04 المعادف ،  موقع محمود عمر ،  ( 5)
 .  (  موقع ديو رانت : قصة الحضارة6) 
 ( الوليد بف المغيرة : ىو الوليد بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر المخزومي القريشي ، ىو احد قادة قريش  7) 

  وسادتيا في العصر الجاىمي ووالد الصحابييف خالد بف الوليد والوليد بف الوليد.     
 .381ص  ، كتاب المنمؽ في أخبار قريش ، محمد بف حبيب البغدادي    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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عبد العزى بف ع بد  استأجره( العاص بف ىشاـ : بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر المخزومي ، ىو مف 8)
 المطمب لقتاؿ المسمميف في معركة بدر الكبرى .

 .100، ص 2، كتاب الفوائد ، ج   ألبف منده العبدي األصبياني 
 .101كتبة الثقافة العربية ، ص( القزويني: عجائب المخموقات ، تحقيؽ محمد بف يوسؼ القاضي ، م9)
 .7/3/2006( موقع موسوعة المعرفة ، المعدف ، 10)
 .5/10/2011( موقع المكتبة الحرة  ، الخواص الفيزيائية لممعادف ، 11) 
 .7/3/2006موقع موسوعة المعرفة ، المعدف ،  (12) 
 ( موقع موسوعة المغة العربية /الممعاف.13)
 ( نفس الموقع السابؽ 14)
،  مط المجمع العممي العراقي ، بغداد 8/151( جواد عمي : المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ ،ص15)

 ـ.1959، 
 .1/394( ابف منظور: لساف العرب ، مادة ذىب ، ذىب جمع ذىب ، والقطعة منو ذىبو، 16)
 .14( سورة اؿ عمراف / آية 17)
 .103-97( اليمداني : الجوىرتيف العقيقتيف ، 18)
( الحمد : االحواؿ االجتماعية واالقتصادية في اليمف القديـ خالؿ االلؼ االوؿ قبؿ الميالد حتى عشية 19)

 ـ.1998، اطروحة دكتوراه / كمية االداب / ج.بغداد 262ـ ، ص525الغزو الحبشي 
 .568/ص7( جواد عمي ، المفصؿ ،ج20)
مف القرف الثالث قبؿ الميالد   ، الى القرف الثالث ( نورة النعيـ : الوضع االقتصادي في الجزيرة العربية 21)

 ـ.1992،   رسالة ماجستير ، ج ممؾ سعود  111الميالدي ،ص
 ( نفس المصدر السابؽ .22)
 .7/569( عمي المفصؿ ،23)
 .505/ 13( ابف منظور : لساف العرب ، مادة شبو ،24)
 ( الباحث تحميميا.25)
 رازي ، الحاوي .، ال336( ابف النديـ ، الفيرست ،ص26)
 ( راغب السرجاني : موقع قصة االسالـ التعديف.27)
 ( ، المعجـ الوسيط.pb( االسرب :  ىو الرصاص )28)
، مجمع المغة  FeS2( ىذه المادة ىي أحد كبريتيدات الحديد ، وصيغتو الجزيئية  pyrile:)(المرقيشيا29)

 العربية.
 ( نفس المصدر السابؽ .30)
 موقع قصة االسالـ ، التعديف .( السرجاني : 31)
 ( نفس المصدر السابؽ.32)
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( االكفاني : ىو ابو عبد اهلل محمد بف ابراىيـ بف ساعر االنصاري السنجاري ، ولد ونشأ في قضاء 33)
 سنجار ، شماؿ مدينة الموصؿ ، وسكف مدينة القاىرة ، مف اعمالو نخب الذخائر في احواؿ الجواىر.

، مؤرخ  1283ـ ، وتوفي في بغداد سنة 1203بف محمد بف محمود ،ولد سنة ( القزويني: زكريا 34)
ورياضي وعالـ حيواف وجغرافي مف اعمالو البارزة ، عجائب المخموقات وغرائب الموجودات واثار البالد 

 واخبار البالد.
 ( موقع معجـ المعاني / الممعاف .35)
 ( نفس المصدر السابؽ.36) 
ؼ يعقوب بف اسحؽ ، عالمة عربي مسمـ في الفمؾ والفمسفة   و الرياضيات ، ( ابو الرياضيات  يوس37)

 عاش في البصرة ثـ انتقؿ الى بغداد ،  موسوعة ويكيبيديا.
محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الحسني الطالبي، المعروؼ بالشريؼ االدريسي )المتوفى:  (38)

 .581، ص 2ىػ( ج 560
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