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 تاريخ الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط: عنوان املاستر

 الثاني: السداس ي

 النشاط الحرفي والتجاري : اسم املقياس

  :4رقم املحاضرة

 خالل العصر الوسيط التوزيع الجغرافي للمعادن في الغرب إلاسالمي

بعد أن ثبت استقرار املسلمين في ألاندلس بقيام إلامارة ألاموية على صقعها، توّجهت 

ة يزراعال اتالنشاطمختلف بتفعيل  ،فيهاالاقتصادية جهود أهلها إلى بعث الحياة 

ين سطح ألارض وباطنها وبّرها وبحرها، ة، يتجار الة و يصناعالو 
ّ
وقد ساعدهم على ذلك مستغل

التي عملوا على استخراجها ومن فيض ما كانت تزخر به تنّوع معادنها، وفرة املواد الخام، 

جديدة، بل إّنهم اجتهدوا في ها، وراحوا يبحثون في هذا الفضاء الواسع عن مواقع بلالنتفاع 

 .في مجال التعدين ابتكار طرائق وتقنيات جديدة

 : ومناطق تواجدها أهّم أنواع املعادن التي وجدت باألندلس -

إلى وجود  -ال سيما كتب الجغرافية -املصادر إلاسالمية الوسيطية عدد من  شار أ

 :باألندلس وتنّوعها، ومن أهّم ما ذكر بشأنها املعادن

  : الذهب -/1

د وجوده في كثير من الذي يعتبر من املعادن النفيسة، وقد 
ّ
ع  نالكور، حيث كاتأك

ّ
يتوز

الي
ّ
 .وبساحل أشبونة كورة تدمير وكورة إلبيرة، كما عثر عليه بنهر الردة: على النحو الت

 :  الفّضة -/2

األندلس، حيث وجد بمدن تدمير ب يةرضالقشرة ألا أصقاع من باطن  في عّدة  عليهاعثر 

 أهّم  .وهي من نواحي إقليم باجة وإلبيرة وجيان، وكذا شنترة، وطوطالقةوبّجانة 
ّ
ويبدو أن

 املصادر ذكرت يتواجد لهذا املعدن كان بإقليم كرت
ّ
ش، الذي كان من أعمال قرطبة، ذلك أن

ه يوجد بكرت
ّ
 .ش معدن للفّضة غزير املاّدة فائق الجودةيأن
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  :النحاس -/3

القول إلى  خلص، و توجد باألندلسذكر البكري هذا املعدن إلى جانب معادن أخرى 

حاس بهاأّنها أكثر من أن تحص ى، ب
ّ
ه لم يشر إلى أماكن تواجد الن

ّ
 أن

ّ
ومّما يدّل على هذه .  إال

د الحميري ذلك في حديثه عن 
ّ
حاس في كورة إلبيرة، ويؤك

ّ
 الّرازي أشار إلى وفرة الن

ّ
الكثرة أن

ري بهذا الجبال طليطلة، 
ّ
 :"خصوصالتي كانت تحتوي على معادن النحاس، وقال املق

 ".والنحاس في شمال ألاندلس كثير

  :الحديد -/4

يعتبر من املعادن التي شاع استعمالها وكثر الطلب عليها، نظرا الستعمالها في الصناعة 

ومنها طليطلة، التي قال  وكان انتشاره في عدد من الكور ألاندلسية . املدنية والصناعة الحربية

بجبل مدينة أندة وهي ، كما وجد بإلبيرة، و "في جبالها معادن الحديد ولطليطلة:" عنها إلادرس ي

 مدينة ِفّرِيش الواقعة غرب بلنسيةمن عمل 
ّ
، وكورة املرية وذكر ابن غالب ألاندلس ي أن

ري بجودة فوالذ إشبيلية،  .فحص البلوط وقرطبة أكثر البلدان معادن الحديد
ّ
وأشاد املق

  ".ليه النهايةوالفوالذ الذي بإشبيلية إ: "فقال

  :معادن أخرى  -/5

الية وهي من  الّرصاصومنها 
َ
الذي كان يتواجد بكّميات كبيرة، في كورة إلبيرة، وبد

يوجد إلى الشمال من فكان  الّزئبقأّما  .، ومدينة برجة وهي أيضا من أعمال أملرّيةةأعمال أملريّ 

هي املسافة التي يقطعها املسافر في نحو يوم بالّسير املعتاد على  املمرحلة)قرطبة على مرحلة 

كلم عند الحنفية  X 24=445524م1555أي  ميال 24وتقّدر املرحلة بـ . الّداّبة وجمعها مراحل

بال، وعلى مرحلتين أو ثالث منها وتحديدا بجبل البرانس في ( واملالكية
ُ
فحص منها بحصن أ

التي فاقت جميع معادن  التوتيامعدن بساحل إلبيرة على واشتملت قرية بطرنة . البلوط

كما وجد هذا املعدن في  ،، ويستفاد من هذا املعدن في الصناعات النحاسيةالتوتيا طيبا

 .من بطرنة أقّل كّمية ونوعية  قرطبة ب

الذهبية في  حجر املرقشيتاومن املعادن التي ورد ذكرها في املصادر ببالد ألاندلس  

تي ال نظير لها في الدنيا، ومن ألاندلس يحمل إلى جميع آلافاق لفضلها، جبال 
ّ
أنطاندة، ال

حجر وبناحية لورقة من ناحية تدمير يكون . وتوجد في جبل شلير في إلبيرة على اختالف أنواعها

بناحية مدينة أشبونة، في جبل  حجر البجاديكما يوجد   .الجّيد، ويوجد أيضا في إلبيرة ألازورد

ه يوجد بموضع يعرف  حجر املغنطيسأّما  .ك يتألأل فيه ليال كالسرجهنا
ّ
الجاذب للحديد، فإن
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في ناحية حصن منت ميور من عمالة  الياقوت ألاحمر ويوجد . بالصنهاجّيين من كورة تدمير

 .مالقة، وببجانة

 .بإلبيرة الصفر ووجد معدن ال نظير له يشبه الفّضة،  القصدير وبأكشونبة معدن  

احجر أو  الشاذنجناهيك عن معدن 
ّ
، ويسّمونه حجر الّدم، وهو حجر من شأنه أن ةدنالش

، ويوجد يقطع الدم، حيث يستعمل لدمل القروح، وتعمل منه أيضا شيافات ألمراض العيون 

وهو أنفع ش يء  في ناحية حصن ألبونت شمال غرب بلنسية، اليهوديوالحجر . قرطبة بجبل

بال في شمال قرطبة، ويوجد معدن  .تفتيت الحص ى في املثانة أو الكلية
ُ
الزنجفور بحصن أ

 .وينبعث الشّب من عين بلبلة، كما يوجد بقرطبة

ومن املعادن ألاخرى التي تزخر بها أرض ألاندلس املغنيسيا والكبريت بنوعيه ألاحمر  

في تشييد منشآتهم منه  واستفاداالّرحام الذي وألاصفر، وأرض ألاندلس غنّية بحجر 

ه كان
ّ
ه لم يشر إلى يستخرج من عشرة مقاطع العمرانية، وذكر ابن غالب ألاندلس ي أن

ّ
 أن

ّ
، إال

وقد ذكرت مصادر أخرى املناطق الغنية بالرخام، ومن بينها قسطيلية . أماكن هذه املقاطع

للّرخام، كما وجد بالجبال القريبة من قرطبة، وهي من أعمال إلبيرة، التي كان يوجد بها مقطع 

 الوزير هشام .  واستخرج كذلك من مقاطع ناشرة وباغة وطركونة وبماردة. وفي رّية
ّ
ويذكر أن

ومن . ، عندما كان واليا عليهابن عبد العزيز جمع أنواعا جّيدة من الّرخام في هذه املدينة

ام، الذي وجدت منه مقاطع كثيرة بها،  ومن املعادن التي كانت تزخر بها مدينة فّريش الّرخ

    .خصائص رخامها شّدة بياضه وصالبته

 

     


