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اللغة
• المعدن لؽة  :مكان كل شًء فٌه أصله ومركزه  ،وموضع
استخراج الجوهر من ذهب ونحوه .
• وفً االصطالح قال ابن الهمام  :وأصل المعدن المكان بقٌد
االستقرار فٌه ثم اشتهر فً نفس األجزاء المستقرة التً
ركبها هللا تعالى فً األرض حتى صار االنتقال من اللفظ إلٌه
ابتداء بال قرٌنة .
• وقال البهوتً  :هو كل ما تولد فً األرض من ؼٌر جنسها
ولٌس نباتا

التعريفات العلمية
• المع ِدن هو مركب صلبٌ ،تكون طبٌعٌا ً من خالل عملٌات جٌولوجٌة .وال
تعود الكلمة على المركب الكٌمٌائً فقط ،ولكن على البناء المعدنً أٌضا ً.
تتؽاٌر المعادن فً التركٌب من عناصر نقٌة ،وأمالح بسٌطة ،إلى سلٌكات
ؼاٌة فً التعقٌد بآالؾ التكوٌنات .والعلم الذي ٌدرس المعادن ٌسمً علم
المعادن ،وقد صنؾ كارولوس لٌنٌوس ( )1778–1707المعادن على أنها
مملكة فً العالم الطبٌعً باإلضافة إلى الحٌوانات ،النباتات.
• المعادن هً مواد صلبة متجانسة ؼٌر عضوٌة ،تحدث طبٌعٌاً ،ولها بناء
بلوري محدد وتركٌب كٌمٌائً معٌن.
• فً عام  1995وضعت منظمة المعادن العالمٌة تعرٌفا ً آخر ٌقول أن "المعدن
هو عبارة عن عنصر أو مركب كٌمٌائً كرٌستالً بطبٌعته متكون كناتج
عملٌات جٌولوجٌة".

في األصل كان الفقه
•

قسم فقهاء اإلسالم المعادن إلى ثالثة أنواع وذلك من ناحٌة جنسها فقالوا  :منطبع بالنار  ،ومائع ،
وما لٌس بمنطبع وال مائع :
أ  -أما المنطبع فكالذهب والفضة والحدٌد والرصاص والنحاس والصفر وؼٌرها وهذا النوع ٌقبل
الطرق والسحب  ،فتعمل منه صفائح وأسالك ونحوها .
ب – والمائع كالنفط .
ج  -وما لٌس بمنطبع وال مائع كالجص والجواهر والٌاقوت واللإلإ والفٌروز والكحل  ،وهذا
النوع ال ٌقبل الطرق والسحب  ،ألنه صلب .

•
•
•

وقسم الشافعٌة والحنابلة المعادن  -من ناحٌة استخراجها إلى قسمٌن :
أ  -المعدن الظاهر وهو ما خرج بال عالج وإنما العالج فً تحصٌله كنفط وكبرٌت .
ب  -والمعدن الباطنً هو ما ال ٌخرج إال بعالج كذهب وفضة وحدٌد ونحاس .

•
•
•

المعادن في تاريخ المغرب
•
•

•
•
•
•

النحــاس:
(كان ٌسبك خالل عهـد السعدٌٌن فً قوالب وٌصدر إلى الخارج ،وقـد حصل ملك فرنسـا هنري (ملك
فرنسا من 1574م إلى 1589م) على اإلذن باستخراج أربعٌن قنطار منه عام 987هـ1579/م وهـذه
القوالب هً المعروفة فً فرنسا بـPAINS de Sucre :
وقد تحدث اإلدرٌسً (النزهة) عن النحاس المؽربً الخالص الذي لم ٌكن ٌعدله ؼٌه فً الشرق
والؽرب
وٌوجـد النحاس بصفة متواضعة شٌئا ما بجبل صؽرو وأمزمٌز ،كمـا ٌوجد منجم بؤكوجكـال وآخـر فً
منجم (تازاالؼت) قرب وجدة وفً (ثالث نوس) وبوسكورة.
وتتحدث المصادر عن مدٌنة فً أكـادٌر هدمها األشراؾ عـام 1517م واسمها ”تول“ ،وذكـر Dicgo
 )de Torrèsأنها كانت قدٌما كثٌرة السكان والخٌرات ،ومـن ذلك معـدن النحاس
كانت (إٌجلً) قاعدة السوس تعالج النحـاس المسبـوك باإلضافة إلى صنع السكر ،وبلػ عـدد تسكٌك
النحاس والحدٌد قبل ذلك بفاس أٌـام المنصور والناصر الموحدٌن اثنى عشر مصنعا (زهرة اآلس).

المعادن في تاريخ المغرب
• عرؾ المؽرب الصناعة التقلٌدٌة منذ مئات السنٌن ،وقد تطورت وساٌرت
مقتضٌات كل عصر تقدمـا وتفننا ،وقد قامت الحرؾ بدور مهـم فً تارٌخ
االقتصاد المؽربً حٌث كان نحو نصؾ السكان ٌشتؽلون فً الحواضر
والبوادي فً هذه الصنائع.
• كانت هذه الحرؾ هً العمـود الفقري لالقتصـاد المؽربً عبر مختلؾ
العصور ،وكان الطابع المؽربً-األندلسً ذا صٌت عالمً فً حٌنه ،فقد نقل
المقري عن ابن ؼالب أنه بعد وقوع الفتنـة باألندلس تفرق أهلها فً المؽرب
األقصى مـع إفرٌقٌـة « فمال أهل الحواضر من الصناع إلى المدن
فاستوطنوها».
• وقد أشار الحسن بن محمد الوزان فً (وصؾ إفرٌقٌا) إلى األسلحـة
والسكاكٌن والسٌـوؾ (التً كانت فاس تجلـب حدٌدها من مناجم بنً سعٌد
المجاوزة أو األعوان أو الجنوب) ،كما كان النحاس ٌجلب لصنع األوانً ،وفً
القرن العاشر كانت ناحٌة سبتة تصنع أوانـً النحاس المنحوتة والمرصعـة
وتصدرها إلى إٌطالٌا.

• وفً سوس أٌضـا كان ٌصاغ الذهب والفضة ،قامت البرتؽال بمنافسة
المصانـع الوطنٌة ال سٌما بعد احتالل أكادٌر (حررها السعدٌون فً
القرن العاشر المٌالدي).
• وكانت الصنائع تإدي القباالت وهً ضرائب على المبٌعات كما كانت
فاس تعتبر عاصمـة الصناعة التقلٌدٌة منذ العصور األولى :حٌث
وصؾ الحسن الوزان مصانع سك النقود بالضفة الٌمنى لوادي فاس،
وتكون رجـال الحرؾ بفاس من إثنٌات مختلفة فؤبناء تاؼزوت مثال فً
برعوا فً صناعة السالح وٌطلق علٌهم اسم الزناٌدٌـة.
• ولعل الكثٌر مـن الحرؾ والصنائع قـد ازدهرت بفضل تؤثٌر الصناع
األندلسٌٌن الذٌن برعوا فً مختلؾ مظاهر الصناعة والعلوم والفنون.

