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يعدُّ طفقر افصـاظات ادعدكقة يف حضارة مـ احلضارات افؼديؿة دفقٌؾ ظذ رؿل 

هذه احلضارة ومدى ما وصؾت إفقف مـ ظؾؿ وتطقر يف جمال افػـقن افتطبقؼقة. 

ذفؽ أن هذه افـقظقة مـ افصـاظات تتطؾب دراية باخلامات ادعدكقة افطبقعقة 

ديـ شقاء افسطحل مـف أو وخقاصفا، وبؽقػقة اشتخراجفا، وهق ما يعرف بافتع

بافتـؼقب األريض، ـام تتطؾب ظؾاًم بؽقػقة اشتخالص ادعادن مـ هذه اخلامات، 

وصفرها، وتـؼقتفا، وخؾطفا مع ؽرها مـ ادعادن الكتاج شبائؽ معدكقة ختتؾػ 

يف خقاصفا وصػاهتا افػقزيائقة وافؽقؿقائقة ظـ ادعادن ادؽقكة هلا،  ـام تتطؾب 

 افتصـقع وافتشؽقؾ وافصقاؽة وافزخرؾة. ظؾؿ ومفارة يف 

وظذ افرؽؿ مـ افطابع افبدوي فؾحقاة يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، 

وظذ افرؽؿ مـ افـظرة افسؾبقة فبعض شؽان صبف اجلزيرة افعربقة ؿدياًم  إػ 

احساف افصـاظة ادعدكقة، وخاصة احلدادة مـفا، ؾؼد أدرك افعريب افؼديؿ يف صبف 

زيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم ؿقؿة افصـاظات ادعدكقة ومدى احتقاج ادجتؿع هلا، اجل

ؾاحسؾفا افؽثرون وأبدظقا يف اكتاج مصـقظات معدكقة تؾبل أؽراض ديـقة 
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وحقاتقة خمتؾػة، وتـؿ ظـ ظؾؿ ومفارة يف هذا اجلاكب مـ اجلقاكب احلضارية 

اجلزيرة افعربقة ؿدياًم ومدى اهلامة، وتعطقـا ؾؽرة ظـ مدى حترض افعرب يف صبف 

 ما ما وصؾ إفقف بعض أهؾفا مـ رؾاهقة، ورؿل اجتامظل ومادي.  

، ادعادن أو افػؾزات ظرف افعرب يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم وفؼد

ادعدكقة، مثؾ: افذهب وافػضة، وافـحاس، واحلديد، وافرصاص وؽرها، 

اجفا واشتخالصفا مـ خاماهتا وأدرـقا خقاصفا، ـام ظرؾقا ضريؼة اشتخر

خؾط وذفؽ يف مقاضع ظديدة ؾقفا يف جـقهبا ورشؿفا وصامهلا، ـام برع افعرب يف 

افػؾزات ادعدكقة مع بعضفا افبعض فؾحصقل ظذ شبائؽ ذات مقاصػات 

ؾؽاكت افسبائؽ ادعدكقة، وخاصة  ،افػردية ،أو افػؾزات ،أؾضؾ مـ ادعادن

، افتل صاع اشتخدامفا يف وافرصاص وؽرها شبقؽة افزوكز، وشبقؽة افـحاس

 ف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم. صـاظة افعديد مـ ادصـقظات ادعدكقة يف صب

وربام يرجع ؿؾة ما ظثر ظؾقف مصـقظات معدكقة يف صبف اجلزيرة افعربقة تعقد إػ 

ادجاورة، إػ ؾسة ما ؿبؾ اإلشالم، إذا ما ؿاركاه بؿعثقرات احلضارات األخرى 

ما تتعرض فف هذه افـقظقة مـ ادـتجات افصـاظقة فعقامؾ افتؾػ وافتآـؾ، 

وخاصة اددؾقكة مـفا يف افسبة، وهق ما يمدي إػ صدة تآـؾفا أو تعرضفا 

فؾضقاع،  ـام أن ظؿؾقة إظادة افصفر  ؿد أتت ظذ ـثر مـ افؼطع افتل صـعت 



 ك المقدمة

ربام ، وصبف اجلزيرة افعربقة دانبؾبعض يف  ظامل احلػائرأإضاؾة إػ تلخر ؿدياًم،  

 حيؿؾ باضـ األرض أـثر مما تؿ افؽشػ ظـف. 

وؿد ـشػت ادصـقظات ادعدكقة افتل تؿ افؽشػ ظـفا، ظـ تـقع مؾحقظ يف 

ادادة ادصـقظة مـفا، ؾؽان مـفا ما صـع مـ معادن خافصة، مثؾ: افذهب، 

قؽة معدكقة، وـان أصفرها وافػضة، وافـحاس، وافرصاص، واحلديد، أو مـ شب

شبقؽة افزوكز. ـام تـقظت يف تـقع يف أصؽاهلا وكقظقتفا الختالف افغرض مـ 

صـاظتفا،  ؾؽان مـفا: احلع، واألشؾحة، وافعؿالت، وادجسامت، واألواين، 

وافؾقحات ادعدكقة، وادسارج، وادجامر وادباخر، وادؽؿالت ادعامرية، 

 وأدوات افزراظة وؽرها. 

ام اختؾػت هذه ادصـقظات وتـقظت يف تؼـقات صـاظتفا، ؾؽان مـفا ما صـع ـ

بتؼـقة افصب ادصؿت، وافصب ادجقف، ومـفا ما صـع بتؼـقة افطرق ظذ 

افبارد، ومـفا ما مجقع بغ أـثر مـ تؼـقة. هذا بخالف افعديد مـ أشافقب 

ار افؽريؿة ـام افزخرؾة فؾؿصـقظات ادعدكقة، ومـفا افزخرؾة بافتطعقؿ باألحج

دفت هذه ادصـقظات ، وافتذهقب، أو افتػضقض، وافتؽػقت. ـام يف احلع

ع افعريب افؼديؿ فطرق افقصؾ وافؾحام ألجزاء اكدارك افصادعدكقة ظذ إ

ادصـقظات ادعدكقة وهق ما يشر ظذ ادراـف وإدامف خلقاص ادعادن افتل يتعامؾ 

افصـاظة وافصقاؽة. وـان فؾتقاصؾ احلضاري وافتجاري معفا ومفارة ظافقة يف 



 ل ادؼدمة

واحلضارات ادجاروة هلا، وخاصة بغ حضارات وممافؽ صبف اجلزيرة افعربقة 

احلضارة ادرصية افؼديؿة، وحضارة بالد افراؾديـ، وـذفؽ احلضارة اإلؽريؼقة 

قات، ومـ بعدها افروماكقة، أن اشتؾفؿ افصاكع وافصائغ افغريب بعض افتؼـ

 افتلثرات افػـقة وضبعفا بطابعف افعريب متققزًا هلا وتعبرًا ظـ هقيتف افؼقمقة.و

أو افباحث يف جمال افصـاظات ادعدكقة وافتعديـ يف صبف اجلزيرة افعربقة  ،وادتتبع

جيد كدرة واضحة يف افدراشات افتل تتـاول هذا افشؼ مـ افعؾقم  ،ؿبؾ اإلشالم

اشتـا هلذه افـقظقة مـ ادـتجات افتطبقؼقة الحظـا وافػـقن افتطبقؼقة، ؾخالل در

ؿؾة ادراجع وافدراشات افتل تتـاوهلا، واالؾتؼار افشديد فؾدراشات افتل تتـاول 

تؼـقات افصـاظة وأشافقب االكتاج، وـذفؽ كدرة افدراشات ادتعؾؼة بػحص 

تثـاء بعض وحتؾقؾ ادشغقالت ادعدكقة األثرية يف أكحاء صبف اجلزيرة افعربقة، باش

افـامذج افؼؾقؾة فؾغاية، وهل دراشات كحـ يف أمس احلاجة إفقفا، وهق جاكب ال 

يعطل بعدًا ؽر ظادي فؾقؿقف ظذ مدى ما وصؾ إفقف شؽان صبف اجلزيرة  صؽ  

ػاجكء افدارس، أو افباحث يف هذا ادجال، افعربقة مـ تؼدم ظؾؿل وتؼـل. ـام ي  

أو ادصـقظات  ،خصص يف جمال اآلثارافـدرة افقاضحة يف افـؼ افعؾؿل ادت

 تعدويف بؾدان صبف اجلزيرة افعربقة. وإن وجد ؾفل دراشات ال  ،األثرية ادعدكقة

وال تتطرق إػ  ،ن تؽقن حمدودة أو مؼتضبة وترـز ظذ اجلاكب افقصػلأ

 اجلقاكب افعؾؿقة وافتؼـقة، وهق ما الحظـاه خالل دراشتـا هذه.  
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ديب ادتؿثؾ يف افشعر، ديقان افعرب، يف افتعرف ظذ األوربام شاظدكا افساث 

ـثر مـ أشامء أكقاع، بعض ادصـقظات ادعدكقة، وضرق صـاظتفا، وأصفر مراـز 

صـاظتفا، ومدى أمهقتفا يف حقاة افعريب افؼديؿ ومدى اظتزازه ببعضفا، إالا أن 

قظات ذفؽ ـؾف ال يغـل ظـ افدراشات افتطبقؼقة فـامذج وأمثؾة مـ ادصـ

 وادشغقالت ادعدكقة يتؿ افعثقر ظؾقفا.

وهيدف هذا افؽتاب إػ دراشة ألكقاع افصـاظات ادعدكقة ادختؾػة، افتل اكتؼت 

يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، مـ حقث: أكقاظفا، واخلامات، افتل 

ـقات ، وتؼ، أم شبائؽةاشتخدمت يف صـاظتفا، شقاٌء أـاكت ؾؾزات خافص

صـاظتفا، وأشافقب زخرؾتفا، وافسامت افػـقة هلا، وادراـز افشفرة فؽؾ مـفا يف 

أكحاء صبف اجلزيرة افعربقة، مع تـاول كامذج مـ أصفر ادعثقرات األثرية ادعدكقة 

 ، ودراشتفا ؾـقًا وتؼـقًا. ـدالئؾ أثرية مـ احلػريات األثرية فؽؾ مـفا

ول افتعديـ وكشلتف يف صبف ويشؿؾ افؽتاب شتة ؾصقل، افػصؾ األول مـفا يتـا

اجلزيرة افعربقة ، وادعادن افتل صاع اشتخراجفا واشتغالهلا ؿبؾ اإلشالم، 

ومـفا: افذهب، وافػضة، وافـحاس، وافرصاص، واحلديد وافؼصدير، وهل 

أصفر ادعادن أو افػؾزات ادعدكقة، افتل ظرؾفا افعرب ؿديام واشتخدمقها يف 

افضقء ظذ ضبقعة هذه ادعادن وخقاصفا  افصـاظات ادعدكقة. وتؿ إفؼاء

افػقزيائقة وافؽقؿقائقة، وخاماهتا افطبقعقة، وضريؼة اشتخالصفا مـ خاماهتا، 
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أماــ وجقد هذه ادعادن يف صبف اجلزيرة افعربقة. واختتؿ افػصؾ بتـاول تؼـقات 

، افطرق أو افتشؽقؾ ظذ افبارد افصـاظات ادعدكقة افتل صاظت ؿدياًم، وهل تؼـقة

وتؼـقة افصب ادصؿت وافصب ادجقف بلشؾقب افشؿع ادػؼقد، وـذفؽ 

اشافقب زخرؾة ادعادن ؿدياًم مثؾ: افتطعقؿ باألحجار افؽريؿة أو افزخرؾة بادقـا، 

 وافتؽػقت، وافتذهقب وافتػضقض. 

وتـاول افػصؾ افثاين صـاظة احل عا ـلحد اهؿ افصـاظات ادعدكقة افتل راجت يف 

افعربقة ؿبؾ اإلشالم ، وادقاد اخلام افتل اشتخدمت يف صـاظتفا، صبف اجلزيرة 

شقءا مـفا ادعدكقة أو ؽر ادعدكقة، وأصفر مراـز صـاظتفا، وأكقاظفا ادختؾػة، 

افتل حرصت ادرأة، وأحقاكًا افرجؾ، بتزيغ أماــ خمتؾػة مـ جسدها هبا، 

عا افرؿبة، و عا افقديـ افؽػغ وادعصؿ، وح  عا افرأس، ؾؽاكت ح  عا افصدر، وح  ح 

عا افؼدمغ، حقث تؿ دراشة أكقاع احلع ادختؾػة يف صبف  عا األذكغ، وح  وح 

اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، ومـفا: افعؼقد، واألشاور، وافؼالئد وافداليات، 

واخلالخقؾ واحلجقل، واألضقاق، واألوصحة، وادرآيا  اتؿ، واألؿراط،واخلق

ها. وتضؿـت دراشة احلع تـاول بعض افـامذج اهلامة مـ وادخاكؼ، وؽر

وأظؼب افػصؾ بؿالحظات حقل تؼـقات صـاظة  ادعثقرات األثرية وحتؾقؾفا.

 احل عا يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، وأشافقب زخرؾتفا ادختؾػة.
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شالم، بقـام تـاول افػصؾ افثافث صـاظة األشؾحة يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإل

وتضؿـ مؼدمة ظـ صـاظة االشؾحة وتطقرها يف احلضارات افؼديؿة، ويف صبف 

ومـفا: رؤوس  افػصؾ األكقاع ادختؾػة فألشؾحة،اجلزيرة افعربقة، ثؿ تـاول 

افسفام، وافسققف، وافرماح واحلراب، وافدروع وافسوس، واخلـاجر، وافبقضة 

فشعر، ديقان افعرب، يف تعقيض وادغػر. وؿد شاهؿ افساث األديب ادتؿثؾ يف ا

 األشؾحة، وتعقيض ؿؾة ما ظثر ظؾقفافـؼص افقاضع يف افدراشات اخلاصة ب

مـفا، وافذي يرجع يف افغافب فطبقعة احلديد، ادعدن افرئقس يف صـاظة افسالح 

 ؿدياًم، وؿابؾقتف افشديدة فؾتآـؾ وافصدأ وبافتايل ضقاظف وؾؼده.  

افعؿؾة يف احلضارات فعؿؾة، ؾتضؿـ كشلة ص افػصؾ افرابع فصـاظة اص  وخ  

هتا يف صبف اجلزيرة افعربقة، وافعؿالت ادتداوفة يف ادامفؽ افعربقة افؼديؿة، وكشل

ادختؾػة ؿبؾ اإلشالم، شقاء يف جـقهبا أو صامهلا، أو رشؿفا، أو يف مدن احلجاز، 

ؽ، واكتفل افػصؾ بتـاول تؼـقات صـاظة افعؿؾة ؿدياًم، وافتل تضؿـت تؼـق ة افسا

ب أو افسبؽ.     أو افطرق ظذ افبارد، وتؼـقة افصا

ص افػصؾ اخلامس فصـاظة ادجسامت )افتامثقؾ( ادعدكقة، حقث ص  بقـام خ  

تضؿـ مؼدمة ظـ ادجسامت بشؽؾ ظام يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، 

ع جمسامت معدكقة ذات ضاب وافطابع افػـل فؾؿجسامت ادعدكقة، وافتل تتشؿؾ

جـبقة، وثافثة ذات ضابع أجـبل. ـام تضؿـ افػصؾ حمع، وأخرى ذات تلثرات أ
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دراشة تؼـقات صـاظة ادجسامت ادعدكقة، وافتل صؿؾت تؼـقة افصب ادصؿت، 

وافصب ادجقف، وتؼـقة افطرق ظذ افبارد، وأشافقب زخرؾة ادجسامت 

 فا تؼـقًا وؾـقًا.ادعدكقة. ـؾ هذا مصحقبًا بـامذج مـ هذه ادجسامت ودراشت

تؿ افؽتاب بافػصؾ افسادس، افذي تـاول ادصـقظات ادعدكقة األخرى واخت  

افتل صاظت  يف صبف اجلزيرة افعربقة ؿبؾ اإلشالم، بعضفا ـان مـ ادصـقظات 

ـقة، أو أؽراض حقاتقة، افتل ال ؽـك ظـفا يف ـؾ جمتؿع؛ شقاء ألؽراض دي

ادسارج، وادجامر، وافؾقحات ادعدكقة، واين واألدوات ادـزفقة، وومـفا: األ

وادقازيـ وادؽايقؾ. وبعض ادصـقظات افتل ادؽؿؾة دصـقظات أو مقاد 

واحلؾقات ادعدكقة يف افعـارص ادعامرية،  ومـفا: احلؾقات ادعدكقة فألثاث،أخرى، 

واألدوات واآلالت ادعدكقة اخلادمة حلرف افزراظة، وأدوات افـجارة وؽرها، 

اإلصارة إػ تؼـقات صـاظتفا، وأشافقب زخرؾتفا، واالشتشفاد بـامذج مـ مع 

 أصفر ادعثقرات األثرية فؽؾ مـفا.

تعايل أن  ل اهللَو افدارس افعزيز، هذا افؽتاب، كسلم فؾؼارىء، أوكحـ إذ كؼد  

يؽقن مػقدًا فؾؿفتؿغ بحضارة صبف اجلزيرة افعربقة يف ؾسة مفؿة مـ تارخيفا، 

وافباحثغ يف جمال اآلثار افؼديؿة، وادتخصصغ يف دراشة اآلثار وفؾدارشغ 

ادعدكقة، وادتخصصغ يف افػـقن افتطبقؼقة افؼديؿة، واهلل تعاػ مـ وراء افؼصد 

 وهق هيدي افسبقؾ.

 املؤلفان                                                                                                           
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