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المغرب في كتب البمدانيين دراسة في األحوال الطبيعية واإلجتماعية  :عنىان الرسالت أو االطروحت
 (الثاني عشر والثالث عشر لمميالد/ السادس والسابع لميجرة)واإلقتصادية لمقرنين 

 

: ملخص الرسالت أو االطروحت
، وقد اختصت الدراسة باستعراض (الرحالة والجغرافييين) بالد المغرب في كتب البمدانيون ُذكرت

المعمومات الخاصة عن ىذه البالد من خالل ىذه الكتب ذات القيمة العممية اليامة، وقد ُحددت الفترة بالقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر لمميالد، واختصت بالجوانب الطبيعية، واإلجتماعية / السادس والسابع لميجرة

واإلقتصادية، وخمصت الرسالة بوجود العديد من التضاريس والموارد المائية التي القت بضالليا عمى اقتصاد 
ىذه البالد، وكان إلشرافيا عمى ثالث بحار ميمة، فقد شممت عمى العديد من المواد األولية، سواء أكانت 
زراعية، أم حيوانية، أم معدنية، ساعدت عمى قيام العديد من الصناعات، وأدت الى ازدىار التجارة، سواء 

كانت صادرات أم واردات، أما في الجانب اإلجتماعي فقد امتازت بالد المغرب بالعناصر السكانية المتعددة 
األصمية والطارئة عمى ىذه البالد وىم البربر والعرب وأىل الذمة من ييود ومسيحيين، واألقميات من سودان 

 .، واندلسيون، وكانت لكل قبيمة من ىذه القبائل عاداتو الدينية وتقاليده اإلجتماعية الخاصة بيم(عبيد)
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Title of Thesis: Morocco in Albuldanyen's  Books: A Study in Natural, Social and 

Economic Affairs during the (6th and 7th Centuries A. H./12
th

 and 13
th

 A.D) 
 

Abstract of Thesis: 

 

Morocco was reported in al Albuldanyen's books, in the book of (travelers and 

Geographic's), the study singled out the view of the information of Morocco 

through Albuldanyen's books and it's scientific important, during the sixth and 

seventh centuries A.H. 12
th

 and 13
th

 A.D. It is specialized the natural, social and 

economic aspects. The study concluded by the existence of many of the terrain and 

water resources which dropped in the economy of this country. The oversee of this 

country to three sailor has included many of the Primary resources, Agricultural, 

Animal, or Metal helped the industry and booming trade whether it is (export or 

import). As for the social aspects of Morocco has characterized the various elements 

of the population passing on this country who are: Berbers, Arabs, Ahel aldima 

(Jews and Christians ) and the Minorities (Sudanese, Slaves, and Andalusia people). 

It was all tribe of these multi-tribal their religious habits and their own social 

tradition. 


