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الملخص
عليها يف كتابة التاريخ اإلسالمي وتاريخ تعد كتب األنساب من أهم املصادر اليت يعتمد

فيما يتعلق بالنواحي االقتصادية،  ولعل من أفضلها كتاب أنساب الدولة األموية باخلصوص
األشراف للبالذري .

وملا كان موضوع السياسات االقتصادية من املوضوعات اليت مل تدرس بصفة دقيقة، خاصة 
لف واحد، فقد وقع االختيار عليها لتكون الدراسة حتت يف املشرق اإلسالمي انطالقا من مؤ 

) من خالل أنساب م717-661هـ/99-41عنوان" السياسية الزراعية والتجارية للدولة األموية (
األشراف للبالذري".

ولعل من أفضل كتب االنساب مصنف أنساب األشراف البالذري الذي تلقى البالذري 
تلف مناطق العامل اإلسالمي املعروفة آنذاك لزيادة معارفه، مما كان له تعليمه ببغداد مث طاف خم

انعكاس مباشر على معلوماته ومنهجيته التارخيية يف معاجلتها.
احلقبة اليت عاشها البالذري تأثري كبري على لوللحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية خال

نفه أنساب األشراف،فكره وآرائه اليت تناقلتها كتبه خاصة مص
، بل كان له دور عملي يف جمتمعه يتمثل يف تقربه من السلطة احلاكمة آنذاك، مما الذي نشأ فيه

يسر له سبل االطالع على مصادر أخباره.

واليت حتدث البالذري يف مصنفه على خمتلف الطرق والوسائل اليت تكفل تطوير قطاع الزراعة

إن الدارس لتاريخ الدولة األموية يدرك مبا ال يدع جماال للشك أن هذا العهد شكل مقياسا 
ة سواء ما تعلق بالتجارة الداخلية عند حتدثه عن األسواق وتنظيمها أو ملختلف السياسيات التجاري

التجارة اخلارجية عند حتدثه  أهم الدول املتعامل معها وأسس التعامل مع الدول .
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ونتيجة الهتمام البالذري بالرحالت ومعرفته بالبلدان والصادرات والواردات واملوازين واملكاييل 
اب األشراف موسوعة اقتصادية خلدت صاحبها على مدى األيام ميكن اعتبار مصنف انس

وأنارت الطريق أمام خمتلف السياسات املتبعة على مر حقب التاريخ اإلسالمي.
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résume

les livres de "alansabe" sont considères parmi les
plus important source qu’on peut s’appuyer dant
l’écriture de histoires islamatique et histoires du paye
amayede en particulier.

Concernant les cote économiques lorsque stratégique
économique est parmi les thème qui ne en pas été
abordes dune manière précise.

Donc Jai choisi ces thème pour être sup jet de
recherche intitule" les stratégique  agricoles et
commerciale de l’état amawide (41-99h/661-717j)a
partir de ansabe alachrafe de baladri, cette historia
étudie a Baghdâd âpres il a visite différente région du
monde islamique afin de augmenter ses connaissances
et ces visite lu permet détitré amélioriez au niveau

d’information et de méthodologie historique.
Baladri a parle dant son ouvrage de déférent

moyenne qui peuvent développer le domaine de
l’agriculture, et mi-temps les manier qui développe

la commères extérieur et intérieur.
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Celui qui a étudie histoire de amawide a comprime
que ce dernier est considériez comme un model pour

les stratégic commerciale
L’ouvrage de baladri lui permet d’entre son non

dans histoire du monde.
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summer
The langnagge of  ansebe books are considered as

the main resource to be depended on when coming to
the writing of Islamic books and the history of the
amawide country especially concerning the
economic.

And because the topic of the economic was one of the
subjects that were not taught in details, so the choose
was put on it to be dealt in a research entitle" the
agriculture and the commercial politics of amawi

country (41-99h/661-717j) through the noble ancest
One of the best ancenter of ahraf,who has tanght

look his hometowne bagdad.
Albaladri is historian hometown on Bagdad then

he visited different parts of the Islamic Worde four
the thing, and due to that he heed this wide range of
information and this beautiful historical style .

Albaladri talked in his book about the deference of
irak and the tools that enhance the cultural sector
from develop and its cutting and some of their
instruction about the special prosperity of the whole

property.
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The learner to the history of anawi country realize
that with no doubt thete different commercial
politics either the matter is concerned with the
national commerce when talked about supermarkets
and the relation with the nation.


