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 الحصة األولى.

 أهم مصادر المادة التاريخية.أهمية المقياس، المحاور األساسية للمقياس و 

 

 اللكان البد من توفير المادة التاريخية الكافية من أجل إثبات إيجابية الوجود العربي المسلم ببالد الغرب. و كما وفقنا في هذا الجانب خ 

و أدركنا كل اإلدراك لذلك الزخم العلمي لعلماء مسلمين أج الء ، الد الغربدروس السداسي األول المتعلقة بالنشاط الفالحي للمسلمين بب

أسس لقاعدة فالحية مزدهرة بالغرب ال زالت مستمرة إلى يومنا هذا. و ختمنا المقياس بامتحان وفق فيه الطلبة  و الذي،في عالم الفالحة

ال دكتور م والي الط اهر م ر نه راءهم م ن   لجامع ة في لقاء علمي بين طلب ة الماس تر  : مقبولة. و كان الموضوع هو بنسب جد

جامعة غرناطة اإلسبانية. كان الموضوع هو إبراز معالم الحضارة اإلسالمية ببالد األندلس و تم التركيز عل ى ع الم الفالح ة 

عل ى نف س ال درب و  بناء قاعدة فالحية ممي زة أسس ت لتط ور الفالح ة ب الغرب.رغبة من الطلبة في إثبات دور المسلمين في 

و مم ا ال ك ك في ه أن المجتم ر ال ذي يحس س لحي اة  ،بالدرج ة األول ى اجتم اعيو ه و بنفس الخطى قررنا أن نلج مجاال آخ ر 

ه ي عب ارة ع ن مع الم ق د تتع دا المج ال الواح د إل ى ع دة  ،يك ون ق د تمي ز باك ياء معين ة ،اجتماعية معينة له ا خووي ياتها

 ...الخ.،الثقافة ،االقتواد ،مجاالت كالسياسة

خاي ة م ر م ن نختل    ،ألفكار جديدة ق د نس تعين به ا ف ي حواراتن ا العلمي ة م ر غيرن اخوض غمار هذه المعارف سيحسس  

أق ل م ا يق ال عنه ا أنه ا متمي زة. و نتمن ى أن نخ تم مجالن ا معهم في مدا المردودية اإليجابية لمجتمر تكون من فسيفساء إثنية 

خاي ة  ،هذا في البحث و الدراسة بحوارات هادفة و نقاكات مثري ة علن ا ننو   ماض ينا الت اريخي و ل و بالقلي ل م ن الجدي د

ض   إل ى كل ك  ،اترجمتها و تحليله  ،إنها دراسة تلك النووص األجنبية ،بالحوص التطبيقية التي نغتنمها لما هو أهم بكثير

تلك الكتب األجنبية التي كثيرا ما تفتح لنا آفاق جديدة في هذا المجال و تعطينا كهية تاريخية علمية لمعرفة م ا ج اءت ب ه م ن 

 مادة وجب الوقوف عندها بالدراسة و التمحيص.

و له  ذا س  نتطرق إل  ى العدي  د م  ن النق  اط لك  ل منه  ا األهمي  ة  ،م  ن ت  م فم  ن الض  روري اإللم  اع باغلبي  ة عناي  ر الموض  وعو

الضرورية؛ ألنها تساعد في التكوين و الفهم الضروريين للباحث كما الطالب. كمثال على كل ك قض ية حري ة األدي ان و كي   

دما نس تل جمي ل م ا العديد من االتهامات غير المحسسة باستغاللنا للحقائق التاريخية؛ و األجمل من كلك عن  يمكننا أن ندحض

قيل من أفواه الغرب و ما خطته أيديهم من حقائق تاريخية؛ فندعم به أطروحاتنا و نرد بها على م ن أي ابنا م ن حي ث ض لت 

 عنه الحقائق و خانته كاتيته من حيث مجانبة الموضوعية. 

 ؛و دوره م للت ابعين رب؛ التط رقغ اليورة عامة حول تاريخ اإلس الع ب بالد نذكر أهمية الحوول على  ومن أهم هذه النقاط

. بع د كل ك نتط رق إل ى أح دثها اإلس الع ف ي المجتم رالت ي هام ة  التغي رات ال و م ا ه ي تل ك سبان لإلسالعاإلقابلية كي  كانت 

؛ دون إغف ال البرب ر والم والي؛ البل ديون و الع ربو منه ا -العناير المكون ة للمجتم ر األندلس ي -  و هي المجموعات اإلثنية

. بل ج وموس ى ب ن نو ير كطلعت ي طالئ ر الع رب باألن دلس .  ومن الواجب االطالع عل ى أه م الوراع بين العرب و البربر

ظ  اهرة ال  زوا  ع  ن الع  رب س  تجلب اهتمامن  ا . عن  د الح  ديث تق  ديرات ح  ول الع  ربالحو  ائيات و ومحاول  ة معرف  ة أه  م اإل

ن يالقحط  انينم  اك  ع  ن بي  وت كك  ر بع  ض المن  ازل الع  رب و م  ر أه  ل ال  بالد؛ خاي  ة اإلس  بان؛ و م  ا أه  م م  ا مي  زالمخ  تل  

الجدي دة  األرس تقراطية العربي ة و ك دا ظ اهرة الواق ر اللغ وي الجدي د  للع رب. العنور العربي يدفر بالحديث عن نيوالعدناني

 .الوراع بين القيسية واليمنية وتداعياتهك الوراعات الداخلية التي ولدت



الو راع الذين مثلوا األغلبية و التي لم تعكس واقعهم ببالد األندلس. وضعية ولدت  البربر عنور آخر و من األهمية ما هو؛

أه  ل الذم  ة اليه  ود  . كم  ا ال نغف  ل الم  والي و دوره  م ف  ي ت  رجيح كف  ة عل  ى أخ  را.ب  ين الع  رب و البرب  رالح  اد و العني    

أوض اع و كي   كان ت  و تيار الف تح اإلس المي اليهود؛ التواجد التاريخي اليهودي في إسبانيا؛ فوجب التطرق إلى والنوارا

؛ مكان ة أه ل الذم ة االجتماعي ة والسياس يةن تكلم ع ن  لجزي ةلدف ر م ن  همواجب اتو كك ر أب رز  الذم ة. فبعد تعري  أه ل اليهود

؛ الخ ارجي و ح ق الحماي ة م ن االعت داء ال داخلي؛ كهل الذم ةأل و ضمانات حقوقما تكفله من  لشريعة اإلسالمية ولنتطرق ل

الت  ي تواله  ا أه  ل الذم  ة؛ و ف  ي األخي  ر نراج  ر بع  ض المس  ائل  وظ  ائ  الدول  ة؛ و م  ا ه  ي أه  م األع  راض وحماي  ة األم  وال 

ع  ن المو  اهرة.  ةأمثل   كك  رم  ر  المول  دون المس  المة و. نخ  تم العناي  ر المكون  ة للمجتم  ر بفقهي  ة م  ن أه  ل الذم  ةال اتنه  روال

ت  اثر ه  حالء األبن  اء و م  دا  أع  الع  المول  دين ف  ي األن  دلسالع  ادي. نتح  د  ع  ن أه  م  ب  الزوا  الض  روري وأحيان  ا ب  الزوا 

 الموك حات األندلس ية ك كل الفن ي ف ي ، و كمثال على كلك التاثيرمهاهر التاثير؛ و فيما تمثلت  بامهاتهم االسبانيات المولدون

 و كهرتها.

االحتف االت ف ي ب الد تعك س واق ر مجتم ر متج انس، إنه ا موضوع آخر مهم يجمر في طياته مالمح الحياة الحض ارية و الت ي 

. و م ن جان ب حتف االت أخ راباإلض افة إل ى ا العس كريةو الديني ة حتف االت المس لمينو التي تنوعت و تفرعت إل ى ا األندلس

ه  ذا الموض  وع بموض  وع آخ  ر م  الزع ل  ه، و ه  و مب  رز لم  دا الرق  ي ف  ي نم  اك  عدي  دة. ي  رتب   حتف  االت أه  ل الذم  ةآخ  ر ا

، العلم اءو القض اة ، الطبق ة الحاكم ة، أزي اء الطبق ات الثري ة، و هن ا يج ب كك ر المالب س و األزي اءالحضاري للمجتمر، إنه ا 

 .أزياء النساءو  المالبس العامة ،المالبس المختلفةباإلضافة إلى  األزياء العسكرية

. ن ذكر أه م الم دن م رآة عاكس ة لرق ي الحي اة االجتماعي ةو الت ي تعتب ر العم ارة ر حياة المجتمر الراقي؛ إنها مههر من مهاه

، المس  اجدم  ثال. باإلض  افة إل  ى  مدين  ة الزه  راءب  الغرب اإلس  المي، خاي  ة تل  ك الت  ي أدهش  ت مهندس  ي العم  ارة الغ  رب، ك

تي أيبحت جزء مالزع ألي عم ارة، و ه ي ثقاف ة مجتم ر عاكس ة ، البيوت الكبيرة و الحدائق الالتماثيل ،الحمامات، القوور

و من العمارة و من العمارة إلى المطبخ، إنها ثقافة من نوع خاص، ثقافة الغداء و التي برع فيها المس لمون  لرقي و حضارة.

مت وازن، و في ه نتن اول ببالد الغرب، يكفي أن نعود إلى عالم الفالحة للسداس ي األول، لن را براع ة ف ي تنوي ر الغ داء بش كل 

 ،الفواك  ه المس  تعملة و الخض  ر، األس  ماك، حوع المس  تهلكةك  الل الم  واد الالزم  ة لتحض  ير األطب  اقو  المط  بخ األندلس  يم  ثال 

 .المكاييل والموازينباإلضافة إلى واني المنزلية تلك األ و الخلول المستعملة في الطبخ، التوابل

،  لهم الدور الكبير في مدا التطور. له ذا ك ان أم را ض روريا أن نع ر  عل ى رموز من العلماء و المفكرين لكل مجتمر راق

الرياض  يات ، الط  ب والو  يدلةف  ي جمي  ر المج  االت و التخوو  ات ك االجتماعي  ةالعلم  اء و دوره  م ف  ي الرق  ي بالحي  اة أه  م 

   .لفلسفةو ا الفلك ،والهندسة

كثر حساسية كما الفعالية في المجتمر، و له ذا أفردن ا ل ه م ن التركي ز م ا يج ب. نتط رق إل ى المرأة أساس البناء و العنور األ

تل ك التغي رات الت ي و ه ذا مراع اة من ا لمالحه ة  اإلس بانية قب ل الف تح اإلس الميالمرأة من ع دة جوان ب. نتح د  ع ن الم رأة 

. نه تم ب دور الم رأة الج واريو ك ذا  نس اء العام ةم ع ن و دورها في الحكم، ن تكل المرأة في البالطستطرأ عليها. كذلك نتناول 

 و ناتي بنماك  عدة. و الكالع عن المرأة يدفعنا لدراسة موضوع الزوا  و المواهرات. ثقافي السياسي و

نختم مجالنا هذا بالبحث في أسباب معاناة المجتمر من مختل  األمراض االجتماعية المزمنة، والتي أدت به إلى االنهي ار ف ي 

أككال مختلفة، كان أبرزها تودع الدولة و بروز معالم أفول مرحلة قوية من مراح ل الدول ة اإلس المية بمعانيه ا الحض ارية 



اإلسراف ، الجواري، طربالخمر و الجلسات ؛ اللهو و المجون ،الترفذا، نتناول سنشخص األمراض لنفسر كل ه الشاملة.
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 .ع9169 الجزائر – والتوزير للنشر الوطنية الشركة التسعير، أحكاع في التيسير. المجيليدي سعيد أحمد: المجيليدي. 

 المجل د مدري د اإلس المية، الدراس ات معه د بو حيفة نش ر محنس، حسين. د: تحقيق لقرطبة، جديد وي : المحل  مجهول. 

 (.ع9188 – 9185( )91)

 . ع9169 القاهرة – الموري الكتاب دار األبياري، إبراهيم تحقيق األندلس، فتح في مجموعة أخبار: المحل  مجهول. 

 والو لة، الموي ول لكت ابي والتكمل ة ال ذيل(. ع9106/ ه ـ701 ت) المراكش ي المل ك عبد بن محمد هللا عبد أبو: المراكشي. 

 .ع9166 المغرب – الرباط الجديدة، المعارف مطبعة كريفة، بن محمد وتحقيق تقديم

 الرطي ب، األن دلس غو ن م ن الطي ب نف ح. ع9819/ ه ـ9069 ت التلمس اني المق ري محم د بن أحمد الدين كهاب: المقري. 

 . ع9186 بيروت – اإليادارات دار عباس، إحسان. د: تحقيق

 ،9ط ،5  الج  وهر، ومع  ادن ال  ذهب م  رو (. ع9158/ ه  ـ165 ت) المس  عودي الحس  ين ب  ن عل  ي الحس  ن أب  و: المس  عودي. 

  ،5005 بيروت، والتوزير، والنشر لطباعة األنواري كري  أبناء كركة

 منش ورات األن دلس، قضاة تاريخ(. الهجري الثامن القرن في عاش) المالقي النباهي الحسن بن هللا عبد الحسن أبو: النباهي. 

 .ع9160/ هـ9600 بيروت الجديدة، اآلفاق دار

 كم ال أحم د. د تحقيق. 51  األدب فنون في األرب نهاية. ع9115/ هـ711 ت الوهاب عبد بن أحمد الدين كهاب: النويري. 

 .ع9160 للكتاب العامة المورية الهيئة زكي،

 .دت بيروت – يادر دار البلدان، معجم. ع9556/ هـ858 البغدادي الرومي هللا عبد أبي الدين كهاب: الحموي ياقوت. 

 .ع9158 مدريد اإلسالمية، للدراسات الموري المعهد بوحيفة نشر السوق، أحكاع كتاب: يحي بن يحي. 

 المراجع 

 للنش  ر، الرك  يد دار والخارجي  ة، الداخلي  ة وسياس  ته األن  دلس ف  ي ال  داخل ال  رحمن عب  د: ال  دوري خض  ير ياس  ر إب  راهيم. 

 .ع9165 العراقية الجمهورية

 .ع9181 بيروت( قرطبة سيادة عور) األندلسي األدب: عباس إحسان. 

 .ع9181 الخامسة الطبعة بيروت، اإلسالع، ظهر: أمين أحمد. 

 .مور اإلسالع، في واالقتواد السياسة: كلبي أحمد. 

 ص طال ب، أب ي ب ن عل ي ع ن م ن أحم د مس ند ف ي رواه بتو رف الفوائ د، ي يد اإلسالمية، الحضارة مفخرة كاكر، أحمد. 
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 .ع9161 المغرب الرباط عكاظ، منشورات الخالفة، عور في قرطبة عامة: الطاهري أحمد. 

 .ع9161 اإلسكندرية والنشر، للطباعة الجامعة كباب محسسة وحضارة، تاريخ اإلسالمي العور في قرطبة: فكري أحمد. 

 .ع9176 اإلسكندرية الجامعية، الثقافة محسسة واألندلس، المغرب تاريخ في: • العبادي مختار أحمد. 

 .9170 مور، الثقافية، المكتبة األندلس، في اليهود بحر، حمد. .

 .9165 بيروت اإلسالع، دار ،9ط واألندلس، المغرب في االجتماعية الحياة يلود، بن ناير.

 6. ع9151 اإلسالمية، للدراسات الموري المعهد أسبانيا، في الوقالبة•  

 .ع9187 بيروت ريده أبو الهادي ترجمة الهجري، الرابر القرن في اإلسالمية الحضارة: متز آدع. 

 (.طبر تاريخ بدون) مور المعارف، دار األندلسي، األدب في: الركابي جودت. 

.. ع9115 األول ى الطبع ة بي روت، – الجي ل دار األندلس ي، الشعر في االجتماعية للحياة الفني التووير: النوش أحمد حسن. 

 .ع9167/ هـ9605 الثانية الطبعة والتوزير، للنشر السعودية الدارس األندلس، فجر: • محنس حسين

 .697 ص ،5005 أولى، الطبعة المناقل دار: لسان أموية، الدولة قياع إلى إسالمي فتح من األندلس فخر ، محنس حسين -  

 .951 ص ،9118 ،9ط دينية، ثقافة مكتبته قاهرة، أندلس، تاريخ موسوعة محنس، حسين

 5009l والتوزير، والنشر لطابعة قباء دار األندلس، في العربي الوجود نهاية الشطاط، حسين علي.

 .ع9116 األولى الطبعة القاهرة، اإلسالمية، الحسين مطبعة األموي، العور في األندلسي المجتمر: دويدار يوس  حسين. 

 بي روت – الق اهرة اإلس المية، الكت ب دار النو رانية، وأس بانيا اإلس المية األن دلس ب ين العالق ات: الحل يم عب د محمد رجب .

 ..ع9165

 للبح  و  ع  ين قرطب  ة، س  قوط حت  ى لألن  دلس اإلس  المي الف  تح م  ن األندلس  ي المجتم  ر ف  ي الم  رأة: ك  افر الحمي  د عب  د راوي  ة 

 .ع5008 األولى الطبعة القاهرة، واالجتماعية، اإلنسانية والدراسات

 األول  ى الطبع  ة الق  اهرة، واالجتماعي  ة، اإلنس  انية والبح  و  للدراس  ات ع  ين األندلس  ي، المجتم  ر م  ن ي  ور: مس  عد س  امية. 

 .ع5001

 – والت اريخ ال درس األن دلس ن دوة بحو  ضمن اإلسالمي، العور في األندلس في الرجال مالبس: سالم العزيز عبد سحر. 

 .ع9116 اإلسكندرية جامعة اآلداب، كلية منشورات

 . ع9169 بيروت والنشر، العربية النهضة دار األندلس، في وآثارهم المسلمين تاريخ: • سالم العزيز عبد السيد. 

 .ع9175 بيروت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار األندلس، في الخالفة حاضرة قرطبة •



 .9165 بيروت الثقافة، دار ،9ط األندلس، في وحضارات تاريخ. 

 .القاهرة ،9ط مسيوتال، انترناكنل مطابر المواركة األندلسيون عادل، سعيد كناوي. 

 .ع9110 مور المرابطين، عهد نهاية إلى الفتح من باألندلس القضاء: داود محمد السيد. 

 .ع9160 مور – المعارف دار والفلسفة، والتاريخ األدب في أندلسية دراسات: مكي أحمد الطاهر. 

 األول ى الطبع ة القاهرة، – والبحو  للدراسات عين الجغرافية، وأيولها األندلسية الخوويية: كحيلة الرحمن عبد عبادة. 

 .ع9115

 الثالث ة الطبع ة دمش ق، القل م، دار غرناط ة، س قوط حت ى اإلس المي الف تح م ن األندلس ي الت اريخ: الحج ي علي الرحمن عبد. 

 .ع9167

 بي روت، والنش ر، العربي ة لطباع ة العربي ة النهض ة دار السياسي، التاريخ. األندلس في األموية الدولة النعنعي، المجيد عبد. 

9168. 

 .ع9176 والنشر، للدراسات العربية المحسسة قريش، يقر: أدهم علي. 

 واالجتماعي ة، والحي اة العم ران مه اهر ف ي دراسة الطوائ ، دويالت عور في اإلسالمية مالقة: موطفي أبو السيد كمال. 

 .ع9111 اإلسكندرية – الجامعة كباب محسسة

 .ع9181. القاهرة أسبانيا، في اإلسالع: البدير عبد لطفي. 

 الثاني  ة الطبع  ة مو  ر، – المع  ارف دار مك  ي، أحم  د الط  اهر. د ترجم  ة أس  بانيا، ف  ي العربي  ة الحض  ارة: • ليف  ي بروفنس  ال. 

 .ع9159 القاهرة، – األميرية المطبعة وتاريخها، األندلس أدب في عامة محاضرات سلسلة. • ع9165

 76 ص ،9159 ،9ط باريس، المسلمة، إسبانيا تاريخ. 

 الوح دة دراسات مركز( الجيوسي الخضراء سلمي تحرير) األندلس في اإلسالمية العربية الحضارة: الباحثين من مجموعة. 

 .ع9165 بيروت، – العربية

 .اإلسالمية السياسية النهريات: الريس الدين ضياء محمد. 

 .ع9181 الرابعة الطبعة القاهرة، األندلس، في اإلسالع دولة: عنان هللا عبد محمد. 

 .ع5001 القاهرة الميالدي، عشر الحادي/ الهجري الخامس القرن في اإلسالمية قرطبة: خالف الوهاب عبد محمد. 

 .ع9175 الثانية الطبعة بيروت، – للماليين العلم دار وفنونه، موضوعاته األندلسي، األدب: الشكعة موطفي. 

 األول ى الطبع ة مو ر، المع ارف دار مك ي، أحم د الط اهر. د ترجم ة الطوائ  ، عو ر ف ي األندلسي الشعر: بيرس هنري. 

 .ع9166



 .9116 اإلسكندرية اإلسالمية، الحسن ،9 الطبعة األموي، العور في األندلسي المجتمر يوس ، حسن دويدان. 

 العربي ة المملك ة – ج دة والنش ر، للطباع ة العل م دار وحض ارية، سياس ية دراس ة أك بيلية ف ي عب اد بنو: حوالة أحمد يوس . 

 .ع9161/ هـ9690 األولى الطبعة السعودية،

  العلمية الرسائل

 جامع ة اآلداب، كلي ة – منش ورة غي ر دكت وراه رس الة األموي ة، الدول ة عو ر ف ي قرطبة مجتمر: حسين المنعم عبد حمدي. 

 .ع9166 اإلسكندرية

 منش ورة، غي ر دكت وراه رس الة ه ـ،188 – 916 أمي ة بن ي عه د ف ي األن دلس ف ي اإلسالمية الحكومة. إماع محمد أبو محمد. 

 ع9116 السعودية، العربية المملكة القرا، أع جامعة

 الدوريات 

 جامع ة اآلداب، كلي ة مجل ة ع،751 – 759/ هـ918 – 905 سنتين بين واألندلس أفريقية في البربر ثورات: محنس حسين.  

 .ع9166 مايو األول المجلد القاهرة،

 (.96) العدد الرباط، – المناهل مجلة والتدوينية، والتطبيقية النهرية النواحي من الحسبة خطة: الفاسي الرحمن عبد.   

 . الرابر العدد – مدريد العربي، األسباني المعهد أوراق، مجلة األندلس، في البربرية القبائل استقرار: طه كنون الواحد عبد. 

 ب ن محم د اإلم اع جامع ة – االجتماعي ة العل وع كلي ة مجل ة( وتحلي ل دراس ة) لألن دلس اإلس المي الف تح: زيت ون محمد محمد. 

 ع9160/ هـ9600 الرابر العدد بالرياض، سعود

 المراجع األجنبية

- SOCIEDADES EXTRAEUROPEAS MEDIEVALES. ISLAM Y EXTREMO 

ORIENTE 

Editorial: Editorial Universitaria Ramón Areces Autor: Paulina López Pita 

- LA CORTE DE LOS CALIFAS 

Editorial: Crítica Autor: Hugh Kennedy 

- LAS GRANDES CONQUISTAS ÁRABES 

Editorial: Crítica Autor: Hugh Kennedy 

- DE CIVILIZACIÓN ÁRABO-ISLÁMICA 

Editorial: Universidad de Jaén Autor: Francisco Vidal Castro. 



- LAS ANDALUCÍAS DE DAMASCO A CÓRDOBA 

Editorial: Fundación El Legado Andalusí Autor: VV.AA. 

- TRIÁNGULO DE AL-ANDALUS 

Editorial: Fundación El Legado Andalusí Autor: VV.AA. 

- EL ISLAM Y ESPAÑA 

Editorial: Rialp Autor: José Carlos Martin de la Hoz 

- BREVE HISTORIA DE AL-ANDALUS 

Editorial: Nowtilus Autor: Ana Martos 

- AL-ANDALUS. CUANDO IBERIA ERA MUSULMANA 

Editorial: Arguval Autor: Claudia Santos  

- HISTORIA DE AL-ANDALUS 

Editorial: Akal Autor: Ibn Al-Kardabus, Edición de Felipe Maíllo 

- SIGNIFICADO Y SÍMBOLO DE AL-ANDALUS 

Editorial: Fundacion Ibn Tufayl de Estudios Arabes Autor: Pedro Martínez Montávez 

- LUNA CRECIENTE. LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN AL-ÁNDALUS 

Editorial: AEFLA Autor: Juan Pedro Iturralde Pardo 

- ANDALUSÍES. ANTROPOLOGÍA E HISTORIA CULTURAL DE UNA ÉLITE 

MAGREBÍ 

Editorial: Abada Autor: José Antonio González Alcantud 

- AL-ANDALUS Y SU HERENCIA 

Editorial: Los Libros de la Catarata Autor: Rafael Valencia 

- ESPLENDOR Y FRAGILIDAD DE AL-ANDALUS 

Editorial: Universidad de Granada Autor: Pierre Guichard 



- EL MITO DE AL ÁNDALUS. ORÍGENES Y ACTUALIDAD DE UN IDEAL 

CULTURAL 

Editorial: Almuzara Autor: José Antonio González Alcantud 

- ASÍ VIVIERON EN AL-ÁNDALUS. LA HISTORIA IGNORADA 

Editorial: Anaya Autor: Jesús Greus  

- LA ESPAÑA MORA 

Editorial: Nerea Autor: Richard Fletcher  

- ESPAÑA BAJO LA MEDIA LUNA 

Editorial: Olañeta Editor Autor: Angus Macnab.  

- LA CIVILIZACIÓN HISPANO-ÁRABE 

Editorial: Alianza Autor: Titus Burckhardt.  

- CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE AL-ANDALUS  

Editorial: Miraguano Autor: Ángel Luis Encinas Moral.  

- CONQUISTADORES, EMIRES Y CALIFAS. LOS OMEYAS Y LA FORMACIÓN 

DE AL-ANDALUS 

Editorial: Crítica Autor: Eduardo Manzano.  

- AL-ANDALUS. OCHO SIGLOS EN GUERRA Y PAZ 

Editorial: Editorial Alhulia Autor: Werner Freund 

- DE LA DESAPARICIÓN DE AL-ANDALUS 

Editorial: Abada Autor: Felipe Maíllo Salgado 

- AL-ANDALUS. EL ISLAM Y LOS PUEBLOS IBÉRICOS 

Editorial: Sílex Autor: Pedro Damián Cano 

- HISTORIA DE LOS MUSULMANES DE ESPAÑA HASTA LA CONQUISTA 

ALMORÁVIDE 



Editorial: Desván de Hanta Autor: Reinhart P. Dozy 

- ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA SEVILLA ALMORÁVIDE 

Editorial: Universidad de Sevilla Autor: Eduardo Escartín González 

- LOS REINOS DE TAIFAS. FRAGMENTACIÓN POLÍTICA Y ESPLENDOR 

CULTURAL 

Editorial: Sarriá Autor: VV.AA. 

- LA ORIENTALIZACIÓN DE AL-ANDALUS: LOS DÍAS DE LOS ÁRABES EN 

LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Editorial: Universidad de Sevilla Autor:José Ramírez del Río 

- LO QUE EUROPA DEBE AL ISLAM DE ESPAÑA 

Editorial: El Acantilado Autor: Juan Vernet 

- MAESTROS DE OCCIDENTE. ESTUDIOS SOBRE EL PENSAMIENTO 

ANDALUSÍ 

Editorial: Trotta Autor: Andrés Martínez Lorca 

- DOCUMENTOS Y MANUSCRITOS ÁRABES DEL OCCIDENTE MUSULMÁN 

MEDIEVAL 

Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Autor: VV.AA. 

- LA MUSICA EN LA ZARAGOZA ISLAMICA 

Editorial: Instituto de Estudios Islámicos Autor: Manuela Cortés García 

- MÚSICA ANDALUSÍ 

Editorial: Club Universitario Autor: Julio Rabadan Bujalance 

- AL-ANDALUS. EL LEGADO CIENTÍFICO 

Editorial: Legado Andalusí Autor: VV.AA. 

- AL-ANDALUS: SOCIEDAD E INSTITUCIONES 



Editorial: Real Academia de Historia Autor: Ahmed Tahiri 

- EL ZOCO MEDIEVAL. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL 

MERCADO 

Editorial: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Arabes Autor: Pedro Chalmeta Gendrón 

- VIDAS DE MUJERES ANDALUSÍES 

Editorial: Sarriá Autor: Manuela Marín 

- LA BELLEZA DE LA MUJER ANDALUSÍ 

Editorial: La Presea de Papel Autor: Juan Félix Bellido Bello 

- LA ALIMENTACIÓN EN AL-ANDALUS. CEREALES Y ACEITE 

Editorial: Sarriá Autor: Andrés García Baena 

- LA COCINA HISPANO-MAGREBÍ DURANTE LA ÉPOCA ALMOHADE 

Editorial: Trea Autor: Ambrosio Huici Miranda 

- MÉDICOS DE AL-ÁNDALUS. PERFUMES, UNGÜENTOS Y JARABES 

Editorial: Nivola Autor: Cristina de la Puente. 

- VIVIR EN UNA CIUDAD DE AL-ANDALUS. HIDRÁULICA, SANEAMIENTO Y 

CONDICIONES DE VIDA. Editorial: Reklayte Autor: VV.AA. 

- Sociedad, política y protesta popular en la España musulmana. por Roberto Marín 

Guzmán 

-                                                                                 

                                                                                        

 

 

  

  



 


