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مالحظات - النّصوصالموسيقية أهم ان الم موسيقية أعالم واجتماعية أحداثسياسية السنة
لألبعاد األفالك حركات مالئمة بنظرية اشتهر .4 ،3 ،2 ،1 واألعداد الموسيقية األبعاد بين للعالقة تفطّن

الموسيقية.
أثينا فيثاغوراس قـ.م. 6 ق.

. والسم األذن عل تعتمد موسيقية نظرية عن داف الموسيقية. باألبعاد الرياضيات عالقة رفض أثينا ارستخسانس قـ.م. 4 ق.
الموسيق من التّأليف جزء قانون ترجمة تمت ل. بال الّذي نسبة تفوق طنينية أبعاد ستّة أنّ رياضيا بين

نسختين. ف ووصلنا بالعربية، (Canonis Sectio)
ندرية اإلس إقليدس قـ.م. 2 ق.

الوقت. نفس ف والحس العقل عل اإلعتماد أهمية أثبت ندرية اإلس بطليموس م. 2 ق.
أثينا. مدرسة البيزنط جستينيوس أغلق أن بعد حران، ف األفالطونية نشر ف ساهم حران سمبليسيوس م. 6 ق.

الساسانية. الحضارة ملوك آخر ،(628-590) الثّان كسرى م ح خالل العود وعازف مغنّ أشهر الفرس بالد باربد/باردط م. 7/6 ق.
النّبوية الهجرة 622

األموية الدّولة تأسيس 661
العباسية الدّولة تأسيس 750

العود. عل إضافية وسط له تسند بغداد زلزل منصور و. 800 حوال
باألندلس األموية الدّولة تأسيس 756

بغداد الموصل ابراهيم و. 807
بغداد الرشيد هارون و. 809

مة الح ببيت منهجية بصفة اإلغريقية، خاصة النّصوص، من العديد ترجمة تمت بغداد المأمون م ح 833-813
قرطبة بغداد- زرياب و. 845

بغداد الموصل إسحاق و. 867
موسيقية أبعاد م العودية، المدرسة م مندمجة الفيثاغورية-األفالطونية النّظرية فيها تظهر رسائل أرب

والنّغم. اللّحون رسالة ف به خاصة
بغداد ندي ال يعقوب يوسف أبو و. 873

اإلغريقية. النّصوص من العديد ترجم بغداد إسحاق بن حنين و. 873
المسعودي. رواه ما هو منه وصلنا ما خُرداذبِه بن و. 893

الموسيق ف رسالة بغداد المنجم بن يحي و. 912
المهدية عاصمتها الفاطمية، الدّولة تأسيس 920

عبرية-عربية بلغة يهودي، كتبه موسيق نص أول مصر-العراق الفيوم يوسف بن سعيد و. 949
اإلغريقية. النّصوص قراءة أعاد اإليقاعات. إحصاء كتاب اإليقاعات، كتاب بير، ال الموسيق كتاب له

الميتافيزيقية. المعتقدات حذف م بطليموس نظرية عل يعتمد
بغداد-دمشق الفاراب نصر أبو و. 950

الجوهر ومعادن الذّهب مروج المسعودي الحسن أبو و. 957
العودية المجاري نظرية إل إشارات م العباس العصر مغنّ عن مختلفة معلومات . األغان كتاب بغداد اإلصفهان فرج أبو و. 967

القاهرة إل الفاطمية الدّولة عاصمة انتقال 969
(أفغانستان) غزنة الغزناوية الدّولة تأسيس 977

1 مصدرها إل اإلشارة الرجاء المعلومات هذه استعمال تم إذا الجدول لهذا إصدار آخر تحميل

http://anas.ghrab.tn
http://www.ismso.rnu.tn
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=70
http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=13
http://www.iranicaonline.org/articles/barbad-minstrel
http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=1
http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=12
http://anas.ghrab.tn/supportcours/chrono-textes-arabes.pdf
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العودية. المدرسة م مندمجة الفيثاغورية-األفالطونية النّظرية فيها تظهر الصفاء. إخوان رسائل البصرة الصفاء إخوان 10 ق.
. الفاراب نظرية فيه يختصر (الرياضيات) الشّفاء كتاب سينا بن عل أبو و. 1037

سينا. بن تلميذ ، الموسيق ف اف ال كتاب زيلة بن منصور أبو و. 1048
تونس إل الهالليين وصول 1050

-القدس األول الصليبية الحملة 1096
الغناء أدب كمال اتب ال الحسن و. ؟ 11 ق،

الطّحان بن و. ؟ 11 ق،
كر بن و. ؟ 11 ق،

باألربعة. الذي أجناس عل القول الخيام عمر و. 1132
األندلس. ف الفاراب كتاب قراءة األندلس باجة بن ر ب أبو و. 1139

الصلت أب بن لنّص عبرية ترجمة ّ إ تبق لم إفريقية. ف الفاراب كتاب قراءة المهدية الصلت أب بن أمية و. 12 ق.
(الهند) دله دله سلطنة تأسيس 1206

المغول يد عل العباسية الدّولة سقوط 1258
الرسالة ف الفاراب نظرية اتّخاذ األدوار. كتاب ف و4/3 3/2 البعدين الستعمال متطور نظام

الشّرفية.
بغداد األرموي الدّين صف و. 1294

العثمانية الدّولة تأسيس 1299
بالفارسية - التّاج درة الشّيرازي الدّين قطب و. 1311

كشمير سلطنة تأسيس 1349
سينا. بن كتبه ما عل يعتمد نص الخجندي الدّين فخر و. 14 ق.

الشّرفية. الرسالة عل ضئيلة بصفة يعتمد األدوار تاب ل شرح 62 مجهول و. ؟ 14 ق.

الشّرفية. الرسالة عل خاصة بصفة يعتمد األدوار تاب ل شرح 63 مجهول و. ؟ 14 ق.
بالفارسية األرموي نظريات تطور غيب بن القادر عبد و. 1435

الفتحية الرسالة ذق ّ ال الحميد عبد بن محمد و. 1495 حوال
الرسالة باستعمال ن ل الرسالة نفس من منقّحة ثانية نسخة إليه تنسب - الموسيق علم ف رسالة

خاصة بصفة الشّرفية
الشّروان اللّه فت و. 15 ق.

األنغام معرفة ف النّظام جواهر اإلربل الخطيب الدّين شمس و. 15 ق.
األنغام ف أرجوزة الماردين و. ؟ 15 ق.

الموسيق علم ف رسالة الصفدي و. ؟ 15 ق.
األنغام معرفة ف اإلنعام كتاب دمشق الصيداوي الدّين شمس و. 1506
األدوار علم ف الميزان كتاب 34 مجهول و. ؟ 16 ق.

األنغام ألصول الحاوية األكمام ذات الشّجرة 60 مجهول و. ؟ 17 ق.
السم ف متساوية رب إحداث24 كيفية العطّار ألستاذه بين الموسيقية. الصناعة ف الشّهابية الرسالة

الوتر عل المقسمة بعدا 24 عن تختلف الت
دمشق مشاقة ميخائيل و. 1888

. الشّرق الموسيق تاب ل إصدار أول القاهرة الخلع كامل 1906-1904
القاهرة األول العربية الموسيق مؤتمر 1932

بوسعيد/تونس سيدي الدّرلنج رودولف البارون و. 1932

2 مصدرها إل اإلشارة الرجاء المعلومات هذه استعمال تم إذا الجدول لهذا إصدار آخر تحميل

http://anas.ghrab.tn
http://www.ismso.rnu.tn
http://www.saramusik.org/encyc/154
http://www.saramusik.org/encyc/137
http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=49
http://www.saramusik.org/encyc/1000
http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=9
http://www.saramusik.org/encyc/035
http://www.saramusik.org/encyc/194
http://anas.ghrab.tn/supportcours/chrono-textes-arabes.pdf
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