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 م تناسب تألیفیتأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری با تکیه بر مفهو
 احسان رجبی

 کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی
ehsan18@gmail.com 

(12/06/8139، پذیرش: 30/10/8139)دریافت:   
 چکیده

این نوشتار در سه باب تنظیم شده است. در باب نخست برخی از آرای حکمای 
دهد می که نشان ده استآممسلمان در باب پیوستگی موسیقی و صناعات بصری 

توان به وجودی چنین پیوندی قائل بود. در باب دوم دست کم در مرتبۀ نظر، می
و  ای ریاضی استمفهوم تناسب تألیفی یا همان تناسب هارمونیک، که رابطه

گردد، به مثابه یکی از روابط مهم قدمت آن دست کم به زمان فیثاغورس باز می
ی معرفی شده و کیفیت ظهور این مفهوم در شماری های موسیقایدر تعیین نسبت
شود. در باب سوم با مقایسۀ قواعد اول اسالمی بررسی می ۀاز منابع درج

پرسپکتیو و بیان هندسی تناسب تألیفی، نوعی مشابهت میان نظام ادراک چشم 
کارگیری تناسب ای از به، نمونهو گوش انسان نشان داده شده و با این مقدمه

تی شود تا بابی برای مطالعات آدر معماری و تزیینات اسالمی معرفی می تألیفی
 گشوده شود.ه در این حوز

شناسی اسالمی، صناعات تناسب، تناسب تألیفی، جمال: هاژهکلیدوا
 .بصری، موسیقی
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 درآمد
توان در آن از منابع هایی است که میتاریخ موسیقی در تمدن اسالمی از معدود حوزه

بارۀ بسیاری  دانیم این موضوع درکه می. چناناستفاده کرداول بسیاری  ۀجمکتوب در
از صناعات دوران اسالمی صادق نیست، چرا که ظاهراً ارباب صناعت کمتر اهل نوشتن 

 رای، وجود منابع متعدد داند. فارغ از بررسی علت چنین پدیدهبارۀ پیشۀ خود بوده در
برای مطالعۀ سایر صناعات در عالم را توان آن بارۀ موسیقی، فرصتی است که شاید ب

های اندکی در زمینۀ پیوندهای میان موسیقی و صناعات . تحقیقکار گرفتبهاسالم نیز 
های آن تفکیکی است که دیگر در دوران اسالمی انجام شده که احتماالً یکی از علت

و این موضوع همواره میان هنرهای تجسمی یا هنرهای بصری و موسیقی وجود داشته 
سبب شده تا تحقیقات اندکی به وجوه مشترک میان این دو حوزه از هنر اسالمی 

ندرت به سراغ منابع تاریخی بپردازند. معدود مطالعات انجام شده در این حوزه نیز به
درجه اول رفته و بیشتر در بیان کلیات متوقف مانده است که اشاره به شماری از آنها به 

 حقیق حاضر ضروری است. مثابه پیشینۀ ت

های اسالمی همچون فارمر، بر برخی محققان سرشناس در حوزۀ موسیقی سرزمین
 اند: پیوند موسیقی و بصریات تأکید کرده

های میانه تا دوران جدید، رنگ و فرم در پیوندی در شرق اسالمی، از سده
 دین موسیقینیااند و شواهد بسیاری دال بر پیوندهای بتنگاتنگ با موسیقی بوده

 .(3237ایرانی با دیگر هنرها وجود دارد )فارمر، ص

ز به بیان گرا نیکند. گروهی از محققان عمدتاً سنتای به این شواهد نمیالبته فارمر اشاره
هایی کلی در باب پیوند موسیقی و سایر هنرها اکتفا کرده و شواهد تاریخی کافی گزاره

 نوشتۀحس وحدت توان به کتاب . از آن جمله میاندبرای مدّعای خود عرضه نکرده
نادر اردالن و الله بختیار اشاره کرد. در این کتاب نویسندگان به مقایسۀ تکرار و تسلسل 

(. 95اند )اردالن و بختیار، ص های موسیقایی پرداختهعناصر معماری اسالمی با ریتم
وشتۀ عصام سعيد و ( نم1976)های هندسی در هنر اسالمی نقشهمچنین در کتاب 

عایشه پارمان، فصلی کوتاه به بیان اصول ایقاع یا همان ضرباهنگ در موسیقی 
الصفا اختصاص یافته است، ولی توضیح مشخصی های اسالمی به نقل از اخوانسرزمین

ائه نشده است. )سعید و پارمان، بارۀ ربط این مباحث با معماری و نقوش هندسی ار در
ما الفاروقی از دیگر محققانی است که کوشیده تا پیوندهایی (. لویس لی154-151ص
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ه ای کمیان موسیقی و سایر هنرهای اسالمی برقرار کند. او در چند مقاله از جمله مقاله
یادین هر یک از هنرها با ، به مقایسۀ واحدهای بناست منتشر کرده 1985در سال 
شناسی مشترک جود نوعی جمالپردازد و وجود این واحدها را شاهدی بر ومیموسیقی 

( که البته تحقیقات او خالی از 59ص 1داند )الفاروقی،میان هنرها در عالم اسالم می
اوغلو در نجیب روگلکند. اول نمی ۀشواهد تاریخی است و تقریباً ارجاعی به منابع درج

زه ( فصلی تازه در مطالعات این حوم1995) هندسه و تزیین در معماری اسالمیکتاب 
زند و با مراجعه به منابع مکتوب دست اول، به بررسی اجمالی مبانی اندیشگی را رقم می

هایی پردازد. در فصلی از این کتاب وی با ذکر نقلپیوند موسیقی و صناعات دیگر می
الصفا، به وجود نوعی نظریۀ پراکنده از برخی متفکرین مسلمان به ویژه اخوان

کند که هندسه و موسیقی هر کدام یع مختلف اشاره میشناسی مشترک میان صناجمال
(. با این 263-252اوغلو، صشوند )نجیبای از این نظریۀ فراگیر محسوب میشعبه

کند و اوغلو درنگی در باب کیفیت ارتباط موسیقی با سایر صناعات نمیوجود نجیب
وجه دقیق و در خور تهای کند. از دیگر تحقیقصرفاً کلیاتی از این موضوع را بیان می

های اشاره کرد که در فاصلۀ سال 2توان به چند مقاله از آلپای اوزدورالدر این حوزه می
نگاشته شده است. او با دقتی مثال زدنی و با کمک شواهد تاریخی  1998تا  1996

د جامع الملک در مسجدر گنبد تاج )نکـ : دنبالۀ مقاله( محتلف، وجود تناسب تألیفی
و ربط آن با نوشتار حاضر،  دهد. به دلیل اهمیت این تحقیقصفهان را نشان میعتیق ا

 ذکر مبسوط آن در ادامه خواهد آمد.

به طرح مباحثی در خصوص نسبت از گذر گِل تا دل الدین سراج در کتاب حسام
دسۀ هنموسیقی و معماری کرده است که در بخش مباحث نظری منبع او عمدتاً کتاب 

اول نکرده است. در انتهای  ۀرابرت لولر است و ارجاعی به منابع درج نوشتۀ 3مقدس
کتاب به مقایسۀ نمای برخی آثار معماری ایرانی با فواصل موسیقی دستگاهی ایرانی 

ها مبنای برانگیز است. با این وجود، این نمونهپرداخته است که در نوع خود بدیع و تأمل
ن تواهای مورد استفاده نمیدقیق نبودن نقشهتاریخی مشخصی نداشته و نیز به دلیل 

 2004ای در سال (. اُوِن رایت در مقاله275-265چندان به آن اتکا کرد )سراج، ص
های معدودِ این حوزه، به بررسی امکان ارتباط موسیقی با با مروری بر سابقۀ پژوهش

                                              
1. Al Faruqi 

2. Alpay Özdural 
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ون رای افرادی چپردازد. او با مراجعه به آهنرهای بصری با اتکا بر منابع مکتوب می
الصفا و دیگر منابع تاریخی وجوه مختلف این موضوع را بیان کندی، فارابی، اخوان

وسیقایی های مکند. بحث او محدود به کلیات است و به طور مشخص به بررسی نسبتمی
ی توان وجود شواهدی دال بر پیوند موسیقپردازد و در نهایت با ذکر این نکته که نمینمی

گوید که بررسی این موضوع همچنان چالش بصری را نادیده گرفت، می با هنرهای
 (. 368ص 1بیشتر دارد )رایت، برانگیز است و نیاز به تحقیق

که  دهشبارۀ تناسب تألیفی در متون اسالمی انجام  در نیزهایی گفتنی است تحقیق
 تناسب صرفاًها رود، اما موضوع این تحقیقبه نحوی پیشینۀ تحقیق حاضر به شمار می

د. رضا انتألیفی است و به وجوه معنایی یا ارتباط احتمالی آن با صناعات نپرداخته
به آرای « بحث موسیقی در کتاب اخالق جاللی»ای با عنوان پورجوادی در مقاله

 و نشان داده های موسیقایی و تناسب تألیفی پرداختهبارۀ نسبت الدین دوانی درجالل
کند های موسیقایی و مساوات را تبیین میونه ربط میان نسبتاست که دوانی چگ

 نسبت تألیفی:»پور در مقالۀ (. حسن امینی و ابوذر فرض339-335)پورجوادی، ص
ار به شرح مبسوط ستین ببرای نخ« یه اثر ابواسحاق کوبنانیتحقیق و تصحیح رسالۀ تألیف

خ این . در این مقاله ذکری از تاریانداول پرداخته ۀتناسب تألیفی با اتکا بر منابع درج
نسبت در آثار حکمای یونان رفته و به کاربرد آن در موسیقی اشاره شده است. سپس 

شوند و مدعی می اندبارۀ این تناسب اشاره کرده نویسندگان به آرای ابن سینا و خیام در
ه است تکه پس از این دو، تا قرن نهم هجری نویسندۀ دیگری از این تناسب سخن نگف

به ذکر معمّاهایی  حُلَِل مُطَرّزالدین علی یزدی در کتاب و در ابتدای قرن نهم شرف
البته این ادعا صحیح  (.9پور، ص)امینی و فرض مرتبط با تناسب تألیفی پرداخته است

سینا و پس از خیام، در منابع مختلف که در ادامه خواهد آمد پیش از ابننیست و چنان
ترین آوردۀ این مقاله تصحیح و تحشیۀ نسخۀ فی آمده است. اما مهمذکر تناسب تألی

اثر ابواسحاق کوبنانی که حاوی مطالب « رسالۀ تألیفیه»ای است با عنوان خطی رساله
بارۀ تناسب تألیفی است که در ادامه بیشتر از آن سخن خواهیم گفت. همچنین  مهمی در

بط ط به تناسب تألیفی و معمّاهای مرتدیگر مربو نویسندگان به معرفی چند نسخۀ خطی
 (.19-17پردازند که بسیار سودمند است )همان، صبا آن می

                                              
1. Wright 
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د، انمطالعات یاد شده هر یک به وجهی از موضوع مورد نظر تحقیق حاضر پرداخته
توان یافت که با بررسی مبانی اندیشگی موسیقی نزد حکما و اما کمتر تحقیقی را می

وی های موسیقایی به جستجگیری نسبتو بررسی مبانی شکلدانان مسلمان موسیقی
پیوندهای احتمالی موسیقی و صناعات بصری بپردازد. این نوشتار با اتکا بر منابع 

اول در قرون میانۀ اسالمی و با تمرکز بر یک مفهوم مشخص به نام  ۀمکتوب درج
ان سی مشترک میشنادر پی آن است تا بابی تازه در مطالعۀ جمال« تناسب تألیفی»

موسیقی و صناعات بصری بگشاید. مقاله در سه باب تنظیم شده است. باب نخست 
اول و بررسی اینکه منابع مذکور در باب پیوند  ۀمروری است بر منابع مکتوب درج

گویند. در باب دوم مفهوم تناسب تألیفی و ربط آن با موسیقی و بصریات چه می
ور این مفهوم در منابع مکتوب بررسی خواهد شد. های موسیقایی و چگونگی ظهنسبت

تألیفی و با  های ذاتی تناسبدر باب سوم با اتکا بر مبانی گفته شده و نیز بررسی ویژگی
های دیگر احتمال به کارگیری این تناسب در معماری اسالمی بررسی کمک تحقیق

 خواهد شد. 

 موسیقی و صناعات بصری 

 توانهای متعددی را میتی در منابع مکتوب، نمونهشناخبا مروری بر مباحث جمال
ه در کند کشناسی مشترک میان صنایع مختلف مییافت که حکایت از نوعی جمال

های موسیقایی با سایر صناعات ناگزیر باید ذکری از این منابع به بررسی ربط نسبت
ا در آثار شی رمیان بیاید. به گفتۀ اُوِن رایت یکی از نخستین شواهد وجود چنین نگر

 فی اجزاء خبریه فی الموسیقیای با عنوان یابیم. او در رسالهق( می258-181کندی )
(. کمی بعد 360کند )رایت، صها با موسیقی اشاره میها و بویاجماالً به ارتباط رنگ

نسانی دهد که نفس اتوضیح می« فی التناسب و التألیف»ای با عنوان فارابی در رساله
توان از میل شدید آن به مرکبّات متناسب دریافت. است متناسب و این را می را نظامی

ها و ها و نقشاو صراحتاً تناسب در همۀ محسوسات را از یک قبیل دانسته و رنگ
شمرد و اشکال هماهنگ و دارای تساوی و تناسب را شواهد دیدنی از این اصل برمی

یات المنطقداند )فارابی، ها نیز میشنیدنی ها وها و بوییدنیاین اصل را شامل خوردنی
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او معتقد است که محسوسات مُنافِر نفس آدمی را منقبض و  1(.504، ص1جللفارابی، 
و به همین سبب است که قدما انواع اوزان و  2کندمحسوسات مالیم آن را منبسط می

ه جملۀ جا(، و در اداماند )هماناشعار و اصوات را برای انبساط نفس وضع کرده
 آورد:برانگیزی میتأمل

هر که به دنبال پیروی محققانه از آثار ایشان ]قدما[ است، باید که با مطالعۀ 
 نظام مزاج و نظام وزن را ریاضیات و سپس طبیعیات تربیت شود تا موافقت

 (. 505ص، 1)همان، ج 3دریابد

اشارۀ فارابی به  4کند.هم مشابه همین مضمون را تکرار میموسیقی کبیر فارابی در 
ارتباط نظام مزاج و نظام وزن بدون آنکه وزن را منحصر به حوزۀ موسیقی کند، نشانی 
است از اینکه به عقیدۀ او نظام تناسب در موسیقی و محسوسات دیگر از یک قبیل 

 است و این موضوع به نحوی با مفهوم مزاج گره خورده است. 

د و به نظر کنبیعیات را به موسیقی باز میموضوع ارتباط وزن و مزاج به نحوی پای ط
توان سازوکار تأثیر محسوسات است که می« مزاج»رسد از رهگذر همین مفهوم می

ها را توضیح داد. توضیح مفصل مفهوم مزاج البته ها و شنیدنیمختلف اعمّ از دیدنی
ما، یان حکتوان گفت طبق تعریف رایج مخارج از حدود این مقاله است، اما اجماالً می

کیفیتی است که از ترکیب ارکان اربعه )آب، خاک، « مزاج»دست کم حکمای مشائی، 
از  تواندبا توجه به نسبت ترکیب ارکان اربعه، مزاج می 5شود.هوا و آتش( حاصل می

                                              
ات جميع المحسوس يم، قد علم ذلك من عظيم ميلها فن لم يکن من طريق الکَإنّه لما كان للنفس نظام متناسب، وإ. 1
شکال األصباغ والنقوش باختالف األلوان المؤلّفة والمرئيات، فكاألما فى ألى المركبات المناسبة دون البسائط، إ

الطبيخ  لوانأفى المذوقات كالطعوم المركبة من أليفها، وت يالنسب في والنظام ووالعقود والتعاويج ذوات التساو
لحان واأل صواتألالمسموعات كا يفات كالروائح المركبة، كالغالية والخلوق والند والبخور، والمشموم يفاالبازير، وو

 ناسبة، ولذلك احدثت التزاويق والنقوش وصناعة الطبائخ والعطرالمركّبة الم
 إلى مالئمانبساط . وكان للنّفس انقباض عن منافر، و2
 ن يتميّز بالرياضيات، ثم بالطبيعيّات، لتعرف موافقة نظام المزاجأ يراد اتّباع آثارهم على التحقيق، فينبغأمن . و3

 لنظام الوزن
 ها یا مالیم بودن برخی با برخی دیگر در موسیقی مانند اتفاقچگونگی متفق بودن نغمه»نویسد: . مثالً در جایی می4

و « اقتران»( و یا در جایی دیگر 110،صموسیقی کبیر)فارابی، « و مالیمت ترکیب اشیاء در صناعات دیگر است
 (. 52داند )همان، صمی ها در تزییناتها را به مثابه ترکیب رنگنغمه« ترتیب»
چون عناصر اربعه، يا بعضى ازيشان، مجتمع شوند بر وجهى كى آن اجسام تفاعل كنند بواسطه )كيفيّات( متضادّه، . 5

د، و آن باش متشابهه در جميع اجزاء، اين اجتماع امتزاج ايشان -تا حدّى كى حاصل شود ازيشان كيفيّتى متوسطه
 (.646، صدرة التّاجین شیرازی، الد)قطب كيفيّت متوسطه، مزاج
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نویسد می انونقفاصله گرفته یا به آن نزدیک شود. ابن سینا در « اعتدال»کیفیتی به نام 
 که مزاج معتدل 

مزاجی است که در آن کیفیات متضادّه در ترکیب، متساوی و متقاوم باشد و این 
، 1، جقانون در طبسینا، )ابن یقاً کیفیت متوسط بین آنهاستمزاج تحق

 (14ص

 داند کهو در مقابل مزاج نامعتدل را مزاجی می

در حد وسط بین کیفیات متضاده قرار نداشته، یعنی به یکی از آنها گرایش 
ی داشته باشد. این گرایش یا به سوی یکی از دو کیفیت متضاد سردی و بیشتر

 (.15)همان، ص ست، و یا به سوی دو تا از آنهاستگرمی و یا تری و خشکی ا

ینا شود. البته ابن سبه این ترتیب، مساوات میان ارکان اربعه، اعتدال مزاج خوانده می
ر شود، دخوانده می« تدال حقیقیاع»دهد که مساوات کامل میان ارکان که توضیح می

جا(. عوامل تواند به آن نزدیک شود )هماناین عالم محقق نشده و ققط انسان می
بسیاری در تغییر مزاج دخیل هستند که چنان که از زبان فارابی نقل شد، ادراک وزن 

 در محسوسات، یکی از این عوامل است. 

شران حکمت نوافالطونی در عالم اسالم ترین وارثان و ناالصفا که یکی از مهماخوان
های های ایشان آکنده از اندیشه( و در عین حال نگاشته123کوب، صبوده )زرین

فیثاغورسی است، نقش مهمی در وسعت بخشیدن به دامنۀ کارکرد موسیقی و پیوند آن 
نند: کگونه تعریف می اند. ایشان در یک تعریف کلی، لذت را اینها داشتهبا سایر حوزه

 1«باشدلذتْ بازگشتِ مزاجْ به اعتدال است پس از آنکه از اعتدال خارج افتاده»
(. در ادامه نیز لذت حاصل از 54، ص3؛ همان، ج413، ص1الصفا، ج)اخوان

 کنند: محسوسات را بر پایۀ اعتدال مزاج تعریف می

و بدان، هر محسوسی که مزاج را از اعتدال خارج کند، قوۀ حاسّه آن را 
ناخوشایند داشته و از آن آزرده خواهد شد، و هر محسوسی که مزاج را به اعتدال 

 (.413، ص2)همان، ج بردمی بازگرداند، قوۀ حاسّه آن را پسندیده و از آن لذت

، شنیدن هاکنند که لذتی که در پی نگریستن در زیباییبر همین اساس تصریح می
و حتی لمس سطوح بر انسان عارض  های نیکوهای موزون و استشمام رایحهنغمه

                                              
 ی االعتدال بعدما کانت خارجة عنهلإاللذة هی رجوع المزاج . 1
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ایشان  (.55، ص3شود، همگی به علت حصول اعتدال در مزاج اوست )همان، جمی
 علمی شریف و»های موسیقایی دارند، علم نسبت را شمول به نسبتکه نگاهی جهان

بدون دانش »کنند ( و ادعا می255، ص1شمارند )همان، جبرمی« واجد معانی لطیف
یک از موجودات در نیکوترین وضع صناعتی صحیح نشده و هیچ نسبت هیچ عمل و

کنند که هدف اخوان تصریح می (.256، ص1)همان، ج« خود قرار نخواهند گرفت
آنها از پرداختن به موسیقی محدود به یک صناعت نیست، بلکه برآنند که بابی در 

، 1)همان، ج بیاید« همۀ صنایع»ای که به کار ها بگشایند، به گونهمعرفت نسبت
های موسیقایی نزد اخوان، به پیروی از فیثاغورسیان، عالم منشأ نسبت (.183ص

، 1کنند )همان، جها در آن عالم تأکید میافالک است و مکرراً بر وجود این نسبت
ها (، در نتیجه به اعتقاد ایشان اِعمال این نسبت286، ص4؛ ج216و  215و  205ص

 پایداری است: در مصنوعات، ضامن زیبایی و

ات، ترین مرکبات و زیباترین مؤلفبه راستی استوارترینِ مصنوعات و مستحکم
)همان،  اشدب آن است که ترکیب بنیان و تألیف اجزای آن بر اساس نسبت افضل

  1(.222، ص1ج

فضل های اکنند که قوۀ بینایی و قوۀ شنوایی هر دو در ادراک نسبتاخوان تصریح می
 دهد: دارند و این قاعده را به سایر محسوسات نیز تعمیم میسازوکاری مشابه 

آنکه  شود مگرها و اشکال نداشته و از آن ملتذّذ نمیقوۀ باصره اشتیاقی به رنگ
بر اساس نسبت افضل باشد، و همچنین است قوۀ سامعه که مشتاق و مسرور به 

یاس هریک ن قاصوات و نغماتی است که مبتنی بر نسبت افضل باشد]...[ و بر ای
ند، شواز سایر حواس نیز اشتیاقی به محسوسات خود ندارند و از آن ملتذذ نمی

 (. 276، ص3مگر آنهایی که بر اساس نسبت افضل باشد )همان، ج

های در جایی دیگر و طی یک تعریف جامع، ترکیب و تألیف اجزاء بر اساس نسبت
اعم از موجودات « مام موجوداتت»تألیفی یا موسیقایی را شرط بروز خواص و افعالِ 

 دانند:ریاضی، طبیعی و الهی می

هیچ شیئی از موجودات ریاضی و طبیعی و الهی نیست، مگر اینکه دارای 
خاصیتی است که شیء دیگر فاقد آن است، و اجتماع آنها را خواصی است که 

                                              
أتقن المركّبات، وأحسن المؤلّفات ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على النّسبة . أن أحکم المصنوعات، و1

  است.نیز آمده 219، ص1مشابه این تعبیر در همان، ج  فضل.األ
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 ها و مکان ودر مفرداتِ آنها نیست؛ از آن جمله است اعداد و اشکال و صورت
ها و افعال و حروف ها و اصوات و واژهها و بویها و رنگزمان و ادویه و طعم

های تألیفی اجتماعی میان آنها پدید آمد، و حرکات؛ هنگامی که بر اساس نسبت
 .(113، ص1)همان، ج 1افعال و خواص آنها ظاهر شود

رقرار بهای موسیقایی و صناعات مختلف کوشند تا تناظراتی میان نسبتایشان می
مان، )ه کنند. مثالً در جایی از همانندی قواعد شعر و عروض با قواعد موسیقی یاد کرده

( و در جای دیگر از لزوم ترکیب حروف در خوشنویسی بر اساس 198-197، ص1ج
(. همچنین در مثالی 220، ص1)همان، ج اندهای موسیقایی سخن گفتهنسبت
موسیقایی در ساختمان ساز عود یاد کرده و به های برانگیز، از به کارگیری نسبتتأمل

نویسند که برای ساختن عود، باید از چوبی نقل از اهل این صناعت ]سازندگانِ عود[ می
و نسبت  2/1 ، و نسبت عمق به عرض آن2/11 استفاده کرد که نسبت طول به عرض آن

 به یکدیگرهای مجاور باشد و همچنین نسبت میان ضخامت سیم 4/1دسته به طول آن 
تکرار شده و  نیزها بارۀ ترکیب رنگ این قاعده در 2.(203، ص1باشد )همان، ج 3/11

بر  کههای صورتگران مانند سیاه، سفید، قرمز، سبز و زرد، چنانبه نظر اخوان، رنگ
ترکیب شوند، تصویر حاصل از آنها زیبا و درخشان خواهد « های تألیفینسبت»اساس 

ها در جایی دیگر از ترتیب قرارگیری رنگ (. در253-252، ص1شد )همان، ج
 گویند: کمان یاد کرده و در توضیح علت آن میرنگین

شرح علت آن طویل است چراکه آن را جز مرتاضین در اشکال هندسی و امور 
 (.78، ص2)همان، ج های تألیفی در نخواهند یافتنسبتطبیعی و 

تناسبات اندام انسان بر اساس  توصیف رسائلترین بندهای اما یکی از مهم
خوان ا های تألیفی است که توجه مورخین هنر را نیز به خود جلب کرده است.نسبت

از صورت انسان به مثابه نمونۀ تامِّ  های افضل در رسالۀ موسیقی،پس از معرفی نسبت
ر در باب تناسب اعضا ب»های موسیقایی یاد کرده و در فصلی با عنوان تجلی نسبت

 ن چنانپردازند. به بیان ایشا، به ذکر دقیق تناسبات این اعضا می«س اصول موسیقیاسا

                                              
صّ المجموعاتها خويء من الموجودات الرياضيّة والطبيعيّة واإللهيّة إاّل وله خاصّيّة ليست لشيء آخر، ومن شما . 1

لزمان والعقاقير والطّعوم واأللوان والروائح واألصوات ليست لمفرداتها من األعداد واألشکال الصّور والمکان وا
 النّسب التأليفيّة، ظهرت خواصّها وأفعالها  الحركات؛ فإذا جمعت بينها علىالحروف ووالکلمات واألفعال و

  های مالیم در صناعت موسیقی هستند.ها در زمرۀ نسبت. چنان که خواهیم دید، این نسبت2
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تولد المزاج مکه طفلی در رحم مادر تغییر و فسادی در مزاجش اتفاق نیفتد و صحیح
 های موسیقایی خواهد بود: شود، ترکیب اعضای او بر اساس نسبت

رین تس زانوهایش تا پایینطول قامت او برابر با هشت وجب خود او است. از رأ
ها دو وجب، از انتهای قسمت پاها دو وجب، از رأس زانوهایش تا انتهای ران

ها تا رأس قلبش دو وجب، و از رأس قلبش تا باالی سرش دو وجب. هنگامی ران
که پرنده که دستانش را باز کرده و به سمت چپ و راست امتداد دهد، چنان

اصلۀ مابین نوک انگشتان چپ تا نوک انگشتان گشاید، فهای خود را میبال
راست، هشت وجب خواهد بود که نصف آن تا استخوان ترقوّه و ربع آن تا 

هاست؛ و هنگامی که دو دست خود را به سمت باالی سر خود بلند کند، و آرنج
ز شود، با رأس پرگار بر ناف او قرارگرفته و دهانۀ آن تا نوک انگشتان دست او

 نوک]ای به سمت نوک انگشتان پای او رسم شود، فاصلۀ این دو سپس دایره
مساوی ده وجب به اضافۀ ربع طول قامت  [انگشتان دست تا نوک انگشتان پا

 (.224-223ص،1او خواهدبود )همان، ج

این توصیفات به همین ترتیب ادامه یافته و به تناسبات صورت و اجزای آن و نیز 
. این نوع بیان از تناسبات بدن انسان، که دستگاه جا(رسد )همانانگشتان دست می

ای آورد، و در میان متون اسالمی نمونهتناسباتی ویتروویوس برای بدن انسان را به یاد می
اخوان در اینجا برای بیان ابعاد بدن از مدولِ وَجَب استفاده  1رود.نادر به شمار می

ها را که به و مضاربی از این نسبت 8/11، 4/11، 2/11، 1/1 هایی ماننداند و نسبتکرده
دانند. در ادامه اخوان های بدن میشناسند، حاکم بر اندازههای افضل میعنوان نسبت

 ل است: ای در خور تأمکنند که نکتهبه رابطۀ این تناسبات با صناعات بشری اشاره می

 ها وسازند از شکلو بر این قیاس، صنعتگران حاذق مصنوعات خود می
ها، که بعضی با بعضی دیگر از جهت ترکیب و تألیف و اندام، ها و صورتتمثال

                                              
خوان زند که افسکی این بند از رسائل را مورد توجه قرار داده و حدس میرسد نخستین بار اروین پانُ. به نظر می1

ندان به کار توانسته چتر اقتباس کرده باشند و البته معتقد است این تناسبات نمیناین تناسبات را از منابع که
اوغلو نیز معتقد است که احتماالً این توصیف (. گلرو نجیب77-76، ص(Panofsky) صنعتگران بیاید )پانفسکی

 واوغلشد )نجیباخوان از تناسبات بدن انسان مأخذ داوینچی در ترسیم تناسبات بدن مرد ویترُوی، بوده با
(Necipoğlu) ،2015دهدبرانگیزی از این بند از رسائل به دست می(. همچنین سامر عکاش تحلیل تأمل32، ص 

 (.90، ص(Akkach) )عکاش
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، 1)همان، ج ن امور اقتدا به صُنع خداوند استمتناسب هستند؛ همۀ ای
 (. 226ص

کند. ضمن گران را تقویت میعتاین توضیح اخوان احتمال پیوند این مطالب با عمل صن
وران، م و ارتباط نگارندگان کتاب با طبقۀ پیشهاز نظر نفوذ میان تودۀ مرد رسائلاینکه 

شود. تعالیم اخوان، به تصریح متن کتاب، محدود به یک نوعی استثنا محسوب می
کتاب و یک شهر نبود، بلکه نمایندگان ایشان در شهرهای مختلف تعالیم اخوان را 

بقات مختلف های اخوان در میان طآید که آموزهبرمیرسائل دادند و از متن اشاعه می
 1(.188، ص4و ج 165، ص4بود )همان، ج صناعت نفوذ کرده مردم از جمله اصحاب

که بر پیوند موسیقی و بصریات تصریح دارد، در آرای الصفا رسائل اخوانگذشته از 
سینا از سه ، ابنرسالة فی العشقشود. در هایی با این موضوع یافت میابن سینا نیز اشاره

و اعتدال، به منزلۀ عواملی که سبب ایجاد عشق در نفس ناطقۀ  عامل نظم و تألیف
شود، نام برده و نمونۀ آن را اصوات موزون و متناسب انسانی )و نیز نفس حیوانی( می

، شقرسالة فی الع)ابن سینا،  دهدداند و این اصل را به مرکبّات دیگر نیز تسرّی میمی
کنیم. او معتقد ن خلدون نیز مشاهده میاب مقدمۀقریب به همین مضمون را در  2(.71ص

ها از یک قبیل است و هر دو به ها و شنیدنیاست ادراک حُسن یا زبیایی در دیدنی
 (. 847، ص2سبب وجود تناسب میان اجزاست )ابن خلدون، ج

از  التاجدرة( نیز در بخش موسیقی از کتاب ق710-633الدین شیرازی )قطب
محسوسات متناسب به واسطۀ قوۀ ممیّزه سخن گفته و  بارۀ ادراک ای عام درقاعده

 آورد:موسیقی را یکی از مصادیق این قاعده به شمار می

                                              
شود. کرمر در کتاب خود از ابوسلیمان اول نیز تأیید می ۀدر میان مردم در برخی متون تاریخی درج رسائل. نفوذ 1

الصفا میان مردم دست به دست کتاب اخوان»کند که است، نقل میالصفا بودهران اخوانسجستانی، که از معاص
کند که ایشان (. همچنین ابوحیان توحیدی از دیگر معاصران و معاشران اخوان، گزارش می240)کرمر، ص« شودمی

(. برخی محققان نیز 163یدی، ص)ابوحیان توح« در میان ورّاقان توزیع کرده و آن را به مردم تعلیم دادند»رسائل را 
؛ 100، ص2های اخوان بیشتر متوجه طبقۀ صنعتگران و مردم عادی بود تا فالسفه )صبره، جکنند که آموزهتأکید می

 (. 199؛ فخری، ص18حسین، ص
ل، االعتداو بداً تعشقان کلَ شیء من حسنِ النظم، والتألیف،أیضاً لجوارها للنطقیة، أالحیوانیة . إنّ النفس النطقیة، و2

 أطعمة مختلفة بحسب التناسب، وما شابه ذلکالمذوقات المرکبة من مثل مسموعات الموزونة وزناً ومتناسباً، و
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 و چون معلوم است کی کمال قوت ممیزه در کمال تمییز است میان محسوسات.
و چون محسوسات به ذات یا به عرض کمیت باشند، کمال تمییز میان ایشان به 

هرگاه که دو نغمه استماع افتد و نسبت میان  ادراک نسب ایشان باشد. پس
ایشان مدرک گردد و کمال قوۀ ممیزه حاصل شود، سبب لذت گردد 

 1(.55، ص1ج رساله موسیقی از درةالتاج،الدین شیرازی، )قطب

شناسی مشترک میان صناعات به حوزۀ که در ادامه خواهد آمد، موضوع جمالچنان
( ضمن مباحث ق908-830الدین دوانی )لحکمت عملی نیز راه یافته بود. جال

ه از کند کبرانگیز بیان میای جامع و تأمل، قاعدهاخالق جاللیشناختی خود در جمال
دهد که دامنۀ آن تا مزاج و معنایی واحد در پس مدَرکات موزون و متناسب خبر می

 شود: خُلقیات انسان نیز کشیده می

اجزای ممزجه عنصری ظاهر شود،  و حقیقت آنکه یک معنی است که اگر در
اعتدال مزاج باشد، و اگر در نغمات پیدا شود، ابعاد شریفۀ لذیذه، و اگر در 
حرکات ظاهر شود غَنْج و اگر در کالم واقع شود فصاحت و بالغت، و اگر در 
اعضا پیدا شود حسن، و اگر در ملکات نفسانی ظاهر گردد عدالت. و نفس در 

ن معنی است، به هر صورت که نماید و به هر لباس که هر موطن عاشق و طالب آ
  2(.115)دوانی، ص برآید

های فکری مختلف، چنان که مالحظه شد، با مراجعه به آرای متفکرین با مشرب
وان تشواهدی دال بر پیوند موسیقی و صناعات بصری، دست کم در مرتبۀ نظر، می

ا در نظام ادراک تناسب از نظر قدم شناسی مشترک ریشهرسد این جمالیافت. به نظر می
داشته و چنان که گفته شد، مفهوم مزاج و تأثیرپذیری آن از انواع محسوسات متناسب، 

 شناسی در نظر گرفته شود. تواند از مبانی این گونه جمالمی

 های تألیفی: جانشین مساواتنسبت
ر مبانی ری، باید دهای موسیقایی و پیوند آن با صناعات بصبرای بررسی ماهیت نسبت

گانه ای سههها تأمل کرد. در نتیجه ناگزیر باید به نظریۀ واسطهگیری این نسبتشکل

                                              
 .تکرار کرده است( 86، ص3)ج نفایس الفنونالدین آملی نیز همین موضوع را در . شمس1
 126: ملّا مهدی نراقی، صـ مثاًل نک . همین قاعده در برخی از کتب اخالقِی پس از دوانی نیز تکرار شده است.2

 . 80-78صو ملّا احمد نراقی، 
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ند. آن گونه اهای موسیقایی دخیل بودهمراجعه کنیم که از روزگاران کهن در تعیین نسبت
های دور سه واسطۀ معروف در ریاضیات اند، از گذشتهکه غالب مورخین علم نوشته

ا کشف رفته است. ابداع یداشته که برای تعیین حد وسط میان دو کمیت به کار می وجود
(، اگرچه 85، ص1ج 1کنند )هیث،این سه نسبت را به فیثاغورس و پیروان او منتسب می

النهرین به استناد برخی منابع، فیثاغورس خود این سه گونه نسبت را زمانی که در بین
و  𝑎(. مطابق آرای فیثاغوریان، میان دو عدد دلخواه 16ص 2مقیم بود فراگرفت )بویر،

𝑐 توان درج کرد:سه گونه واسطه می 

𝑏واسطۀ عددی: - =
𝑎+𝑐

2
 

𝑏واسطۀ هندسی: - = √𝑎 × 𝑐 

𝑏واسطۀ هارمونیک )تألیفی(: - =
2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
3 

افالطون از نخستین کسانی است که تحت تأثیر فیثاغوریان، در رسالۀ تیمائوس به 
(. با این 1922و  1895، ص2ای کوتاه دارد )افالطون، جن سه نوع تناسب اشارهای

دانان پیرو فیثاغورس است و ( که از فالسفه و ریاضیم120-60) 4حال نیکوماخوس
، استهای فیثاغوری در حوزۀ اعداد و موسیقی نقش مهمی ایفا کردهدر احیای اندیشه

است. )نیکوماخوس، ود معرفی کردهها را به صورت مدون در کتاب خاین نسبت
(. البته نیکوماخوس عالوه بر این سه تناسب، به هفت تناسب دیگر نیز 278-274ص

اد شده کند که سه تناسب یکند که به عقیدۀ او کاربردهایی دارند، اما تأکید میاشاره می
تر به شتر از بقیه هستند. گفتنی است مورد سوم یعنی تناسب هارمونیک ظاهراً پیمهم

فیلسوف فیثاغورسی قرن  6شده است، اما چنان که از یامبلیخوسشناخته می 5نام متضاد

                                              
1. Heath 

2. Boyer 

بنامیم،  𝐻و  𝐴 ،𝐺 . این سه واسطه با یکدیگر نیز رابطه دارند. مثالً اگر واسطۀ عددی، هندسی و تألیفی را به ترتیب3
G2داریم:  = 𝐻 × 𝐴اد یک تناسب عددی، تشکیل تناسب . همچنین رابطۀ جالب دیگر این است که معکوس اعد

و  5/1، 3/1 دهند، و معکوس آنها یعنیتشکیل تناسب عددی می 7، 5، 3دهند و برعکس. مثالً سه عدد تألیفی می
  دهند.تشکیل تناسب تألیفی می 7/1

4. Nicomachus 

5. subcontrary 

6. Iamblichus 
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 428-347) ارخوطس سوم و چهارم میالدی، نقل شده است، نام این نسبت توسط
، 1تغییر یافته است )هیث، ج 1پ.م( به هارمونیک 530-450) پ.م( و هیپاسوس

 (. 85ص

 های مختلفسه گونه تناسب یا میانگین در حوزهدر متون دوران اسالمی نیز این 
ترین واسطۀ آشنایی مسلمانان با تناسب تألیفی آثار رسد مهممطرح شده است. به نظر می

زمان با نهضت ترجمه، به عربی ترجمه نیکوماخوس بوده که در قرون اولیۀ اسالمی و هم
و « االرثماطیقی»که ابن ندیم از وجود دو کتاب وی با عنوان است، چنانشده 

تر هم گفته شد، که پیش(. البته چنان485کند )ابن ندیم، صیاد می« الموسیقی الکبیر»
النهرین گانه را در بینهای سههای تاریخی، فیثاغورس نظریۀ نسبتطبق برخی روایت

فرا گرفت و لذا ممکن است منابعی غیر از منابع یونانی هم در آشنایی مسلمانان با 
ی هاباشد. یکی از نخستین منابعی که موضوع نسبت گانه در کار بودهسه هاینسبت

ق( در این کتاب از 284)متوفی  است. یعقوبیتاریخ یعقوبی کند، گانه را مطرح میسه
با طبایع  ترکیب مواد»گانۀ فیثاغورسی و ارتباط آنها با های سهنیکوماخوس و نیز واسطه

 است: یاد کرده« متفاوت

اى مركب هاى پراكندهتركيب چيزهايى كه از خلط ۀبار اخوس[ سپس در]نیقوم
هايى كه سه نوع است: يکى براى بارۀ واسطه گويد و آنگاه درشود سخن مىمى

ليف الحان )موسيقى(، و أحساب و دوم براى مساحت )هندسه( و سوم براى ت
 هاى هر يك ازطهاند و واسگويد كه بعضى از پيشينيان آن را ده تا قرار دادهمى

ى مشروح هر نوعى از آنها بيان ۀبار حساب و مساحت و الحان را بيان كرده و در
 (. 153، ص1)یعقوبی، ج و دليلى آشکار آورده است

حتمالی کند، اما ارتباط اای نمیالبته یعقوبی به روابط ریاضی این سه تناسب اشاره
متفاوت در خور تأمل است. به نظر  هایها یا مزاجاین سه گونه تناسب با ترکیب خلط

را برای واسطۀ هارمونیک انتخاب کردند، « تألیفی»رسد مترجمان مسلمان عبارت می
، بن هیثماچنان که عبدالحمید صبره ضمن بررسی واژگان کلیدی در تعریف زیبایی نزد 

« اُلف» که ریشۀ همۀ آنها« ائتالف»و « تألُّف»، «تألیف»دهد که واژگانی نظیر توضیح می
 است و معتقد است که« هماهنگی»و « ترکیب»، «وحدت»است، به طور کلی به معنای 

و  harmoniaعنوان معادل واژگان یونانی ه ب« تألیفی»و « تألیف»در قرن سوم هجری، 

                                              
1. Harmonic 
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harmonikos  یا همان موسیقی و « علم تألیف الحان»انتخاب شد و اصطالحاتی مانند
، 2ج 1مشتق گردید و در متون علمی رایج شد )صبره، از آن« های تألیفینسبت»یا 
گانه و واسطۀ تألیفی در حدود قرن چهارم نیز مورد های سه(. موضوع واسطه98ص

ر علم ذیل فصلی د توجه بوده و در منابع مختلف مطرح شده است. مثالً در برخی منابع،
صلی با عنوان و در فمفاتیح العلوم ق( در 387حساب آمده است. خوارزمی )متوفی 

را معادل « عیار»کند. ظاهراً خوارزمی واژۀ گانه را معرفی میهای سهتناسب« العیارات»
دست  هاست وعیار، مشابهت نسبت»نویسد: گرفته است و چنان که خود می« تناسب»

کم در مورد دو نسبت قابل تعریف است که در این صورت یکی عیار دیگری خواهد 
(. او ده 175)خوارزمی، ص  2«م با سه عدد قابل تعریف استبود و دو نسبت دست ک

شمارد که ظاهراً برگرفته از کتاب نیکوماخوس است. ابتدا سه تناسب نوع عیار را برمی
های حِسْبانی )حسابی(، مِساحی )هندسی( و تألیفی معرفی کرده و سپس اصلی را با نام

دهد اما عیار یا ل توضیحی نمیهفت تناسب دیگر را. خوارزمی در مورد دو تناسب او
جا(. اما جای داند )همانتناسب تألیفی را مربوط به تألیف الحان یا همان موسیقی می

شگفتی است که در همین کتاب فصلی به موسیقی اختصاص داده شده، اما نویسنده در 
کند. ای به تناسب تألیفی و کیفیت به کارگیری آن در موسیقی نمیاین فصل مطلقاً اشاره

فارابی که در همین دوران نگاشته شده هم موسیقی کبیرِ گفتنی است در کتاب مهم 
ای به تناسب تألیفی و کاربرد آن در موسیقی نیامده است. فارابی در این کتاب به اشاره
یا همان اوکتاو ( 1/2)« الکلذی»کند و بعدُ مالیم و متفّق اشاره می 3ها یا بُعدهاینسبت

برشمرده و پس از آن به بُعدهای معروف  ه مثابه نیکوترین اتفاقامروزی را ب
به مثابه بُعدهای دارای اتفاق متوسط اشاره  (3/4)« االربعذی»و  (2/3)« الخمسذی»

ها و علت متّفق بودن آنها توضیح بارۀ نحوۀ تعیین این نسبت کند، اما فارابی درمی
 (.116-110، صکبیرکتاب موسیقی دهد )فارابی، چندانی نمی

سینا ضمن آرای خود در بارۀ موسیقی، به نقش رسد نخستین بار ابنبه نظر می
کند. وی ابتدا در بخش های موسیقایی اشاره میگانه در تعیین نسبتهای سهواسطه

                                              
1. Sabra 

الثة النسبتان أقل ما تكونان في ثي نسبتين، إحداهما عيار األخرى ويکون العيار فالعيار يشبه النسب وأقل ما . 2
  أعداد

  اند.کردههای دو طرف آن مشخص می. بُعد، فاصلۀ میان دو نغمه است و آن را با نسبت عددی میان نغمه3
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 های سه گانه پرداخته وو در فصل حساب، به معرفی واسطه شفاءریاضیات از کتاب 
اسطۀ تألیفی را کاربرد آن در صناعت تألیف یا موسیقی مانند دیگران وجه تسمیۀ و

ت تفاضل نسب»کند که گونه تعریف می داند. سپس خاصیت تناسب تألیفی را اینمی
)ابن سینا،  1«اعظم و اوسط بر تفاضل اوسط و اصغر، برابر با نسبت اعظم بر اصغر است

ریاضی معادل (. این خاصیت به زبان 66، بخش حساب، ص1، جالشفاء )ریاضیات(
𝑐 )با فرض 𝑎 ،𝑏 ،𝑐است با اینکه میان سه عدد  > 𝑏 > 𝑎 تناسب تألیفی برقرار است )

𝑐 اگر:

𝑎
=

𝑐−𝑏

𝑏−𝑎
سینا بر خالف گذشتگان از نحوۀ در فصل موسیقی از همین کتاب ابن 2.

اد بتدا ابعگوید. او اهای موسیقایی سخن میتألیفی در تعیین نسبتکارگیری واسطۀ به
تقسیم « صِغار»و « اوساط»، «کِبار»سه دستۀ  های موسیقایی را بهمتفّق یا همان نسبت

به  2دهد که مقصود از کِبار، ابعادی است که نسبت دو نغمه در آن کند و توضیح میمی
(. سپس 33، صجوامع علم موسیقیسینا، الکل است )ابنباشد که این همان بُعد ذی 1

« االربعذی»و (2/3)« الخمسذی»ْط شامل دو بُعد معروف دهد که اوساتوضیح می
دهد که برای تقسیم بُعد سینا توضیح می(. در ادامه ابن34شود )همان، صمی( 3/4)

شود. های عددی و تألیفی استفاده میتر، از واسطههای مالیمِ کوچکالکل به بُعدذی
ر نظر بگیریم، واسطۀ عددی میان د 2و  4الکل را به این ترتیب که اگر طرفین بُعد ذی

و در نتیجه با درج این واسطه میان دو پردۀ یک اکتاو، ( 3= 2+2/4) شودمی 3این دو 
شود. در ادامه نیز الخمس حاصل میاالربع و ذییا همان ذی 2/3و  3/4 هاینسبت

طۀ در نظر بگیریم و میان این دو واس 3و  6الکل را گوید که اگر طرفین بُعد ذیمی
الخمس حاصل خواهد االربع و ذیهای ذیباز هم نسبت 3را درج کنیم 4تألیفی یعنی 
سینا در ادامه از روش تنصیف )نصف کردن( یک همچنین ابن 4(.41-40شد )همان، 

گوید و معتقد است این عمل باید به کمک واسطۀ هندسی صورت بگیرد، بُعد سخن می
هندسی استفاده کرد  توان از واسطۀع کامل نباشند نمیاما زمانی که طرفین بُعد هر دو مربّ

چرا که نتیجه، عدد اصمّ خواهد بود و لذا باید از واسطۀ تألیفی یا عددی استفاده شود. 
                                              

سبة الطرف األعظم إلى ي نلزمتها خاصة أن نسبة فضل األعظم على األوسط إلى فضل األوسط على األصغر ه. و1
  األصغر

𝑏تر گفته شد: تناسب تألیفی که پیش . رابطۀ مذکور در واقع صورت دیگری است از همان رابطۀ2 =
2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
 

4یعنی . 3 =
2×3×6

3+6
 

کند می اشاره الکل تنها به واسطۀ تألیفیدر توضیح تقسیم بُعد ذی دانشنامۀ عالئیسینا در رسالۀ موسیقی . البته ابن4
 (. 20گوید )بینش، صو سخنی از واسطۀ عددی نمی



 189پیوند موسیقی و صناعات بصری... /تأملی در 

189 

 

االربع دارای جذر صحیح نیستند باید این ابعاد الخمس و ذیمثالً چون طرفین بُعد ذی
سینا توضیح (. با اینکه ابن59-58را با واسطۀ عددی یا تألیفی تقسیم کرد )همان، ص

زمان از آید، همهای مالیم به کار میدهد که واسطۀ تألیفی چگونه در تعیین نسبتمی
وید. گهای مذکور سخن میکاربرد دو واسطۀ دیگر )عددی و هندسی( در تعیین نسبت

وضیحی ت بارۀ اینکه چرا تنها یکی از این سه تناسب با صفت تألیفی خوانده شده، در اما
 دهد. نمی

 

 

 های عددی و تألیفیالکل با واسطه. تقسیم بُعد ذی1تصویر
دانان پس از ابن سینا چندان پررنگ نیست و های موسیقیاین موضوع در نگاشته

 امعجالدین اُرموی و صفیرسالۀ شرفیه های موسیقی پس از او نظیر ترین رسالهدر مهم
یر آنها، ذکری از واسطۀ تألیفی و دو واسطۀ دیگر نیامده عبدالقادر مراغی و نظا حانلاأل

اما جالب است که وجوه دیگری از  1است که خود موضوعی در خور تأمل است.
گانه به حوزۀ حکمت عملی راه یافته و آنجا قوام یافته است. تقریباً معاصر های سهتناسب

تاب جامع و منقّح در ( نخستین کق421-320با ابن سینا، ابوعلی مِسکوَیْه رازی )
 تألیف کرده است کهخالق و تطهیر االعراق تهذیب األحوزۀ حکمت عملی را با عنوان 

(. 29اند )حلبی، صبرخی این کتاب را مؤثرترین کتاب در حوزۀ حکمت عملی دانسته
شمرد و در توضیح آن به مفهوم مساوات ها برمیترین فضیلتمسکویه عدالت را شریف

 شود: می و وحدت متمسّک

                                              
 3/4 هایها نامیده و پس از آن نسبترا اشرف نسبت (1/2) سینا نسبت ضِعفالدین اُرموی هم به سیاق ابن. صفی1

ند اها از واسطۀ تألیفی یا حسابی گرفته شدهداند. اما در باب اینکه این نسبتها میترین نسبترا شریف 2/3و 
(. همچنین است در مورد عبدالقادر مراغی که به پیروی از ارموی 19الدین ارموی، صدهد )صفیتوضیحی نمی

 (. 50-48برد )عبدالقادر مراغی، صها را نام میهمین نسبت

۲ ۴ 3 
۴
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و چون عدالت توسّط میان اطراف است، و هیئتی است که به سبب آن قدرت بر 
آنها به  ترینو شبیهترین فضائل یابد، پس تمامردّ زاید و ناقص از سوی خود می

 (. 160)ابن مسکویه، ص شودوحدت می

 د:دهسپس تأثیر وحدت و اعتدال را بر قوام و نظام یافتن اشیای متکثر توضیح می

بخش آن را نظم ندهد، آن را نه قوامی باشد و نه ای وحدتو هر کثرتی که معنی
ثباتی. و زیادت و نقصان و کثرت و قلّتْ چیزهایی هستند که اشیاء را فاسد 

کنند هرگاه میان آنها مناسبتی نباشد که به وجهی اعتدال را بر آنها حفظ کند. می
معنی آن را بر اشیاء اعتدال همان چیزی است که سایۀ وحدت و 

 جا(. گرداند)همانبرمی

« اتمساو»و « نسبت»مسکویه به عدالت در افعال اشاره کرده و این بار از دو مفهوم 
 کند:از مثال موسیقی استفاده می گوید وسخن می

و عدل در افعال یعنی کارها، مشتق از معنی مساوات است. و مساوات همانا 
مان، )هصناعت موسیقی و جز آن مذکور است  درها است که ترین نسبتشریف

 (.165ص

شود و در هر ترکیبی ناگزیر اما روشن است که مساوات در همۀ صناعات یافت نمی
 دهد: گونه ادامه می از کثرت و تفاوت هستیم؛ لذا مسکویه این

های پس هرگاه مساواتی را که در حقیقت مَثَل است، در کثرت نیابیم به نسبت
یابند و آن باز به گردیم که به سوی آن ]مساوات[ انحالل میی برمیایادشده

گردد و این برای آن است که ما در آن صورت ناچاریم حقیقت خود باز می
بگوییم که: نسبت این به آن مانند نسبت این به آن است. و از اینجاست که نسبت 

شود تا آن نیز میشود که وسط در آن مکرّر جز میان چهار یا سه چیز یافت نمی
چهار چیز بشود. و نسبت نخستین را نسبت منفصله و نسبت دوم را نسبت متصله 

 (.160)همان، ص« خوانندمی

 نویسد:سپس در توضیح نسبت متصل می

و این نسبت در سه چیز پیدا شود، و آنها عبارتند از نسبتِ عددی، نسبت مساحی 
 (.161)همان، ص گرددبه آن برمی های دیگر همهبتو نسبت تألیفی]...[ اما نس
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زند و گانه پیوند میهای سهدر اینجا مسکویه موضوع اعتدال و مساوات را با نسبت
ها در حالتی است که مساوات وجود ندارد و در دهد که کاربرد این نسبتتوضیح می

ها به نوعی جانشین مساوات هستند. مسکویه در توضیح مفهوم محبت واقع این نسبت
فاق میان جمادات ات« اُلفت»گوید که کند. او میها اشاره میعشق نیز به نقش نسبتو 

های عددی یا هندسی یا های ایشان به واسطۀ نسبتافتد مگر اینکه میان مزاجنمی
اسرار »آید را جزء ها پدید میتألیفی، تناسبی برقرار شود و خواصی که از این نسبت

 های تألیفی بعد از نسبتکند که نسبتدداً تأکید میداند. در اینجا مجمی« طبایع
ها بر (. ترکیب مزاج224ق، ص1426ها هستند )همو، ترین نسبتمساوات شریف

رسد که توضیح آن نیازمند های تألیفی امری غریب و مبهم به نظر میاساس نسبت
دن و ها در الفت دامطالعات بیشتر است، اما آنچه اهمیت دارد خاصیت این نسبت

 های متفاوت است. مساوات بخشیدن به مزاج

گیری شده است. خواجه های بعدی حکمت عملی این موضوع پیدر رساله
اهمیت  به تبعیت از مسکویه ازاخالق ناصری ( در ق672-579نصیرالدین طوسی )

 نویسد:عدالت و مساوات سخن گفته و می

د به وجهى از وجوهِ انحاللْ كه در موسيقى هر نسبت كه نه نسبت مساوات بوچنان
راجع با نسبت مساوات شود و اال از حد تناسب خارج افتد و در ديگر امور 

اال مرجع هرچه آن را نظامى بود به وجهى از وجوه عدالت در او موجود بود و 
 (.96ص)خواجه نصیرالدین طوسی،  آن بفساد و اختالل باشد

برد به نسبت مساوات نام می« راجع»های بینیم خواجه در اینجا از نسبتچنان که می
که در موسیقی کاربرد دارد و این موضوع را به همۀ اموری که دارای نوعی نظام هستند 

جانشین  ۀمثابهای متصل و منفصل بهدهد. در ادامه هم مانند مسکویه از نسبتتعمیم می
 تر:کند، البته با بیانی روشننسبت مساوات یاد می

عينها آنجا بود كه مماثلت، كه عبارت است از وحدت در جوهر نسبت مساوات ب
يا كميت، حاصل بود و آنجا كه مماثلت مفقود بود مساوات چنان بود كه گوئى 

 وم يا چون نسبت سوم با چهارم استنسبت اول با دوم چون نسبت دوم با س

 (.96)همان، ص

و قدما را در »کند: گونه بیان می خواجه نصیر در ادامه شأن موضوع نسبت را این
 مانجا(.)ه« تعظیم امر نسبت به استخراج علوم شریف به توسط آن مبالغۀ عظیم است
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وند، نه در شهای تألیفی در موسیقی به نسبت مساوات راجع میاینکه چگونه نسبت
الدین دوانی در تألیف مهم خود بیان مسکویه آمده و نه در بیان خواجه نصیر. اما جالل

ی از کند. او به پیرواین موضوع را تبیین میاخالق جاللی مت عملی یعنی در باب حک
های موسیقایی را به اعتبار میزان مالیمت آنها به سه دستۀ ابعاد کِبار، ابن سینا، نسبت

دهد (. سپس توضیح می110-109کند )دوانی، صابعاد وسطی و ابعاد صغار تقسیم می
شوند. وحدت یا همان نسبت مساوات راجع می ها بهکه چگونه هرکدام از این نسبت
که معادل امروزین یک یا چند ُاکتاو  1/4و  1/3، 1/2 ابعاد کبار ابعادی هستند مانند

های آنها برابر این اعداد است، واجد هایی که نسبت میان طول پردههستند. یعنی نغمه
توانند یبیر دوانی منسبت مساوات و دارای بیشترین مشابهت و مالیمت هستند و به تع

های با فاصلۀ که در موسیقی پرده(. چنان111یکدیگر باشند )همان، ص« قائم مقام»
قسیم بعد سینا نحوۀ تیک یا چند اُکتاو بیشترین مشابهت را دارند. سپس به شیوۀ ابن

دهد و از ابعاد ُوسطی، یعنی الکل به وسیلۀ واسطۀ عددی و تألیفی را توضیح میذی
دهد که سخن گفته و شرح می« االربعذی»یا  3/4 و نسبت« الخمسذی»یا  2/3 نسبت

این دو نسبت در حقیقت با یکدیگر برابرند و هر دو به نوعی راجع به نسبت مساوات 
را بنا بر توضیحی که آمد قائم مقام  6، اگر 2/3هستند. با این توضیح که مثالً در نسبت 

شود که یکی از ابعاد کبار یا صورتی از اصل میح 1/3 یا همان 2/6 بدانیم، نسبت 3
در نظر بگیریم،  2عنوان قائم مقام ه را ب 4، 2/3مساوات است. حال اگر در همان نسبت 

االربع است. در نتیجه یعنی نسبت ذی 3/4 شود که در واقع همانحاصل می 4/3 نسبت
ه که آمد راجع ب در حقیقت یک نسبت هستند و هر دو به توضیحی 3/4و 2/3های نسبت
  1(.113-111)همان، ص شوندهای مساوات مینسبت

ویژه تناسب تألیفی فراتر از متون گانه، بههای سهرسد دامنۀ نفوذ تناسببه نظر می
حکمی و اخالقی بوده و ردپای آن در برخی مظاهر فرهنگ عامه نظیر اشعار و معماها 

ق( از رجال برجستۀ عهد 858متوفّی الدین علی یزدی )گیری است. شرفنیز قابل پی
تابی های مُنقّش(، که ک)زینت حُلَلِ مُطَرَّزتیموری است که در یکی از تألیفاتش به نام 

« جاعتدال مزا»و « ترکیب ارکان اربعه»هایی به موضوع است در باب فنون معمّا، اشاره
اما نسخ  نشده،طور تناسب تألیفی دارد. این کتاب تاکنون تصحیح و منتشر  و همین

های آغازین کتاب موضوع ارکان اربعه و خطی متعددی از آن در دست است. در بخش
                                              

 39-37: پورجوادی، صـ . برای توضیح مفصل بحث دوانی در این باب نک1
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ر کند که نسبت ترکیب ارکان اربعه دشود و نویسنده تصریح میتفاوت مزاج مطرح می
مرکبات، در شرف و زیبایی صورت آنها مؤثر است و در باب اهمیت موضوع نسبت 

 نویسد:می

مختصه به هر نوعی از مرکبات عنصریْ کیفیت نسب اجزاء  منشأ خواص و آثار
اوست و تأمل در این اصل مقالید خزاین اسراریست که کمند انظار نظّار بر 

افتد ]...[ لهذا قدماء که انوار علوم از مشکاة متابعت و کنگرۀ ادراک آن نمی
ی تدوین صداند متتلمذ انبیا علی نبینا و علیهم الصلوة و السالم اقتباس نموده

 (.18برگ الدین علی یزدی، اند )شرفب شدهعلم نِسَ

کند توضیح های شریف یاد میمصداقی از دانش نسبت ۀمثابسپس از موسیقی به
در جایی دیگر  جا(.دهد که دامنۀ این موضوع فراتر از حوزۀ موسیقی است )همانمی

ی گانه را معرفهای سهد، نسبتپردازهای میان اعداد میکه به مقولۀ اعداد و انواع نسبت
ه و های مختلف تداول بسیار داشتآید که این سه نسبت در حوزهکند. از بیان او برمیمی

 است:شدهمنافع پرشماری از آنها حاصل می

و اصول آن ]تناسبات[ که در دیگر علوم مستعمل است و بمزید تداول و شیوع 
سب دی و تناسبت است تناسب عدو کثرت مواضعِ نفعْ ممتاز، سه ضرب از منا

 (.306)همان، برگ  هندسی و تناسب تألیفی

پس از تعریف هرکدام از این سه تناسب، معماهایی در قالب شعر آورده شده که 
. مثالً (318-317)همان، برگ  شوندبرخی از آنها با استفاده از تناسب تألیفی حل می

تند و واسطۀ آنها مورد نظر شاعر است هس 45و  5در این دو بیت، طرفین تناسب تألیفی 
𝑏است ) 9 با که برابر =

2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
 :) 

 گوید شرف از بهر تبرّک همه دم بسم
 در نسبت تألیفی اگر پنج و چل و پنج

 ور زانکه دهد حاصل آن گفته مراد است 
 اش عین مراد استباشد دو طرف واسطه

 است:را به رمز آورده« طمهفا»نویسد، اسم که خود میدر ابیاتی دیگر چنان

 چو در تناسب تألیفیت بود نه و پنج
 غر سازـکمال دوری اوسط بدیل اص

 یحفکر صحه بجوی ثالث ایشان شرف ب 
 حـیـسـل ام مـدیـت زهرۀ زهرا عـسـکه ه
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دو عدد اول تناسب تألیفی هستند و بر اساس رابطۀ تناسب تألیفی  9و  5در این ابیات 
(𝑐 =

𝑎𝑏

2𝑎−𝑏
برابر با  9عدد اوسط یعنی  1خواهد بود. کمال دوری 45عدد سوم برابر  (

 9و  81کنیم، سه عدد  5را بدیل )جایگزین( عدد اصغر یعنی  81است. حال اگر  81
« فاطمه»یعنی معادل ابجد کلمۀ  135را خواهیم داشت که مجموع آنها برابر  45و 

 2.ودشم در متون قرون بعدی یافت میهای دیگری از این نوع ابیات هخواهد بود. نمونه
اند، کم و دان نبودهدهد مخاطبین این معماها، که الزاماً موسیقیاین موضوع نشان می

دانان و ادیبان اند. گفتنی است ابواسحاق کوبنانی از ریاضیبیش با این تناسب آشنا بوده
م سۀ بوزجانی های فارسی از کتاب هندالدین علی یزدی است که ترجمهعصر شرفهم

 رساله در تناسب»یا « رسالۀ تألیفیه»ای تحت عنوان است. وی رسالهاز او باقی مانده
است که چند نسخۀ خطی از آن در دست است. حسن امینی و ابوذر نگاشته« تألیفی
اند و منتشر کرده 1394ای در سال پور تصحیحی از این رساله را در قالب مقالهفرض

بارۀ تناسب تألیفی، معمّاها و اصطالحات به کار رفته در این  ی دردر آنجا توضیحات
که در آغاز آن (. این رساله، چنان28-20پور، ص: امینی و فرضـ اند. )نکرساله آورده

است. کوبنانی هم در این رسالۀ کوتاه حلل مطّرز هایی از کتاب آمده، مقتبس از بخش
آوردن دستهای بهربوط به آن و نیز روشبه معرفی تناسب تألیفی و روابط مختلف م

ه برخی است. ضمناً بهرکدام از سه عضو تناسب تألیفی با داشتن دو عدد دیگر پرداخته
وید که هر گکند. مثالً میانجامد اشاره میروابط که به ساختن سریع تناسب تألیفی می

ر در آن تبزرگ ضرب نیمۀترش و حاصلعدد فردْ واسطۀ تألیفی است میان نیمۀ بزرگ
 k ،1+k2+1 توان گفت سه عدد به صورتبه زبان ریاضی می (.20عدد فرد )همان، ص

را در نظر  7دهند. مثالً اگر همواره تشکیل یک تناسب تألیفی می( k2()1+k+1و )
خواهد بود. در نتیجه  28برابر  7در  4ضرب و حاصل 4ترِ آن برابر بگیریم، نیمۀ بزرگ

                                              
از  «کمال دوری یک عدد»ابیات مذکور توضیحی آمده که بر اساس آن ای دیگر از این کتاب در حاشیۀ . در نسخه1

آید. مثاًل کمال دوری پنج برابر است با دست میهجمع کردن رفت و برگشتی اعداد کوچکتر از آن ب
 است.  81نیز برابر  9است. همچنین کمال دوری  5است که همان مربع  25که برابر  1+2+3+4+5+4+3+2+1

ای کوتاه کرده و معمایی دو بیتی از میرزا ای، به موضوع نسبت تألیفی اشارهمایی در انتهای مقالهالدین ه. جالل2
گر در نسبت مؤلّفه چون سی و ده فتاد/اصغر بجوی و ساز مقدم بر اعظمش//تا جلوه» آورد:نصیر، شاعر عهد زندیه، می

ر ب است. بنا« ولی»پاسخ  نیز آورده استهمایی  کهچنان«. شود ز نهانخانۀ خیال/نام بتی که شادی دلها بود غمش
« ولی»است که معادل کلمۀ  46برابر  30و  10و  6خواهد بود. لذا مجموع سه عدد  6رابطۀ تناسب تألیفی عدد اول 

، نامهخیامی: همو، ـ ، همچنین نک83-82، ص«غزل و تحول اصطالحی آن در قدیم و جدید»: همایی، ـ است. )نک
  .(165-164، ص1ج
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ارۀ کاربرد ب تر دردهند. با توجه به آنچه پیشیک تناسب تألیفی میتشکیل  28، 7، 4
توان حدس زد که روابط ساده و های موسیقایی در صناعات دیگر گفته شد، مینسبت

سریعی که کوبنانی برای محاسبۀ تناسب تألیفی آورده، احتماالً به کار صنعتگرانی که با 
ت. ضمن اینکه با توجه به سابقۀ کوبنانی در آمده اساند میاین تناسب سر و کار داشته

ترجمۀ کتاب هندسۀ عملی بوزجانی، که کتابی است مختص صنعتگران، این حدس 
اله ارتباط با صنعتگران نبوده باشد، هرچند در متن رسشود که این رساله نیز بیتر میقوی

 سخنی از این مقصود نیامده است. 

 تأملی در وجوه بصری تناسب تألیفی
های موسیقایی نقش مهمی گانه در تعیین نسبتهای سهکه گفته شد، تناسبنانچ

اند، اما اینکه تنها به یکی از این سه تناسب، صفت تألیفی اطالق شده است، داشته
وضیح توان تحکایت از اهمیت این تناسب دارد. هرچند با اتکا بر منابع مکتوب نمی

ی، های طبیعی تناسب تألیفبا تأمل در ویژگی توانکاملی در این باب ارائه کرد، می
بارۀ اهمیت آن مطرح کرد و احتمال کاربرد آن در صناعات بصری را  هایی درحدس

یفی های ترسیم هندسی تناسب تألبررسی کرد. برای این منظور، ابتدا به یکی از شیوه
که به  خواه، خطیتوان اثبات کرد که در هر ذوزنقۀ دلکنیم. به طریق هندسی میاشاره می

کند واسطۀ تألیفی میان دو موازات دو قاعده و از محل تقاطع اقطار ذوزنقه عبور می
در نظر بگیریم، خط  bو  aقاعده است. یعنی مطابق شکل زیر، اگر دو قاعدۀ ذوزنقه را 

2𝑎𝑏 است با:قرمز مشخص شده برابر 

𝑎+𝑏
  

 

 ذوزنقه . واسطۀ تألیفی میان دو قاعده در یک2تصویر

برانگیزی حال اگر شکل مذکور را با قواعد پرسپکتیو مقایسه کنیم، به نتایج تأمل
شم های برابر و در فواصل برابر پیش چخواهیم رسید. فرض کنیم تعدادی ستون با اندازه

 کند بر روی کاغذ ترسیم کنیم، طبقما قرار دارند. اگر تصویر آنچه را چشم ما ادراک می
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ها ونشوند، به طوری که اگر رئوس سترفته کوچک می ها رفتهو، ستونقواعد پرسپکتی
را به یکدیگر وصل کنیم حاصلْ یک شکل ذوزنقه خواهد بود. حال اگر سه ستون را 

ها برابر است، ستون میانی دقیقاً از محل تالقی در نظر بگیریم، چون که فاصلۀ ستون
واعد پرسپکتیوی و آنچه در مورد تناسب کند. با مقایسۀ این ققطرهای ذوزنقه عبور می

و توان گفت در چشم ما، ستون میانی واسطۀ تألیفی میان دشد، میتألیفی در ذوزنقه گفته
 ها بر اساس تناسب تألیفی کوچکستون دیگر است. به همین ترتیب تمام ستون

تناسب  رهایی که مبتنی بدهد که چشم انسان ستونشوند. این مقایسۀ ساده نشان میمی
که  ای استکند. این موضوع یادآور نکتهشوند را مساوی ادراک میتألیفی کوچک می

هم  توان گفتهای موسیقایی و نسبت مساوات مطرح شد. لذا میدر باب رابطۀ نسبت
ب کنند و این تناسچشم و گوش انسان مساوات را به واسطۀ تناسب تألیفی ادراک می

ران دانیم که پرسپکتیو کشفی است که منتسب به دومیصورتی است از نسبت مساوات. 
رنسانس است، حال اینکه آیا حکمای یونان باستان و نیز حکمای مسلمان از رابطۀ 

ا نه، پرسشی اند یتناسب تألیفی با پرسپکتیو و نظام ادراک چشم انسان آشنایی داشته
  است در خور تأمل.

 

𝐵 کند:آنچه چشم ادارک می A=B=C=D. آنچه در عالم واقع موجود است: 3تصویر =
2𝐴𝐶

𝐴+𝐶
و  

𝐶همچنین  =
2𝐵𝐷

𝐵+𝐷
 

با این مقدمه به بررسی یکی از شواهدی که احتمال کاربرد تناسب تألیفی در معماری 
پردازیم. پیش از آن ذکر این نکته نیز شایان توجه است که کند میاسالمی را تقویت می
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گانه در نظام تناسبات بناهای خود های سهس از واسطهمعماران غربی در دورۀ رنسان
است، نشان اند. ویتکاور در کتابی که در باب معماری رنسانس نگاشتهکردهاستفاده می

ارۀ ب های خود درها را در رسالهدهد که معمارانی نظیر آلبرتی و پاالدیو این تناسبمی
اور . ویتکاندکار گرفتهرا بهآنها  ریاند و در طراحی فضاهای معمامعماری معرفی کرده

معتقد است که مثالً پاالدیو این تناسب سه گانه را در طول، عرض و ارتفاع یک اتاق 
است. به این ترتیب که ارتفاع مناسب برای یک فضا، واسطۀ حسابی یا به کار بسته

  2(.110-109ص 1هندسی و یا تألیفی میان طول و عرض آن فضاست )ویتکاور،

باب اینکه تناسب تألیفی در هندسه و معماری اسالمی چه جایگاهی داشته،  در
تاکنون تحقیق چندانی صورت نگرفته و تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، تنها تالش 
شایستۀ توجه در این زمینۀ چند مقاله از آلپای اوزدورال است که با دقتی مثال زدنی 

حقیق او کند. تنامد ثابت میمی« مثلث خیام»وجود تناسب تألیفی را در مثلثی که او 
ر ای منسوب به خیام که در آن مثلث مذکومتمرکز بر دو رسالۀ تاریخی است: یکی رساله

فی تداخل األشکال ای به نام ای ریاضی معرفی شده و دیگری رسالهدر قالب مسئله
هجری تألیف  از مؤلفی ناشناس که احتماالً در قرن هفتم المتشابهه او المتوافقه

 است. شده

ای مطرح ماجرا از این قرار است که در یکی از رساالت خیام در علم جبر، مسأله
آید و طرح آن برای محققان حوزۀ ریاضیات و جبر فاقد شده که کمی عجیب به نظر می

 نویسد:که غالمحسین مصاحب میاهمیت است و چنان

قریب به یازده صفحه از رسالۀ  این قسمت از رساله اهمیت خاصی ندارد، اگرچه
 (.154)مصاحب، صای خیام در حل مسئلۀ مذکور است پانزده صفحه

تواند است این موضوع از جنبۀ تاریخ معماری میکه اوزدورال هم نشان دادهاما چنان
، اما به 3له موجب اطالۀ کالم خواهد شدأحائز اهمیت باشد. ذکر صورت کامل این مس

رسیم تر برای تت که خیام ظاهراً به دنبال بیان روشی هرچه سادهطور خالصه باید گف

                                              
1. Wittkower 

 292-279، ص(Mitrović) میتروویچ :ـ تر این موضوع نک. برای بررسی دقیق2
 279-252مسألۀ مذکور نکـ : همان، ص. برای شرح کامل 3
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قسیم ای را به دو قسمت معین تدایرهمثلثی با تناسباتی خاص است تا به کمک آن ربع
 :نویسدمیگونه  الزاویه که خیام ویژگی آن را اینکند. مثلث مذکور مثلثی است قائم

اویۀ قائمه، مساوی مجموع یکی از ای مشروط به اینکه وتر زالزاویهمثلث قائم
)همان،  عمود خارج از رأس آن بر وتر باشددو ضلع محیط به این زاویه با 

 (.257ص

 دیگر در این مثلث رابطۀ زیر حاکم است:عبارتبه 

 
 . مثلث موسوم به خیام و رابطۀ موجود در آن4تصویر

 گوید:ن میظاهراً این مثلث، مثلثی مهم و پرکاربرد است و خیام در وصف آ

ای با این وصف بسازیم، خواهیم توانست این شکل الزاویهپس هرگاه مثلث قائم
طریق هندسی ترکیب کنیم. و این مقدمه، یعنی مثلثِ دارای خاصیت مذکور، هرا ب

 جا(.)همان أله داردای بسیار در امثال این مسفایده

و کند معادلۀ درجه سوم میله را تبدیل به یک أبرای ترسیم این مثلث خیام ابتدا مس
که حل این معادله به وسیلۀ هندسۀ مسطحه ممکن نیست و به دانش  نویسدسپس می

گوید که (. در ادامه خیام از آالتی سخن می262مقاطع مخروطی نیاز دارد )همان، ص
در اینگونه اعمال ناچار به قطوع مخروطی، »تواند برای ترسیم این مثلث به کار آید: می

(. 265)همان، ص «افتددانند به آالتی احتیاج میبرای کسانی که مخروطات نمی و یا
به عقیدۀ آلپای اوزدورال، خیام این توضیحات را در مجلسی و در پی درخواست 

گوید است و مجلسی که خیام از آن سخن میشخصی که احتماالً معمار بوده بیان داشته
ظیر مقاطع مخروطی و معادالت درجۀ سوم، متشکل از صنعتگرانی بوده که از علومی ن

 (.59، ص1995اند )اوزدورال، اطالع چندانی نداشته

اما سرّ اهمیت این مثلث در چیست؟ چرا فرد مذکور به دنبال روشی برای ترسیم آن 
که بوده است؟ یک پاسخ احتمالی وجود تناسب تألیفی در این مثلث است. چنان

 AC+AH=BC 
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خط در این مثلث، تناسب تألیفی وجود دارد سه پارهاست، میان اوزدورال نشان داده
 ABCدهد که اگر مثلث (. او با استدالل هندسی نشان می705، ص1998)اوزدورال، 

برقرار باشد )مثلث خیام(،  AC+AH=BCطوری ترسیم شود که رابطۀ مذکور یعنی 
 آنگاه رابطۀ زیر در آن برقرار است:

 

 لث خیام. رابطۀ تناسب تألیفی در مث5تصویر

 BHترِ وتر، یعنی دهد پارۀ بزرگو این دقیقاً رابطۀ تناسب تألیفی است که نشان می
سپس اوزدورال به  1( است.ACتر مثلث )( و ضلع کوچکBCواسطۀ تألیفی میان وتر)

وتاه ای کهای موسیقی اشارهاهمیت تناسب تألیفی در دوران اسالمی و نقش آن در نظریه
شود که مثلث خیام، که تناسبات موسیقایی در دل آن پنهان دعی میم کند و در ادامهمی

 جا(. شده، ابزاری کارآمد برای معماران بوده است )همان

کند: یکی در نقوش اوزدورال دو شاهد در خور توجه از کاربرد این مثلث ذکر می
داخل ی تفهندسی و دیگری در تعیین تناسبات بنا. نخست به وجود این مثلث در رسالۀ 

ترسیم  هایبارۀ شیوه که تنها سند تاریخی موجود در األشکال المتشابهه او المتوافقه،
هایی حلدهد نگارندۀ این رساله، در چند موضع، راهاو نشان می پردازد.می 2،گره است

تقریبی برای ترسیم مثلث خیام ارائه کرده است و از دَوَران این مثلث حول مرکز مربعی 
رابر وتر مثلث است، شکلی حاصل شده که در معماری اسالمی بسیار که ضلع آن ب

 شودیاد می« چهار بائو»و یا « چهار ترنج»پرکاربرد است و امروز از آن با عناوینی نظیر 
نویسنده در موارد مختلف از این مثلث و ترکیبات مختلف  (.11-10نژاد، ص)فرشته

                                              
توان دو تناسب دیگر، یعنی حسابی و هندسی را نیز به نحوی در این مثلث نشان داد دهد که می. اوزدورال نشان می1

  (.704ص، 1998)اوزدورال، 
 . 2017، )( اغلوو نجیب 1996: اوزدورال، ـ های انجام شده روی این رساله نک. برای بررسی تحقیق2

𝐵𝐶 − 𝐵𝐻

𝐵𝐻 − 𝐴𝐶

=
𝐵𝐶

𝐴𝐶
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رال، : اوزدوـ ه به صورت زیرنقش )نکاست؛ گاه به صورت نقش و گاآن استفاده کرده
 (.200-197ص ،1996

 
 شکال تداخل األهای هندسی و تقریبی مؤلف فی . روش6تصویر

 ترنج برای ترسیم مثلث خیام و شکل چهار

دخانۀ است انطباق این مثلث با تناسبات گنب برده که اوزدورال بدان پی دیگرینکتۀ 
هانۀ دهد که دتاج الملک( است. وی نشان میشمالی مسجد جامع عتیق اصفهان )گنبد 

پایۀ گنبد و ارتفاع آن از زمین تا شروع ناحیۀ انتقال و ارتفاع ناحیۀ انتقال، تشکیل یک 
همچنین چند ارتفاع مهم دیگر در گنبدخانه را  دهند.تناسب تألیفی یا موسیقایی می

دهد برخی نقاط فرعی نیز داند. ضمناً نشان میمعادل واسۀ تألیفی برخی ابعاد دیگر می
(. این 711-709، ص1998اند )همو، بر اساس واسطۀ عددی و هندسی تعیین شده

های تألیفی عالوه بر موسیقی، در دهد نسبتبرانگیز و نشان میموضوعی است تأمل
صناعات دیگری همچون معماری هم مورد توجه بوده است که این موضوع با مبانی 

ۀ این رسد. البته بر پاینخست کم و بیش سازگار به نظر مینظری گفته شده در باب 
بارۀ پیوند موسیقی و هنرهای بصری حکم قطعی صادر  توان درهای اندک نمینمونه
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کرد، اما ممکن است بررسی این نوع تناسب در دیگر آثار تاریخی معماری نتایج 
 تری به دست دهد. کامل

 

 نج بر اساس تکرار مثلث خیامگیری نقش چهارتر. چگونگی شکل7تصویر

 

، 1998الملک )اوزدورال، . انطباق تناسب تألیفی موجود در مثلث خیام و تناسبات گنبد تاج8تصویر
 (705ص

 نتیجه
در این نوشتار نخست به بررسی شماری از منابع مکتوب درجه اول پرداختیم و نشان 

له صناعات بصری، دست های موسیقایی و سایر صناعات، از جمدادیم که میان نسبت
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که گفتیم این ارتباط کم و بیش از هایی وجود دارد و چنانکم در مرتبۀ نظر، ارتباط
رهگذر بررسی نظام ادراک محسوسات موزون در چارچوب طبیعیات قدیم، به ویژه با 
توجه به مفهوم مزاج، قابل تبیین است. با این حال بسط این موضوع نیازمند مطالعات 

طبیعیات است. در باب دوم تالش شد تا  م در حوزۀ موسیقی و هم در حوزۀتر هوسیع
گانۀ فیثاغورسی و مشخصاً واسطۀ تألیفی، در منابع های سهتصویری از جایگاه واسطه

طور که بیان شد، به جز معدودی از متفکرین که به  مکتوب اسالمی عرضه شود و همان
ها از اند، باقی منابع تنقایی اشاره کردههای موسینقش این سه واسطه در تعیین نسبت

وجه ها بیشتر مورد تاند. البته در حوزۀ حکمت عملی این تناسبها نام بردهاین تناسب
شده  ها با نسبت مساوات مطرحبارۀ رابطۀ این تناسب قرار گرفته و بحثی دقیق و مهم در

ه در کند. چنان کمیاست که راه را برای توضیح رابطۀ موسیقی با بصریات هموارتر 
بخش سوم نشان داده شد، تناسب تألیفی، عالوه بر اینکه برای گوش نسبت مساوات را 

کند، برای چشم هم کارکردی مشابه دارد و به سبب وجود همین تناسب، چشم تداعی می
کند. این ویژگی ها در پرسپکتیو را به صورت مساوات ادراک میما تفاوت اندازه
ناسب تألیفی، شاید سرنخی باشد برای این که چرا از میان سه تناسب منحصر به فرد ت

ای از یک گفته شده، تنها یکی با صفت تألیفی خوانده شده است. در انتها نیز نمونه
دهد تحقیق ذکر شد که وجود تناسب تألیفی در معماری و تزیینات اسالمی را نشان می

 یان موسیقی و صناعات بصری باشد. گیری پیوندهای متواند الگویی برای پیو می
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 ج. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.2گنابادی. 
تصدیر و مراجعه الدکتور  الشفاء )ریاضیات(. ق(.1405ه. )سینا، حسین بن عبداللّابن

 ه العظمی مرعشی نجفی)ره(.قم: کتابخانه حضرت آیت اللّ ج.2ابراهیم مدکور. 
. ترجمۀ سید عبدالله انوار. یاضیات شفاءجوامع علم موسیقی از رش(. 1393)ـــــــــــــ . 

 همدان: بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا. 
. شرح و تحقیق حسین الصدیق و راویه جاموس. رساله فی العشق(. م2005)ـــــــــــــ . 

 شق: دارالفکر. دم

  ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی. تهران: سروش. قانون در طب. ش(.1389)ـــــــــــــ . 
. ترجمه و تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ش(.1381) .مسکویه، احمد بن محمدابن

 اصغر حلبی. تهران: اساطیر. علی توضیح
ـ .  ة جا: طلیعتحقیق عماد هاللی. بیق. تهذیب االخالق و تطهیر االعراق(. 1426)ــــــــــــ
 النور. 

 : دنيایمحمدرضا تجدد. تهران ترجمۀ .الفهرست ش(.1383) .اسحق ، محمد بنندیمابن
 .کتاب

. تصحیح هیثم خلیفه اإلمتاع و المؤانسةق(. 1424ابوحیان توحیدی. علی بن محمد. )
 طعیمی. بيروت: مکتبه العصریه.

. تصحیح بطرس البستانی. ایل اخوان الصفاء و خالن الوفاءرس(. 1992) اخوان الصفا.
  بيروت: الدار االسالميه. .ج4

. ایرانی در معماری عرفانی : سنتوحدت حسش(. 1380اردالن، نادر و الله بختیار. )
 ترجمۀ حمید شاهرخ. اصفهان: نشر خاک. 

ج. 4رضا کاویانی.  ترجمۀ محمدحسن لطفی ودورۀ آثار افالطون. ش(. 1367افالطون. )
 تهران: انتشارات خوارزمی.

(. نسبت تألیفی: تحقیق و 1394پور ماچیانی. )بهار و تابستان امینی، حسن و ابوذر فرض
 . 30-1، ص1، ش 13، دورۀ تاریخ علم ۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی.تصحیح رسال

 امۀ عالیی، موسیقیسه رسالۀ فارسی در موسیقی )موسیقی دانشنش(. 1371بینش، تقی. )
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. الصفا، کنزالتحف(. رسائل اخوان



 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 204

، دورۀ معارف(. بحث موسیقی در کتاب اخالق جاللی. 1375پورجوادی، رضا. )اسفند 
 . 42-30، ص3سیزدهم، ش 

 .فکران شیعه مذهبالصفا یا روشناخوانش(. مقدمه. در قمیر یوحنا، 1363حسین، طه. )
 دصادق سجادی. تهران: فلسفه.ترجمۀ محم

. ترجمه و تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ش(. مقدمه. در1381حلبی، علی اصغر. )
 اصغر حلبی. تهران: اساطیر. علی توضیح

تهران: علمیه اخالق ناصری.  ش(.1349خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد.)
 اسالمیه. 

. دراسة و تصدیر عبد االمیر اعسم. العلوم مفاتیحق(. 1428خوارزمی، محمد بن احمد. )
 بيروت: دار المناهل.

ه . به تصحیح عبداللّاخالق جاللی ش(.1391الدین محمد بن اسعد. )دوانی، جالل
 مسعودی آرانی. تهران: اطالعات.

 کبیر.. تهران: امیرصوفیه میراث ارزشش(. 1389. )، عبدالحسینکوبزرین
 تهران: کتاب نيستان. از گذر گل تا دل.ش(. 1390الدین. )، حسامسراج

مسعود  ترجمۀ .در هنر اسالمی هندسی هاینقش ش(.1376عایشه پارمان. ) و سعيد، عصام
 )صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران(. : سروشنيا. تهرانرجب

مارۀ به ش نسخۀ خطی کتابحانۀ مجلس شورای اسالمیحلل مطرّز. الدین علی یزدی. شرف
 . 16804بت ث

ق تحقینفایس الفنون فی عرایس العیون. ش(. 1381الدین آملی، محمد بن محمود. )شمس
 ابوالحسن شعرانی. تهران: اسالمیه. 

ه : بالتألیفیهالنسب فی شرفیه رسالهش(. 1385یوسف. ) بن ، عبدالمومنارموی الدینصفی
: خضرايی. تهران بابک ترجمۀهمراه چاپ عکس نسخه خطی احمد الثالث، 

 هنر جمهوری اسالمی ایران. فرهنگستان
تهران: بابک خضرایی.  به کوششااللحان. جامع ش(.1387عبدالقادر مراغی. )

 فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.
المنطقیات للفارابی. حقّقها و قدّم لها محمدتقی ق(. 1408فارابی، محمد بن محمد. )

 الله العظمی المرعشی النجفی. آیه قم: مکتبهپژوه. دانش
 : پژوهشگاه. تهرانآذرنوش آذرتاش . ترجمۀکبیر موسیقی کتاب ش(.1375)ـــــــــــــ . 

 .فرهنگی و مطالعات انسانی علوم



 205پیوند موسیقی و صناعات بصری... /تأملی در 

۲05 

 

ش(. تاریخچه و مبانی موسیقی. ترجمۀ هومان اسعدی. در 1387فارمر، هنری جورج. )
ت ، تهران: شرکی در هنر ایران )از دوران پیش از تاریخ تا امروز(سیرآرتور اپهام پوپ، 

 .3252-3237: 6انتشارات علمی و فرهنگی، ج
(. گره سازی و گره چینی در هنر معماری ایران. تهران: انجمن 1356نژاد، مرتضی )فرشته

 آثار ملی. 
به کوشش سید  درة التاج لغرة الدباجش(. 1369الدین شیرازی، محمود بن مسعود. )قطب

 محمد مشکوه. تهران: حکمت. 
پور. ه ناصح. به کوشش نصراللّرساله موسیقی از درةالتاجش(. 1387)ـــــــــــــ . 

  تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.ج. 2
 در عصر رنسانس گرايی: انسانبویهدر عهد آل فرهنگی احيای ش(.1375کرمر، جوئل. )

 .: مرکز نشر دانشگاهی. تهرانکاشانی ترجمۀ محمدسعيد حنايی .اسالمی

عنوان عالم جبر: مشتمل بر متون ه حکیم عمر خیام ب ش(.1379مصاحب، غالمحسین. )
و ترجمۀ فارسی آثار خیام در علم جبر و تحلیل کارهای جبری وی، با مقدمات و 

 تهران: انجمن آثار ملی. .حواشی
 قم: هجرت.  ؛السّعادهمعراجش(. 1378مهدی. )نراقی، احمد بن محمد 

ترجمۀ کریم فیضی. السعادات؛ جامعش(. ترجمۀ متن کامل 1390ذر. )نراقی، مهدی بن ابی
 قم: قائم آل محمد. 

 . هندسه و تزيین در معماری اسالمی: )طومار توپقاپی(.ش(1389). رونجیب اوغلو، گل

 ه.ترجمۀ مهرداد قیومی بيدهندی. تهران: روزن
ج. تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار 2 نامه.خیامیش(. 1346الدین. )همایی، جالل

 ملی. 
، 13، ش یغما. «غزل و تحول اصطالحی آن در قدیم و جدید»ش(. 1339)ـــــــــــــ . 

 .83-77ص
ترجمۀ محمدابراهیم آیتی. ترجمۀ تاریخ یعقوبی.  ش(.1371یعقوبی، احمد بن اسحاق. )

 کت انتشارات علمی فرهنگی. تهران: شر
Akkach, Samer. )2012(. Cosmology and architecture in premodern Islam: an 

architectural reading of mystical ideas. State University of New York Press, 

Albany. 



 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 206

Al Faruqi, Lois Ibsen . (1985). “Structural Segments in the Islamic Arts: 

The Musical ‘Translation’ of a Characteristic of the Literary and Visual 

Arts.” Asian Music 16(1), pp. 59-82.  
Boyer, Carl B. (1968). A History of Mathematics. John Wiley & Sons, Inc. 

Heath, Sir Thomas Little. (1981). A History of Greek Mathematics. 

Courier Corporation. 
Mitrović, B., & Djordjević, I. (1990). “Palladio's Theory of Proportions 

and the Second Book of the “Quattro Libri dell'Architettura”.” Journal 

of the Society of Architectural Historians, 49(3), pp. 279-292. 
Necipoğlu, Gülru. (2017). The Arts of Ornamental Geometry: A Persian 

Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures. A 

Volume Commemorating Alpay Özdural. Leiden: BRILL.  

 The Scrutinizing Gaze in the Aesthetics of Islamic Visual“ .(2015) . ـــــــــــــ

Cultures: Sight, Insight, and Desire.” Muqarnas Online 32(1), pp. 23-

61. 
Nicumachus. (1926). Introduction to Arithmetic. Translated into English 

By Martin Luther D'ooge. London: The Macmillan Company. 

Özdural, Alpay. (October 1998). “A Mathematical Sonata for 

Architecture: Omar Khayyam and the Friday Mosque of Isfahan.” 

Technology and Culture, 39, no.4: pp. 699-715.  

 ”Omar Khayyam, Mathematicians, and “Conversazioni“ .(1995) . ـــــــــــــ

with Artisans.” Journal of the Society of Architectural Historians, 

54(1), pp. 54-71 

 On Interlocking Similar or Corresponding Figures and“ .(1996) . ـــــــــــــ

Ornamental Patterns of Cubic Equations.” Muqarnas, no 13, pp. 191-

211.  

Panofsky, Erwin. (1995). Meaning in the Visual Arts. Reprint. University 

of Chicago Press.  

Sabra, Abdelhamid I. (1989). The Optics of Ibn Al-Haytham: On Direct 

Vision Bks.1-3. London: Warburg Institute. 
Wittkower, Rudolf. (1998). Architectural Principles in the Age of 

Humanism. Chichester, West Sussex: Academy Editions. 

Wright, Owen. (2004). “The sight of sound.” Muqarnas, no 21, pp. 359–

371. 
 


