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تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری با تکیه بر مفهوم تناسب تألیفی
احسان رجبی
کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران ،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ehsan18@gmail.com
(دریافت ،1398/01/30 :پذیرش)1398/06/12 :

این نوشتار در سه باب تنظیم شده است .در باب نخست برخی از آرای حکمای

مسلمان در باب پیوستگی موسیقی و صناعات بصری آمده است که نشان میدهد

دست کم در مرتبۀ نظر ،میتوان به وجودی چنین پیوندی قائل بود .در باب دوم
مفهوم تناسب تألیفی یا همان تناسب هارمونیک ،که رابطهای ریاضی است و

قدمت آن دست کم به زمان فیثاغورس باز میگردد ،به مثابه یکی از روابط مهم
در تعیین نسبتهای موسیقایی معرفی شده و کیفیت ظهور این مفهوم در شماری
از منابع درجۀ اول اسالمی بررسی میشود .در باب سوم با مقایسۀ قواعد

پرسپکتیو و بیان هندسی تناسب تألیفی ،نوعی مشابهت میان نظام ادراک چشم

و گوش انسان نشان داده شده و با این مقدمه ،نمونهای از بهکارگیری تناسب
تألیفی در معماری و تزیینات اسالمی معرفی میشود تا بابی برای مطالعات آتی

در این حوزه گشوده شود.

کلیدواژهها :تناسب ،تناسب تألیفی ،جمالشناسی اسالمی ،صناعات

بصری ،موسیقی.
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درآمد

تاریخ موسیقی در تمدن اسالمی از معدود حوزههایی است که میتوان در آن از منابع

مکتوب درجۀ اول بسیاری استفاده کرد .چنانکه میدانیم این موضوع در بارۀ بسیاری
از صناعات دوران اسالمی صادق نیست ،چرا که ظاهراً ارباب صناعت کمتر اهل نوشتن

در بارۀ پیشۀ خود بودهاند .فارغ از بررسی علت چنین پدیدهای ،وجود منابع متعدد در

بارۀ موسیقی ،فرصتی است که شاید بتوان آن را برای مطالعۀ سایر صناعات در عالم

اسالم نیز بهکار گرفت .تحقیقهای اندکی در زمینۀ پیوندهای میان موسیقی و صناعات

دیگر در دوران اسالمی انجام شده که احتماالً یکی از علتهای آن تفکیکی است که
همواره میان هنرهای تجسمی یا هنرهای بصری و موسیقی وجود داشته و این موضوع

سبب شده تا تحقیقات اندکی به وجوه مشترک میان این دو حوزه از هنر اسالمی

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

مثابه پیشینۀ تحقیق حاضر ضروری است.

برخی محققان سرشناس در حوزۀ موسیقی سرزمینهای اسالمی همچون فارمر ،بر
پیوند موسیقی و بصریات تأکید کردهاند:
در شرق اسالمی ،از سدههای میانه تا دوران جدید ،رنگ و فرم در پیوندی
تنگاتنگ با موسیقی بودهاند و شواهد بسیاری دال بر پیوندهای بنیادین موسیقی

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

البته فارمر اشارهای به این شواهد نمیکند .گروهی از محققان عمدتاً سنتگرا نیز به بیان
گزاره هایی کلی در باب پیوند موسیقی و سایر هنرها اکتفا کرده و شواهد تاریخی کافی
برای مدّعای خود عرضه نکردهاند .از آن جمله میتوان به کتاب حس وحدت نوشتۀ
نادر اردالن و الله بختیار اشاره کرد .در این کتاب نویسندگان به مقایسۀ تکرار و تسلسل

عناصر معماری اسالمی با ریتمهای موسیقایی پرداختهاند (اردالن و بختیار ،ص .)95

همچنین در کتاب نقشهای هندسی در هنر اسالمی (1976م) نوشتۀ عصام سعيد و
عایشه پارمان ،فصلی کوتاه به بیان اصول ایقاع یا همان ضرباهنگ در موسیقی

سرزمینهای اسالمی به نقل از اخوانالصفا اختصاص یافته است ،ولی توضیح مشخصی
در بارۀ ربط این مباحث با معماری و نقوش هندسی ارائه نشده است( .سعید و پارمان،

ص .)154-151لویس لیما الفاروقی از دیگر محققانی است که کوشیده تا پیوندهایی
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میان موسیقی و سایر هنرهای اسالمی برقرار کند .او در چند مقاله از جمله مقالهای که

در سال  1985منتشر کرده است ،به مقایسۀ واحدهای بنیادین هر یک از هنرها با

موسیقی میپردازد و وجود این واحدها را شاهدی بر وجود نوعی جمالشناسی مشترک

میان هنرها در عالم اسالم میداند (الفاروقی 1،ص )59که البته تحقیقات او خالی از
شواهد تاریخی است و تقریباً ارجاعی به منابع درجۀ اول نمیکند .گلرو نجیباوغلو در

کتاب هندسه و تزیین در معماری اسالمی (1995م) فصلی تازه در مطالعات این حوزه
را رقم میزند و با مراجعه به منابع مکتوب دست اول ،به بررسی اجمالی مبانی اندیشگی
پیوند موسیقی و صناعات دیگر میپردازد .در فصلی از این کتاب وی با ذکر نقلهایی
پراکنده از برخی متفکرین مسلمان به ویژه اخوانالصفا ،به وجود نوعی نظریۀ

جمالشناسی مشترک میان صنایع مختلف اشاره میکند که هندسه و موسیقی هر کدام
شعبهای از این نظریۀ فراگیر محسوب میشوند (نجیباوغلو ،ص .)263-252با این
وجود نجیب اوغلو درنگی در باب کیفیت ارتباط موسیقی با سایر صناعات نمیکند و

صرفاً کلیاتی از این موضوع را بیان میکند .از دیگر تحقیقهای دقیق و در خور توجه

در این حوزه میتوان به چند مقاله از آلپای اوزدورال 2اشاره کرد که در فاصلۀ سالهای

 1996تا  1998نگاشته شده است .او با دقتی مثال زدنی و با کمک شواهد تاریخی
محتلف ،وجود تناسب تألیفی (نکـ  :دنبالۀ مقاله) در گنبد تاجالملک در مسجد جامع

عتیق اصفهان را نشان میدهد .به دلیل اهمیت این تحقیق و ربط آن با نوشتار حاضر،
ذکر مبسوط آن در ادامه خواهد آمد.
حسامالدین سراج در کتاب از گذر گِل تا دل به طرح مباحثی در خصوص نسبت
موسیقی و معماری کرده است که در بخش مباحث نظری منبع او عمدتاً کتاب هندسۀ

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

پرداخته است که در نوع خود بدیع و تأملبرانگیز است .با این وجود ،این نمونهها مبنای

تاریخی مشخصی نداشته و نیز به دلیل دقیق نبودن نقشههای مورد استفاده نمیتوان

چندان به آن اتکا کرد (سراج ،ص .)275-265اُوِن رایت در مقالهای در سال 2004
با مروری بر سابقۀ پژوهشهای معدودِ این حوزه ،به بررسی امکان ارتباط موسیقی با
1. Al Faruqi
2. Alpay Özdural
3. Sacred Geometry
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هنرهای بصری با اتکا بر منابع مکتوب میپردازد .او با مراجعه به آرای افرادی چون

کندی ،فارابی ،اخوانالصفا و دیگر منابع تاریخی وجوه مختلف این موضوع را بیان

میکند .بحث او محدود به کلیات است و به طور مشخص به بررسی نسبتهای موسیقایی
نمیپردازد و در نهایت با ذکر این نکته که نمیتوان وجود شواهدی دال بر پیوند موسیقی
با هنرهای بصری را نادیده گرفت ،میگوید که بررسی این موضوع همچنان چالش
برانگیز است و نیاز به تحقیق بیشتر دارد (رایت 1،ص.)368

گفتنی است تحقیقهایی نیز در بارۀ تناسب تألیفی در متون اسالمی انجام شده که

به نحوی پیشینۀ تحقیق حاضر به شمار میرود ،اما موضوع این تحقیقها صرفاً تناسب
تألیفی است و به وجوه معنایی یا ارتباط احتمالی آن با صناعات نپرداختهاند .رضا

پورجوادی در مقالهای با عنوان «بحث موسیقی در کتاب اخالق جاللی» به آرای

جاللالدین دوانی در بارۀ نسبتهای موسیقایی و تناسب تألیفی پرداخته و نشان داده
است که دوانی چگونه ربط میان نسبتهای موسیقایی و مساوات را تبیین میکند

(پورجوادی ،ص .)339-335حسن امینی و ابوذر فرضپور در مقالۀ «نسبت تألیفی:

تحقیق و تصحیح رسالۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی» برای نخستین بار به شرح مبسوط

تناسب تألیفی با اتکا بر منابع درجۀ اول پرداختهاند .در این مقاله ذکری از تاریخ این
نسبت در آثار حکمای یونان رفته و به کاربرد آن در موسیقی اشاره شده است .سپس

نویسندگان به آرای ابن سینا و خیام در بارۀ این تناسب اشاره کردهاند و مدعی میشوند
که پس از این دو ،تا قرن نهم هجری نویسندۀ دیگری از این تناسب سخن نگفته است

ل مُطَرّز به ذکر معمّاهایی
و در ابتدای قرن نهم شرفالدین علی یزدی در کتاب حُلَ ِ
مرتبط با تناسب تألیفی پرداخته است (امینی و فرضپور ،ص .)9البته این ادعا صحیح

نیست و چنانکه در ادامه خواهد آمد پیش از ابنسینا و پس از خیام ،در منابع مختلف
ذکر تناسب تألیفی آمده است .اما مهم ترین آوردۀ این مقاله تصحیح و تحشیۀ نسخۀ

خطی رسالهای است با عنوان «رسالۀ تألیفیه» اثر ابواسحاق کوبنانی که حاوی مطالب

مهمی در بارۀ تناسب تألیفی است که در ادامه بیشتر از آن سخن خواهیم گفت .همچنین
نویسندگان به معرفی چند نسخۀ خطی دیگر مربوط به تناسب تألیفی و معمّاهای مرتبط

با آن میپردازند که بسیار سودمند است (همان ،ص.)19-17

1. Wright
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مطالعات یاد شده هر یک به وجهی از موضوع مورد نظر تحقیق حاضر پرداختهاند،

اما کمتر تحقیقی را میتوان یافت که با بررسی مبانی اندیشگی موسیقی نزد حکما و

موسیقیدانان مسلمان و بررسی مبانی شکلگیری نسبتهای موسیقایی به جستجوی

پیوندهای احتمالی موسیقی و صناعات بصری بپردازد .این نوشتار با اتکا بر منابع

مکتوب درجۀ اول در قرون میانۀ اسالمی و با تمرکز بر یک مفهوم مشخص به نام

«تناسب تألیفی» در پی آن است تا بابی تازه در مطالعۀ جمالشناسی مشترک میان
موسیقی و صناعات بصری بگشاید .مقاله در سه باب تنظیم شده است .باب نخست

مروری است بر منابع مکتوب درجۀ اول و بررسی اینکه منابع مذکور در باب پیوند
موسیقی و بصریات چه میگویند .در باب دوم مفهوم تناسب تألیفی و ربط آن با

نسبتهای موسیقایی و چگونگی ظهور این مفهوم در منابع مکتوب بررسی خواهد شد.
در باب سوم با اتکا بر مبانی گفته شده و نیز بررسی ویژگیهای ذاتی تناسب تألیفی و با

کمک تحقیقهای دیگر احتمال به کارگیری این تناسب در معماری اسالمی بررسی
خواهد شد.

موسیقی و صناعات بصری
با مروری بر مباحث جمالشناختی در منابع مکتوب ،نمونههای متعددی را میتوان

یافت که حکایت از نوعی جمالشناسی مشترک میان صنایع مختلف میکند که در

بررسی ربط نسبتهای موسیقایی با سایر صناعات ناگزیر باید ذکری از این منابع به

میان بیاید .به گفتۀ اُوِن رایت یکی از نخستین شواهد وجود چنین نگرشی را در آثار

کندی (258-181ق) مییابیم .او در رسالهای با عنوان فی اجزاء خبریه فی الموسیقی

اجماالً به ارتباط رنگها و بویها با موسیقی اشاره میکند (رایت ،ص .)360کمی بعد
فارابی در رسالهای با عنوان «فی التناسب و التألیف» توضیح میدهد که نفس انسانی

را نظامی است متناسب و این را میتوان از میل شدید آن به مرکبّات متناسب دریافت.
او صراحتاً تناسب در همۀ محسوسات را از یک قبیل دانسته و رنگها و نقشها و

اشکال هماهنگ و دارای تساوی و تناسب را شواهد دیدنی از این اصل برمیشمرد و

این اصل را شامل خوردنیها و بوییدنیها و شنیدنیها نیز میداند (فارابی ،المنطقیات
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للفارابی ،ج ،1ص 1.)504او معتقد است که محسوسات مُنافِر نفس آدمی را منقبض و
محسوسات مالیم آن را منبسط میکند 2و به همین سبب است که قدما انواع اوزان و
اشعار و اصوات را برای انبساط نفس وضع کردهاند (همانجا) ،و در ادامه جملۀ

تأملبرانگیزی میآورد:
هر که به دنبال پیروی محققانه از آثار ایشان [قدما] است ،باید که با مطالعۀ

ریاضیات و سپس طبیعیات تربیت شود تا موافقت نظام مزاج و نظام وزن را

دریابد( 3همان ،ج ،1ص.)505

فارابی در موسیقی کبیر هم مشابه همین مضمون را تکرار میکند 4.اشارۀ فارابی به
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.

موضوع ارتباط وزن و مزاج به نحوی پای طبیعیات را به موسیقی باز میکند و به نظر

میرسد از رهگذر همین مفهوم «مزاج» است که میتوان سازوکار تأثیر محسوسات
مختلف اعمّ از دیدنیها و شنیدنیها را توضیح داد .توضیح مفصل مفهوم مزاج البته

خارج از حدود این مقاله است ،اما اجماالً میتوان گفت طبق تعریف رایج میان حکما،

دست کم حکمای مشائی« ،مزاج» کیفیتی است که از ترکیب ارکان اربعه (آب ،خاک،
هوا و آتش) حاصل میشود 5.با توجه به نسبت ترکیب ارکان اربعه ،مزاج میتواند از
 .1إنّه لما كان للنفس نظام متناسب ،وإن لم يکن من طريق الکَم ،قد علم ذلك من عظيم ميلها في جميع المحسوسات

إلى المركبات المناسبة دون البسائط ،أما فى المرئيات ،فكاأللوان المؤلّفة والنقوش باختالف األصباغ واألشکال
والعقود والتعاويج ذوات التساوي والنظام والنسب في تأليفها ،وفى المذوقات كالطعوم المركبة من ألوان الطبيخ

واالبازير ،وفي المشموم اتكالروائح المركبة،كالغالية والخلوق والند والبخور ،وفي المسموعاتكاألصوات واأللحان
المركّبة المناسبة ،ولذلك احدثت التزاويق والنقوش وصناعة الطبائخ والعطر
 .2وكان للنّفس انقباض عن منافر ،وانبساط إلى مالئم

 .3ومن أراد اتّباع آثارهم على التحقيق ،فينبغي أن يتميّز بالرياضيات ،ثم بالطبيعيّات ،لتعرف موافقة نظام المزاج
لنظام الوزن

 .4مثالً در جایی مینویسد« :چگونگی متفق بودن نغمه ها یا مالیم بودن برخی با برخی دیگر در موسیقی مانند اتفاق
و مالیمت ترکیب اشیاء در صناعات دیگر است» (فارابی ،موسیقی کبیر،ص )110و یا در جایی دیگر «اقتران» و

«ترتیب» نغمهها را به مثابه ترکیب رنگها در تزیینات میداند (همان ،ص.)52

 .5چون عناصر اربعه ،يا بعضى ازيشان ،مجتمع شوند بر وجهى كى آن اجسام تفاعل كنند بواسطه (كيفيّات) متضادّه،

تا حدّى كى حاصل شود ازيشان كيفيّتى متوسطه -متشابهه در جميع اجزاء ،اين اجتماع امتزاج ايشان باشد ،و آن

كيفيّت متوسطه ،مزاج (قطبالدین شیرازی ،درة التّاج ،ص.)646

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری179/ ...

کیفیتی به نام «اعتدال» فاصله گرفته یا به آن نزدیک شود .ابن سینا در قانون مینویسد

که مزاج معتدل

مزاجی است که در آن کیفیات متضادّه در ترکیب ،متساوی و متقاوم باشد و این

مزاج تحقیقاً کیفیت متوسط بین آنهاست (ابنسینا ،قانون در طب ،ج،1
ص)14

و در مقابل مزاج نامعتدل را مزاجی میداند که
در حد وسط بین کیفیات متضاده قرار نداشته ،یعنی به یکی از آنها گرایش

بیشتری داشته باشد .این گرایش یا به سوی یکی از دو کیفیت متضاد سردی و
گرمی و یا تری و خشکی است ،و یا به سوی دو تا از آنهاست (همان ،ص.)15

به این ترتیب ،مساوات میان ارکان اربعه ،اعتدال مزاج خوانده میشود .البته ابن سینا
توضیح میدهد که مساوات کامل میان ارکان که «اعتدال حقیقی» خوانده میشود ،در

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

در محسوسات ،یکی از این عوامل است.
اخوانالصفا که یکی از مهمترین وارثان و ناشران حکمت نوافالطونی در عالم اسالم

بوده (زرینکوب ،ص )123و در عین حال نگاشتههای ایشان آکنده از اندیشههای
فیثاغورسی است ،نقش مهمی در وسعت بخشیدن به دامنۀ کارکرد موسیقی و پیوند آن

با سایر حوزهها داشتهاند .ایشان در یک تعریف کلی ،لذت را این گونه تعریف میکنند:
« لذتْ بازگشتِ مزاجْ به اعتدال است پس از آنکه از اعتدال خارج

افتادهباشد»1

(اخوانالصفا ،ج ،1ص413؛ همان ،ج ،3ص .)54در ادامه نیز لذت حاصل از
محسوسات را بر پایۀ اعتدال مزاج تعریف میکنند:

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

بازگرداند ،قوۀ حاسّه آن را پسندیده و از آن لذت میبرد (همان ،ج ،2ص.)413

بر همین اساس تصریح میکنند که لذتی که در پی نگریستن در زیباییها ،شنیدن

نغمههای موزون و استشمام رایحههای نیکو و حتی لمس سطوح بر انسان عارض
 .1اللذة هی رجوع المزاج إلی االعتدال بعدما کانت خارجة عنه

 /180تاریخ علم ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

میشود ،همگی به علت حصول اعتدال در مزاج اوست (همان ،ج ،3ص .)55ایشان

که نگاهی جهانشمول به نسبتهای موسیقایی دارند ،علم نسبت را «علمی شریف و
واجد معانی لطیف» برمیشمارند (همان ،ج ،1ص )255و ادعا میکنند «بدون دانش

نسبت هیچ عمل و صناعتی صحیح نشده و هیچیک از موجودات در نیکوترین وضع

خود قرار نخواهند گرفت» (همان ،ج ،1ص .)256اخوان تصریح میکنند که هدف
آنها از پرداختن به موسیقی محدود به یک صناعت نیست ،بلکه برآنند که بابی در

معرفت نسبتها بگشایند ،به گونهای که به کار «همۀ صنایع» بیاید (همان ،ج،1

ص .)183منشأ نسبتهای موسیقایی نزد اخوان ،به پیروی از فیثاغورسیان ،عالم
افالک است و مکرراً بر وجود این نسبتها در آن عالم تأکید میکنند (همان ،ج،1

ص 205و  215و 216؛ ج ،4ص ،)286در نتیجه به اعتقاد ایشان اِعمال این نسبتها
در مصنوعات ،ضامن زیبایی و پایداری است:

به راستی استوارترینِ مصنوعات و مستحکمترین مرکبات و زیباترین مؤلفات،
آن است که ترکیب بنیان و تألیف اجزای آن بر اساس نسبت افضل باشد (همان،

ج ،1ص.)222

1

اخوان تصریح میکنند که قوۀ بینایی و قوۀ شنوایی هر دو در ادراک نسبتهای افضل
سازوکاری مشابه دارند و این قاعده را به سایر محسوسات نیز تعمیم میدهد:

قوۀ باصره اشتیاقی به رنگها و اشکال نداشته و از آن ملتذّذ نمیشود مگر آنکه
بر اساس نسبت افضل باشد ،و همچنین است قوۀ سامعه که مشتاق و مسرور به

اصوات و نغماتی است که مبتنی بر نسبت افضل باشد[ ]...و بر این قیاس هریک

از سایر حواس نیز اشتیاقی به محسوسات خود ندارند و از آن ملتذذ نمیشوند،

مگر آنهایی که بر اساس نسبت افضل باشد (همان ،ج ،3ص.)276

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

ریاضی ،طبیعی و الهی میدانند:

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

 .1أن أحکم المصنوعات ،وأتقن المركّبات ،وأحسن المؤلّفات ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على النّسبة
األفضل .مشابه این تعبیر در همان ،ج  ،1ص 219نیز آمدهاست.

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری181/ ...

در مفرداتِ آنها نیست؛ از آن جمله است اعداد و اشکال و صورتها و مکان و
زمان و ادویه و طعمها و رنگها و بویها و اصوات و واژهها و افعال و حروف
و حرکات؛ هنگامی که بر اساس نسبتهای تألیفی اجتماعی میان آنها پدید آمد،

افعال و خواص آنها ظاهر شود( 1همان ،ج ،1ص.)113

ایشان میکوشند تا تناظراتی میان نسبتهای موسیقایی و صناعات مختلف برقرار

کنند .مثالً در جایی از همانندی قواعد شعر و عروض با قواعد موسیقی یاد کرده (همان،

ج ،1ص )198-197و در جای دیگر از لزوم ترکیب حروف در خوشنویسی بر اساس
نسبتهای موسیقایی سخن گفتهاند (همان ،ج ،1ص .)220همچنین در مثالی

تأملبرانگیز ،از به کارگیری نسبتهای موسیقایی در ساختمان ساز عود یاد کرده و به

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

دسته به طول آن  1/4باشد و همچنین نسبت میان ضخامت سیمهای مجاور به یکدیگر
 11/3باشد (همان ،ج ،1ص 2.)203این قاعده در بارۀ ترکیب رنگها نیز تکرار شده و
به نظر اخوان ،رنگهای صورتگران مانند سیاه ،سفید ،قرمز ،سبز و زرد ،چنانکه بر

اساس «نسبتهای تألیفی» ترکیب شوند ،تصویر حاصل از آنها زیبا و درخشان خواهد
شد (همان ،ج ،1ص .)253-252در جایی دیگر از ترتیب قرارگیری رنگها در

رنگینکمان یاد کرده و در توضیح علت آن میگویند:

شرح علت آن طویل است چراکه آن را جز مرتاضین در اشکال هندسی و امور

طبیعی و نسبتهای تألیفی در نخواهند یافت (همان ،ج ،2ص.)78

اما یکی از مهمترین بندهای رسائل توصیف تناسبات اندام انسان بر اساس

نسبت های تألیفی است که توجه مورخین هنر را نیز به خود جلب کرده است .اخوان
پس از معرفی نسبتهای افضل در رسالۀ موسیقی ،از صورت انسان به مثابه نمونۀ تامِّ

تجلی نسبتهای موسیقایی یاد کرده و در فصلی با عنوان «در باب تناسب اعضا بر

اساس اصول موسیقی» ،به ذکر دقیق تناسبات این اعضا میپردازند .به بیان ایشان چنان

ال وله خاصّيّة ليست لشيء آخر ،ولمجموعاتها خواصّ
 .1ما من ش يء من الموجودات الرياضيّة والطبيعيّة واإللهيّة إ ّ
ليست لمفرداتها من األعداد واألشکال الصّور والمکان والزمان والعقاقير والطّعوم واأللوان والروائح واألصوات

والکلمات واألفعال والحروف والحركات؛ فإذا جمعت بينها على النّسب التأليفيّة ،ظهرت خواصّها وأفعالها
 .2چنان که خواهیم دید ،این نسبتها در زمرۀ نسبتهای مالیم در صناعت موسیقی هستند.
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که طفلی در رحم مادر تغییر و فسادی در مزاجش اتفاق نیفتد و صحیحالمزاج متولد

شود ،ترکیب اعضای او بر اساس نسبتهای موسیقایی خواهد بود:

طول قامت او برابر با هشت وجب خود او است .از رأس زانوهایش تا پایینترین
قسمت پاها دو وجب ،از رأس زانوهایش تا انتهای رانها دو وجب ،از انتهای

رانها تا رأس قلبش دو وجب ،و از رأس قلبش تا باالی سرش دو وجب .هنگامی

که دستانش را باز کرده و به سمت چپ و راست امتداد دهد ،چنانکه پرنده
بالهای خود را میگشاید ،فاصلۀ مابین نوک انگشتان چپ تا نوک انگشتان
راست ،هشت وجب خواهد بود که نصف آن تا استخوان ترقوّه و ربع آن تا

آرنجهاست؛ و هنگامی که دو دست خود را به سمت باالی سر خود بلند کند ،و

رأس پرگار بر ناف او قرارگرفته و دهانۀ آن تا نوک انگشتان دست او باز شود،
سپس دایرهای به سمت نوک انگشتان پای او رسم شود ،فاصلۀ این دو [نوک
انگشتان دست تا نوک انگشتان پا] مساوی ده وجب به اضافۀ ربع طول قامت

او خواهدبود (همان ،ج،1ص.)224-223

این توصیفات به همین ترتیب ادامه یافته و به تناسبات صورت و اجزای آن و نیز

انگشتان دست میرسد (همانجا) .این نوع بیان از تناسبات بدن انسان ،که دستگاه
تناسباتی ویتروویوس برای بدن انسان را به یاد میآورد ،و در میان متون اسالمی نمونهای

نادر به شمار میرود 1.اخوان در اینجا برای بیان ابعاد بدن از مدولِ وَجَب استفاده

کردهاند و نسبتهایی مانند  11/8 ،11/4 ،11/2 ،1/1و مضاربی از این نسبتها را که به
عنوان نسبتهای افضل میشناسند ،حاکم بر اندازههای بدن میدانند .در ادامه اخوان
به رابطۀ این تناسبات با صناعات بشری اشاره میکنند که نکتهای در خور تأمل است:
و بر این قیاس ،صنعتگران حاذق مصنوعات خود میسازند از شکلها و

تمثالها و صورتها ،که بعضی با بعضی دیگر از جهت ترکیب و تألیف و اندام،

 .1به نظر میرسد نخستین بار اروین پانُفسکی این بند از رسائل را مورد توجه قرار داده و حدس میزند که اخوان
این تناسبات را از منابع کهن تر اقتباس کرده باشند و البته معتقد است این تناسبات نمیتوانسته چندان به کار

صنعتگران بیاید (پانفسکی ( ،)Panofskyص .)77-76گلرو نجیباوغلو نیز معتقد است که احتماالً این توصیف
اخوان از تناسبات بدن انسان مأخذ داوینچی در ترسیم تناسبات بدن مرد ویترُوی ،بوده باشد (نجیباوغلو

( ،2015 ،)Necipoğluص .)32همچنین سامر عکاش تحلیل تأملبرانگیزی از این بند از رسائل به دست میدهد
(عکاش ( ،)Akkachص.)90

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری183/ ...

متناسب هستند؛ همۀ این امور اقتدا به صُنع خداوند است (همان ،ج،1
ص.)226

این توضیح اخوان احتمال پیوند این مطالب با عمل صنعتگران را تقویت میکند .ضمن

اینکه رسائل از نظر نفوذ میان تودۀ مردم و ارتباط نگارندگان کتاب با طبقۀ پیشهوران،
نوعی استثنا محسوب میشود .تعالیم اخوان ،به تصریح متن کتاب ،محدود به یک

کتاب و یک شهر نبود ،بلکه نمایندگان ایشان در شهرهای مختلف تعالیم اخوان را

اشاعه میدادند و از متن رسائل برمیآید که آموزههای اخوان در میان طبقات مختلف

مردم از جمله اصحاب صناعت نفوذ کرده بود (همان ،ج ،4ص 165و ج ،4ص1.)188

گذشته از رسائل اخوانالصفا که بر پیوند موسیقی و بصریات تصریح دارد ،در آرای
ابن سینا نیز اشارههایی با این موضوع یافت میشود .در رسالة فی العشق ،ابنسینا از سه
عامل نظم و تألیف و اعتدال ،به منزلۀ عواملی که سبب ایجاد عشق در نفس ناطقۀ
انسانی (و نیز نفس حیوانی) میشود ،نام برده و نمونۀ آن را اصوات موزون و متناسب

میداند و این اصل را به مرکبّات دیگر نیز تسرّی میدهد (ابن سینا ،رسالة فی العشق،

ص 2.)71قریب به همین مضمون را در مقدمۀ ابن خلدون نیز مشاهده میکنیم .او معتقد
است ادراک حُسن یا زبیایی در دیدنیها و شنیدنیها از یک قبیل است و هر دو به

سبب وجود تناسب میان اجزاست (ابن خلدون ،ج ،2ص.)847
قطبالدین شیرازی (710-633ق) نیز در بخش موسیقی از کتاب درةالتاج از
قاعدهای عام در بارۀ ادراک محسوسات متناسب به واسطۀ قوۀ ممیّزه سخن گفته و
موسیقی را یکی از مصادیق این قاعده به شمار میآورد:

 .1نفوذ رسائل در میان مردم در برخی متون تاریخی درجۀ اول نیز تأیید میشود .کرمر در کتاب خود از ابوسلیمان
سجستانی ،که از معاصران اخوانالصفا بودهاست ،نقل میکند که «کتاب اخوانالصفا میان مردم دست به دست
میشود» (کرمر ،ص .)240همچنین ابوحیان توحیدی از دیگر معاصران و معاشران اخوان ،گزارش میکند که ایشان
رسائل را «در میان ورّاقان توزیع کرده و آن را به مردم تعلیم دادند» (ابوحیان توحیدی ،ص .)163برخی محققان نیز

تأکید میکنند که آموزههای اخوان بیشتر متوجه طبقۀ صنعتگران و مردم عادی بود تا فالسفه (صبره ،ج ،2ص100؛
حسین ،ص18؛ فخری ،ص.)199

 .2إنّ النفس النطقیة ،والحیوانیة أیضاً لجوارها للنطقیة ،أبداً تعشقان کلَ شیء من حسنِ النظم ،والتألیف ،واالعتدال،
مثل مسموعات الموزونة وزناً ومتناسباً ،والمذوقات المرکبة من أطعمة مختلفة بحسب التناسب ،وما شابه ذلک
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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

ادراک نسب ایشان باشد .پس هرگاه که دو نغمه استماع افتد و نسبت میان

ایشان مدرک گردد و کمال قوۀ ممیزه حاصل شود ،سبب لذت گردد

(قطبالدین شیرازی ،رساله موسیقی از درةالتاج ،ج ،1ص.)55

1

چنانکه در ادامه خواهد آمد ،موضوع جمالشناسی مشترک میان صناعات به حوزۀ
حکمت عملی نیز راه یافته بود .جاللالدین دوانی (908-830ق) ضمن مباحث

جمالشناختی خود در اخالق جاللی ،قاعدهای جامع و تأملبرانگیز بیان میکند که از
معنایی واحد در پس مدرَکات موزون و متناسب خبر میدهد که دامنۀ آن تا مزاج و

خُلقیات انسان نیز کشیده میشود:
و حقیقت آنکه یک معنی است که اگر در اجزای ممزجه عنصری ظاهر شود،
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

هر موطن عاشق و طالب آن معنی است ،به هر صورت که نماید و به هر لباس که

برآید (دوانی ،ص.)115

2

چنان که مالحظه شد ،با مراجعه به آرای متفکرین با مشربهای فکری مختلف،

شواهدی دال بر پیوند موسیقی و صناعات بصری ،دست کم در مرتبۀ نظر ،میتوان

یافت .به نظر میرسد این جمالشناسی مشترک ریشه در نظام ادراک تناسب از نظر قدما
داشته و چنان که گفته شد ،مفهوم مزاج و تأثیرپذیری آن از انواع محسوسات متناسب،

میتواند از مبانی این گونه جمالشناسی در نظر گرفته شود.
نسبتهای تألیفی :جانشین مساوات

برای بررسی ماهیت نسبتهای موسیقایی و پیوند آن با صناعات بصری ،باید در مبانی

شکلگیری این نسبتها تأمل کرد .در نتیجه ناگزیر باید به نظریۀ واسطههای سهگانه

 .1شمسالدین آملی نیز همین موضوع را در نفایس الفنون (ج ،3ص )86تکرار کرده است.
ال نکـ  :ملّا مهدی نراقی ،ص126
 . 2همین قاعده در برخی از کتب اخالق ِی پس از دوانی نیز تکرار شده است .مث ً
و ملّا احمد نراقی ،ص.80-78

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری185/ ...

مراجعه کنیم که از روزگاران کهن در تعیین نسبتهای موسیقایی دخیل بودهاند .آن گونه

که غالب مورخین علم نوشتهاند ،از گذشتههای دور سه واسطۀ معروف در ریاضیات

وجود داشته که برای تعیین حد وسط میان دو کمیت به کار میرفته است .ابداع یا کشف
این سه نسبت را به فیثاغورس و پیروان او منتسب میکنند (هیث 1،ج ،1ص ،)85اگرچه
به استناد برخی منابع ،فیثاغورس خود این سه گونه نسبت را زمانی که در بینالنهرین

مقیم بود فراگرفت (بویر 2،ص .)61مطابق آرای فیثاغوریان ،میان دو عدد دلخواه 𝑎 و
𝑐 سه گونه واسطه میتوان درج کرد:
-واسطۀ عددی:

𝑐𝑎+
2

=𝑏

واسطۀ هندسی𝑏 = √𝑎 × 𝑐 :𝑐𝑎2

-واسطۀ هارمونیک (تألیفی)= 𝑎+𝑐 :

𝑏3

افالطون از نخستین کسانی است که تحت تأثیر فیثاغوریان ،در رسالۀ تیمائوس به
این سه نوع تناسب اشارهای کوتاه دارد (افالطون ،ج ،2ص 1895و  .)1922با این
حال نیکوماخوس120-60( 4م) که از فالسفه و ریاضیدانان پیرو فیثاغورس است و
در احیای اندیشههای فیثاغوری در حوزۀ اعداد و موسیقی نقش مهمی ایفا کردهاست،

این نسبتها را به صورت مدون در کتاب خود معرفی کردهاست( .نیکوماخوس،

ص .)278-274البته نیکوماخوس عالوه بر این سه تناسب ،به هفت تناسب دیگر نیز

اشاره میکند که به عقیدۀ او کاربردهایی دارند ،اما تأکید میکند که سه تناسب یاد شده

مهم تر از بقیه هستند .گفتنی است مورد سوم یعنی تناسب هارمونیک ظاهراً پیشتر به
نام متضاد 5شناخته میشده است ،اما چنان که از یامبلیخوس 6فیلسوف فیثاغورسی قرن

1. Heath
2. Boyer
 . 3این سه واسطه با یکدیگر نیز رابطه دارند .مثالً اگر واسطۀ عددی ،هندسی و تألیفی را به ترتیب 𝐴 𝐺 ،و 𝐻 بنامیم،
داریم .G 2 = 𝐻 × 𝐴 :همچنین رابطۀ جالب دیگر این است که معکوس اعداد یک تناسب عددی ،تشکیل تناسب
تألیفی میدهند و برعکس .مثالً سه عدد  7 ،5 ،3تشکیل تناسب عددی میدهند ،و معکوس آنها یعنی  1/5 ،1/3و

 1/7تشکیل تناسب تألیفی میدهند.

4. Nicomachus
5. subcontrary
6. Iamblichus
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سوم و چهارم میالدی ،نقل شده است ،نام این نسبت توسط ارخوطس (428-347

پ.م) و هیپاسوس ( 530-450پ.م) به هارمونیک 1تغییر یافته است (هیث ،ج،1

ص.)85

در متون دوران اسالمی نیز این سه گونه تناسب یا میانگین در حوزههای مختلف

مطرح شده است .به نظر میرسد مهمترین واسطۀ آشنایی مسلمانان با تناسب تألیفی آثار
نیکوماخوس بوده که در قرون اولیۀ اسالمی و همزمان با نهضت ترجمه ،به عربی ترجمه

شده است ،چنانکه ابن ندیم از وجود دو کتاب وی با عنوان «االرثماطیقی» و
«الموسیقی الکبیر» یاد میکند (ابن ندیم ،ص .)485البته چنانکه پیشتر هم گفته شد،
طبق برخی روایتهای تاریخی ،فیثاغورس نظریۀ نسبتهای سهگانه را در بینالنهرین
فرا گرفت و لذا ممکن است منابعی غیر از منابع یونانی هم در آشنایی مسلمانان با

نسبتهای سهگانه در کار بوده باشد .یکی از نخستین منابعی که موضوع نسبتهای
سهگانه را مطرح میکند ،تاریخ یعقوبی است .یعقوبی (متوفی 284ق) در این کتاب از
نیکوماخوس و نیز واسطههای سهگانۀ فیثاغورسی و ارتباط آنها با «ترکیب مواد با طبایع

متفاوت» یاد کردهاست:

[نیقوماخوس] سپس در بارۀ تركيب چيزهايى كه از خلطهاى پراكندهاى مركب
مىشود سخن مىگويد و آنگاه در بارۀ واسطههايى كه سه نوع است :يکى براى
حساب و دوم براى مساحت (هندسه) و سوم براى تأليف الحان (موسيقى) ،و

مىگويد كه بعضى از پيشينيان آن را ده تا قرار دادهاند و واسطههاى هر يك از

حساب و مساحت و الحان را بيان كرده و در بارۀ هر نوعى از آنها بيانى مشروح
و دليلى آشکار آورده است (یعقوبی ،ج ،1ص.)153

البته یعقوبی به روابط ریاضی این سه تناسب اشارهای نمیکند ،اما ارتباط احتمالی
این سه گونه تناسب با ترکیب خلطها یا مزاجهای متفاوت در خور تأمل است .به نظر

میرسد مترجمان مسلمان عبارت «تألیفی» را برای واسطۀ هارمونیک انتخاب کردند،

چنان که عبدالحمید صبره ضمن بررسی واژگان کلیدی در تعریف زیبایی نزد ابن هیثم،

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

در قرن سوم هجری« ،تألیف» و «تألیفی» به عنوان معادل واژگان یونانی  harmoniaو
1. Harmonic

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری187/ ...

 harmonikosانتخاب شد و اصطالحاتی مانند «علم تألیف الحان» یا همان موسیقی و

یا «نسبتهای تألیفی» از آن مشتق گردید و در متون علمی رایج شد (صبره 1،ج،2

ص .)98موضوع واسطههای سهگانه و واسطۀ تألیفی در حدود قرن چهارم نیز مورد
توجه بوده و در منابع مختلف مطرح شده است .مثالً در برخی منابع ،ذیل فصلی در علم

حساب آمده است .خوارزمی (متوفی 387ق) در مفاتیح العلوم و در فصلی با عنوان

«العیارات» تناسبهای سهگانه را معرفی میکند .ظاهراً خوارزمی واژۀ «عیار» را معادل
«تناسب» گرفته است و چنان که خود مینویسد« :عیار ،مشابهت نسبتهاست و دست

کم در مورد دو نسبت قابل تعریف است که در این صورت یکی عیار دیگری خواهد

بود و دو نسبت دست کم با سه عدد قابل تعریف است»( 2خوارزمی ،ص  .)175او ده

نوع عیار را برمیشمارد که ظاهراً برگرفته از کتاب نیکوماخوس است .ابتدا سه تناسب

اصلی را با نامهای حِسْبانی (حسابی) ،مِساحی (هندسی) و تألیفی معرفی کرده و سپس
هفت تناسب دیگر را .خوارزمی در مورد دو تناسب اول توضیحی نمیدهد اما عیار یا
تناسب تألیفی را مربوط به تألیف الحان یا همان موسیقی میداند (همانجا) .اما جای

شگفتی است که در همین کتاب فصلی به موسیقی اختصاص داده شده ،اما نویسنده در
این فصل مطلقاً اشارهای به تناسب تألیفی و کیفیت به کارگیری آن در موسیقی نمیکند.
گفتنی است در کتاب مهم موسیقی کبیرِ فارابی که در همین دوران نگاشته شده هم

اشاره ای به تناسب تألیفی و کاربرد آن در موسیقی نیامده است .فارابی در این کتاب به

نسبتها یا بُعدهای 3مالیم و متفّق اشاره میکند و بعدُ «ذیالکل» ( )2/1یا همان اوکتاو
امروزی را به مثابه نیکوترین اتفاق برشمرده و پس از آن به بُعدهای معروف

«ذیالخمس» ( )3/2و «ذیاالربع» ( )4/3به مثابه بُعدهای دارای اتفاق متوسط اشاره

میکند ،اما فارابی در بارۀ نحوۀ تعیین این نسبتها و علت متّفق بودن آنها توضیح
چندانی نمیدهد (فارابی ،کتاب موسیقی کبیر ،ص.)116-110

به نظر میرسد نخستین بار ابنسینا ضمن آرای خود در بارۀ موسیقی ،به نقش

واسطههای سهگانه در تعیین نسبتهای موسیقایی اشاره میکند .وی ابتدا در بخش
1. Sabra
 .2العيار يشبه النسب وأقل ما يکون العيار في نسبتين ،إحداهما عيار األخرى والنسبتان أقل ما تكونان في ثالثة
أعداد

 .3بُعد ،فاصلۀ میان دو نغمه است و آن را با نسبت عددی میان نغمههای دو طرف آن مشخص میکردهاند.
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ریاضیات از کتاب شفاء و در فصل حساب ،به معرفی واسطههای سه گانه پرداخته و
مانند دیگران وجه تسمیۀ واسطۀ تألیفی را کاربرد آن در صناعت تألیف یا موسیقی

میداند .سپس خاصیت تناسب تألیفی را این گونه تعریف میکند که «نسبت تفاضل

اعظم و اوسط بر تفاضل اوسط و اصغر ،برابر با نسبت اعظم بر اصغر است»( 1ابن سینا،

الشفاء (ریاضیات) ،ج ،1بخش حساب ،ص .)66این خاصیت به زبان ریاضی معادل

است با اینکه میان سه عدد 𝑎( 𝑐 ،𝑏 ،با فرض 𝑎 > 𝑏 > 𝑐) تناسب تألیفی برقرار است
𝑏𝑐−

𝑐

اگر 2.𝑎 = 𝑏−𝑎 :در فصل موسیقی از همین کتاب ابنسینا بر خالف گذشتگان از نحوۀ

بهکارگیری واسطۀ تألیفی در تعیین نسبتهای موسیقایی سخن میگوید .او ابتدا ابعاد
متفّق یا همان نسبتهای موسیقایی را به سه دستۀ «کِبار»« ،اوساط» و «صِغار» تقسیم

میکند و توضیح میدهد که مقصود از کِبار ،ابعادی است که نسبت دو نغمه در آن  2به
 1باشد که این همان بُعد ذیالکل است (ابنسینا ،جوامع علم موسیقی ،ص .)33سپس
ط شامل دو بُعد معروف «ذیالخمس» ()3/2و «ذیاالربع»
توضیح میدهد که اوسا ْ

( )4/3میشود (همان ،ص .)34در ادامه ابنسینا توضیح میدهد که برای تقسیم بُعد
ذیالکل به بُعدهای مالیمِ کوچکتر ،از واسطههای عددی و تألیفی استفاده میشود.

به این ترتیب که اگر طرفین بُعد ذیالکل را  4و  2در نظر بگیریم ،واسطۀ عددی میان

این دو  3میشود ( )3= 2+4/2و در نتیجه با درج این واسطه میان دو پردۀ یک اکتاو،

نسبتهای  4/3و  3/2یا همان ذیاالربع و ذیالخمس حاصل میشود .در ادامه نیز
میگوید که اگر طرفین بُعد ذیالکل را  6و  3در نظر بگیریم و میان این دو واسطۀ

تألیفی یعنی  4را درج کنیم 3باز هم نسبتهای ذیاالربع و ذیالخمس حاصل خواهد
شد (همان 4.)41-40 ،همچنین ابنسینا در ادامه از روش تنصیف (نصف کردن) یک

بُعد سخن میگوید و معتقد است این عمل باید به کمک واسطۀ هندسی صورت بگیرد،
اما زمانی که طرفین بُعد هر دو مربّع کامل نباشند نمیتوان از واسطۀ هندسی استفاده کرد
چرا که نتیجه ،عدد اصمّ خواهد بود و لذا باید از واسطۀ تألیفی یا عددی استفاده شود.

 .1و لزمتها خاصة أن نسبة فضل األعظم على األوسط إلى فضل األوسط على األصغر هي نسبة الطرف األعظم إلى
األصغر
 .2رابطۀ مذکور در واقع صورت دیگری است از همان رابطۀ تناسب تألیفی که پیشتر گفته شد:
 .3یعنی

2×3×6
3+6

𝑐𝑎2
𝑐𝑎+

=𝑏

=4

 .4البته ابنسینا در رسالۀ موسیقی دانشنامۀ عالئی در توضیح تقسیم بُعد ذیالکل تنها به واسطۀ تألیفی اشاره میکند
و سخنی از واسطۀ عددی نمیگوید (بینش ،ص.)20

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری189/ ...

مثالً چون طرفین بُعد ذیالخمس و ذیاالربع دارای جذر صحیح نیستند باید این ابعاد
را با واسطۀ عددی یا تألیفی تقسیم کرد (همان ،ص .)59-58با اینکه ابنسینا توضیح

میدهد که واسطۀ تألیفی چگونه در تعیین نسبتهای مالیم به کار میآید ،همزمان از
کاربرد دو واسطۀ دیگر (عددی و هندسی) در تعیین نسبتهای مذکور سخن میگوید.

اما در بارۀ اینکه چرا تنها یکی از این سه تناسب با صفت تألیفی خوانده شده ،توضیحی
نمیدهد.

۴

6

۴
3

3

3

۲

۲

واسطۀ عددی

3

۲

۴
واسطۀ تألیفی

۴
3

3

تصویر .1تقسیم بُعد ذیالکل با واسطههای عددی و تألیفی

این موضوع در نگاشتههای موسیقیدانان پس از ابن سینا چندان پررنگ نیست و
در مهمترین رسالههای موسیقی پس از او نظیر رسالۀ شرفیه صفیالدین اُرموی و جامع

األلحان عبدالقادر مراغی و نظایر آنها ،ذکری از واسطۀ تألیفی و دو واسطۀ دیگر نیامده

است که خود موضوعی در خور تأمل است 1.اما جالب است که وجوه دیگری از

تناسبهای سهگانه به حوزۀ حکمت عملی راه یافته و آنجا قوام یافته است .تقریباً معاصر

با ابن سینا ،ابوعلی مِسکوَیْه رازی (421-320ق) نخستین کتاب جامع و منقّح در

حوزۀ حکمت عملی را با عنوان تهذیب األخالق و تطهیر االعراق تألیف کرده است که
برخی این کتاب را مؤثرترین کتاب در حوزۀ حکمت عملی دانستهاند (حلبی ،ص.)29

مسکویه عدالت را شریفترین فضیلتها برمیشمرد و در توضیح آن به مفهوم مساوات
و وحدت متمسّک میشود:

 .1صفیالدین اُرموی هم به سیاق ابنسینا نسبت ضِعف ( )2/1را اشرف نسبتها نامیده و پس از آن نسبتهای

3

4/

و  3/2را شریفترین نسبتها میداند .اما در باب اینکه این نسبتها از واسطۀ تألیفی یا حسابی گرفته شدهاند

توضیحی نمیدهد (صفیالدین ارموی ،ص .) 19همچنین است در مورد عبدالقادر مراغی که به پیروی از ارموی

همین نسبتها را نام میبرد (عبدالقادر مراغی ،ص.)50-48
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و چون عدالت توسّط میان اطراف است ،و هیئتی است که به سبب آن قدرت بر
ردّ زاید و ناقص از سوی خود مییابد ،پس تمامترین فضائل و شبیهترین آنها به

وحدت میشود (ابن مسکویه ،ص.)160

سپس تأثیر وحدت و اعتدال را بر قوام و نظام یافتن اشیای متکثر توضیح میدهد:
و هر کثرتی که معنیای وحدتبخش آن را نظم ندهد ،آن را نه قوامی باشد و نه
ثباتی .و زیادت و نقصان و کثرت و قلّتْ چیزهایی هستند که اشیاء را فاسد

میکنند هرگاه میان آنها مناسبتی نباشد که به وجهی اعتدال را بر آنها حفظ کند.
اعتدال همان چیزی است که سایۀ وحدت و معنی آن را بر اشیاء
برمیگرداند(همانجا).

مسکویه به عدالت در افعال اشاره کرده و این بار از دو مفهوم «نسبت» و «مساوات»

سخن میگوید و از مثال موسیقی استفاده میکند:

و عدل در افعال یعنی کارها ،مشتق از معنی مساوات است .و مساوات همانا
شریفترین نسبتها است که در صناعت موسیقی و جز آن مذکور است (همان،

ص.)165

اما روشن است که مساوات در همۀ صناعات یافت نمیشود و در هر ترکیبی ناگزیر

از کثرت و تفاوت هستیم؛ لذا مسکویه این گونه ادامه میدهد:

پس هرگاه مساواتی را که در حقیقت مَثَل است ،در کثرت نیابیم به نسبتهای
یادشدهای برمیگردیم که به سوی آن [مساوات] انحالل مییابند و آن باز به

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

جز میان چهار یا سه چیز یافت نمیشود که وسط در آن مکرّر میشود تا آن نیز
چهار چیز بشود .و نسبت نخستین را نسبت منفصله و نسبت دوم را نسبت متصله
میخوانند» (همان ،ص.)160

سپس در توضیح نسبت متصل مینویسد:
و این نسبت در سه چیز پیدا شود ،و آنها عبارتند از نسبتِ عددی ،نسبت مساحی

و نسبت تألیفی[ ]...اما نسبتهای دیگر همه به آن برمیگردد (همان ،ص.)161

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری191/ ...

در اینجا مسکویه موضوع اعتدال و مساوات را با نسبتهای سهگانه پیوند میزند و

توضیح میدهد که کاربرد این نسبتها در حالتی است که مساوات وجود ندارد و در
واقع این نسبتها به نوعی جانشین مساوات هستند .مسکویه در توضیح مفهوم محبت

و عشق نیز به نقش نسبتها اشاره میکند .او میگوید که «اُلفت» میان جمادات اتفاق
نمیافتد مگر اینکه میان مزاجهای ایشان به واسطۀ نسبتهای عددی یا هندسی یا

تألیفی ،تناسبی برقرار شود و خواصی که از این نسبتها پدید میآید را جزء «اسرار

طبایع» میداند .در اینجا مجدداً تأکید میکند که نسبتهای تألیفی بعد از نسبت
مساوات شریفترین نسبتها هستند (همو1426 ،ق ،ص .)224ترکیب مزاجها بر

اساس نسبتهای تألیفی امری غریب و مبهم به نظر میرسد که توضیح آن نیازمند

مطالعات بیشتر است ،اما آنچه اهمیت دارد خاصیت این نسبتها در الفت دادن و

مساوات بخشیدن به مزاجهای متفاوت است.

در رسالههای بعدی حکمت عملی این موضوع پیگیری شده است .خواجه

نصیرالدین طوسی (672-579ق) در اخالق ناصری به تبعیت از مسکویه از اهمیت
عدالت و مساوات سخن گفته و مینویسد:

چنانكه در موسيقى هر نسبت كه نه نسبت مساوات بود به وجهى از وجوهِ انحاللْ
راجع با نسبت مساوات شود و اال از حد تناسب خارج افتد و در ديگر امور
هرچه آن را نظامى بود به وجهى از وجوه عدالت در او موجود بود و اال مرجع

آن بفساد و اختالل باشد (خواجه نصیرالدین طوسی ،ص.)96

چنان که میبینیم خواجه در اینجا از نسبتهای «راجع» به نسبت مساوات نام میبرد

که در موسیقی کاربرد دارد و این موضوع را به همۀ اموری که دارای نوعی نظام هستند

تعمیم میدهد .در ادامه هم مانند مسکویه از نسبتهای متصل و منفصل بهمثابۀ جانشین
نسبت مساوات یاد میکند ،البته با بیانی روشنتر:
نسبت مساوات بعينها آنجا بود كه مماثلت ،كه عبارت است از وحدت در جوهر
يا كميت ،حاصل بود و آنجا كه مماثلت مفقود بود مساوات چنان بود كه گوئى

نسبت اول با دوم چون نسبت دوم با سوم يا چون نسبت سوم با چهارم است

(همان ،ص.)96

خواجه نصیر در ادامه شأن موضوع نسبت را این گونه بیان میکند« :و قدما را در
تعظیم امر نسبت به استخراج علوم شریف به توسط آن مبالغۀ عظیم است» (همانجا).
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اینکه چگونه نسبتهای تألیفی در موسیقی به نسبت مساوات راجع میشوند ،نه در

بیان مسکویه آمده و نه در بیان خواجه نصیر .اما جاللالدین دوانی در تألیف مهم خود

در باب حکمت عملی یعنی اخالق جاللی این موضوع را تبیین میکند .او به پیروی از
ابن سینا ،نسبتهای موسیقایی را به اعتبار میزان مالیمت آنها به سه دستۀ ابعاد کِبار،

ابعاد وسطی و ابعاد صغار تقسیم میکند (دوانی ،ص .)110-109سپس توضیح میدهد
که چگونه هرکدام از این نسبتها به وحدت یا همان نسبت مساوات راجع میشوند.

ابعاد کبار ابعادی هستند مانند  3/1 ،2/1و  4/1که معادل امروزین یک یا چند اُکتاو

هستند .یعنی نغمههایی که نسبت میان طول پردههای آنها برابر این اعداد است ،واجد
نسبت مساوات و دارای بیشترین مشابهت و مالیمت هستند و به تعبیر دوانی میتوانند

«قائم مقام» یکدیگر باشند (همان ،ص .)111چنانکه در موسیقی پردههای با فاصلۀ
یک یا چند اُکتاو بیشترین مشابهت را دارند .سپس به شیوۀ ابنسینا نحوۀ تقسیم بعد

ذیالکل به وسیلۀ واسطۀ عددی و تألیفی را توضیح میدهد و از ابعاد ُوسطی ،یعنی
نسبت  3/2یا «ذیالخمس» و نسبت  4/3یا «ذیاالربع» سخن گفته و شرح میدهد که
این دو نسبت در حقیقت با یکدیگر برابرند و هر دو به نوعی راجع به نسبت مساوات

هستند .با این توضیح که مثالً در نسبت  ،3/2اگر  6را بنا بر توضیحی که آمد قائم مقام

 3بدانیم ،نسبت  6/2یا همان  3/1حاصل میشود که یکی از ابعاد کبار یا صورتی از
مساوات است .حال اگر در همان نسبت  4 ،3/2را به عنوان قائم مقام  2در نظر بگیریم،

نسبت  3/4حاصل میشود که در واقع همان  4/3یعنی نسبت ذیاالربع است .در نتیجه

نسبتهای 3/2و  4/3در حقیقت یک نسبت هستند و هر دو به توضیحی که آمد راجع به
نسبتهای مساوات میشوند (همان،

ص1.)113-111

به نظر میرسد دامنۀ نفوذ تناسبهای سهگانه ،بهویژه تناسب تألیفی فراتر از متون

حکمی و اخالقی بوده و ردپای آن در برخی مظاهر فرهنگ عامه نظیر اشعار و معماها
نیز قابل پیگیری است .شرفالدین علی یزدی (متوفّی 858ق) از رجال برجستۀ عهد
تیموری است که در یکی از تألیفاتش به نام حُلَلِ مُطَرَّز (زینتهای مُنقّش) ،که کتابی

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

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

 .1برای توضیح مفصل بحث دوانی در این باب نکـ  :پورجوادی ،ص39-37

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری193/ ...

تفاوت مزاج مطرح میشود و نویسنده تصریح میکند که نسبت ترکیب ارکان اربعه در
مرکبات ،در شرف و زیبایی صورت آنها مؤثر است و در باب اهمیت موضوع نسبت

مینویسد:

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

کنگرۀ ادراک آن نمیافتد [ ]...لهذا قدماء که انوار علوم از مشکاة متابعت و
تلمذ انبیا علی نبینا و علیهم الصلوة و السالم اقتباس نمودهاند متصدی تدوین

علم نِسَب شدهاند (شرفالدین علی یزدی ،برگ .)18

سپس از موسیقی بهمثابۀ مصداقی از دانش نسبتهای شریف یاد میکند توضیح
میدهد که دامنۀ این موضوع فراتر از حوزۀ موسیقی است (همانجا) .در جایی دیگر
که به مقولۀ اعداد و انواع نسبتهای میان اعداد میپردازد ،نسبتهای سهگانه را معرفی

میکند .از بیان او برمیآید که این سه نسبت در حوزههای مختلف تداول بسیار داشته و
منافع پرشماری از آنها حاصل میشدهاست:

و اصول آن [تناسبات] که در دیگر علوم مستعمل است و بمزید تداول و شیوع

و کثرت مواضعِ نفعْ ممتاز ،سه ضرب از مناسبت است تناسب عددی و تناسب

هندسی و تناسب تألیفی (همان ،برگ .)306

پس از تعریف هرکدام از این سه تناسب ،معماهایی در قالب شعر آورده شده که

برخی از آنها با استفاده از تناسب تألیفی حل میشوند (همان ،برگ  .)318-317مثالً

در این دو بیت ،طرفین تناسب تألیفی  5و  45هستند و واسطۀ آنها مورد نظر شاعر است
𝑐𝑎2

که برابر با  9است (𝑐:)𝑏 = 𝑎+
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

باشد دو طرف واسطهاش عین مراد است

در ابیاتی دیگر چنانکه خود مینویسد ،اسم «فاطمه» را به رمز آوردهاست:
چو در تناسب تألیفیت بود نه و پنج

کمال دوری اوسط بدیل اصـغر ساز

بجوی ثالث ایشان شرف به فکر صحیح

که هـسـت زهرۀ زهرا عـدیـل ام مـسـیـح
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در این ابیات  5و  9دو عدد اول تناسب تألیفی هستند و بر اساس رابطۀ تناسب تألیفی
𝑏𝑎

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

 81است .حال اگر  81را بدیل (جایگزین) عدد اصغر یعنی  5کنیم ،سه عدد  81و 9
و  45را خواهیم داشت که مجموع آنها برابر  135یعنی معادل ابجد کلمۀ «فاطمه»
خواهد بود .نمونههای دیگری از این نوع ابیات هم در متون

قرون بعدی یافت میشود2.

این موضوع نشان میدهد مخاطبین این معماها ،که الزاماً موسیقیدان نبودهاند ،کم و
بیش با این تناسب آشنا بودهاند .گفتنی است ابواسحاق کوبنانی از ریاضیدانان و ادیبان

همعصر شرفالدین علی یزدی است که ترجمهای فارسی از کتاب هندسۀ بوزجانی هم
از او باقی ماندهاست .وی رسالهای تحت عنوان «رسالۀ تألیفیه» یا «رساله در تناسب

تألیفی» نگاشته است که چند نسخۀ خطی از آن در دست است .حسن امینی و ابوذر
فرضپور تصحیحی از این رساله را در قالب مقالهای در سال  1394منتشر کردهاند و

در آنجا توضیحاتی در بارۀ تناسب تألیفی ،معمّاها و اصطالحات به کار رفته در این

رساله آوردهاند( .نکـ  :امینی و فرضپور ،ص .)28-20این رساله ،چنانکه در آغاز آن
آمده ،مقتبس از بخشهایی از کتاب حلل مطّرز است .کوبنانی هم در این رسالۀ کوتاه
به معرفی تناسب تألیفی و روابط مختلف مربوط به آن و نیز روشهای بهدستآوردن

هرکدام از سه عضو تناسب تألیفی با داشتن دو عدد دیگر پرداختهاست .ضمناً به برخی
روابط که به ساختن سریع تناسب تألیفی میانجامد اشاره میکند .مثالً میگوید که هر

عدد فردْ واسطۀ تألیفی است میان نیمۀ بزرگترش و حاصلضرب نیمۀ بزرگتر در آن

عدد فرد (همان ،ص .)20به زبان ریاضی میتوان گفت سه عدد به صورت 2k+1 ،k+1
و ( )k+1()2k+1همواره تشکیل یک تناسب تألیفی میدهند .مثالً اگر  7را در نظر
بگیریم ،نیمۀ بزرگترِ آن برابر  4و حاصلضرب  4در  7برابر  28خواهد بود .در نتیجه

 .1در نسخهای دیگر از این کتاب در حاشیۀ ابیات مذکور توضیحی آمده که بر اساس آن «کمال دوری یک عدد» از

ال کمال دوری پنج برابر است با
جمع کردن رفت و برگشتی اعداد کوچکتر از آن بهدست میآید .مث ً

 1+2+3+4+5+4+3+2+1که برابر  25است که همان مربع  5است .همچنین کمال دوری  9نیز برابر  81است.

 .2جاللالدین همایی در انتهای مقالهای ،به موضوع نسبت تألیفی اشارهای کوتاه کرده و معمایی دو بیتی از میرزا
نصیر ،شاعر عهد زندیه ،میآورد « :در نسبت مؤلّفه چون سی و ده فتاد/اصغر بجوی و ساز مقدم بر اعظمش//تا جلوهگر
شود ز نهانخانۀ خیال/نام بتی که شادی دلها بود غمش» .چنانکه همایی نیز آورده است پاسخ «ولی» است .بنا بر

رابطۀ تناسب تألیفی عدد اول  6خواهد بود .لذا مجموع سه عدد  6و  10و  30برابر  46است که معادل کلمۀ «ولی»

است( .نکـ  :همایی« ،غزل و تحول اصطالحی آن در قدیم و جدید» ،ص ،83-82همچنین نکـ  :همو ،خیامینامه،
ج ،1ص.)165-164

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری195/ ...

 28 ،7 ،4تشکیل یک تناسب تألیفی میدهند .با توجه به آنچه پیشتر در بارۀ کاربرد

نسبتهای موسیقایی در صناعات دیگر گفته شد ،میتوان حدس زد که روابط ساده و
سریعی که کوبنانی برای محاسبۀ تناسب تألیفی آورده ،احتماالً به کار صنعتگرانی که با

این تناسب سر و کار داشتهاند میآمده است .ضمن اینکه با توجه به سابقۀ کوبنانی در

ترجمۀ کتاب هندسۀ عملی بوزجانی ،که کتابی است مختص صنعتگران ،این حدس

قویتر میشود که این رساله نیز بیارتباط با صنعتگران نبوده باشد ،هرچند در متن رساله
سخنی از این مقصود نیامده است.
تأملی در وجوه بصری تناسب تألیفی
چنانکه گفته شد ،تناسبهای سهگانه در تعیین نسبتهای موسیقایی نقش مهمی
داشته اند ،اما اینکه تنها به یکی از این سه تناسب ،صفت تألیفی اطالق شده است،

حکایت از اهمیت این تناسب دارد .هرچند با اتکا بر منابع مکتوب نمیتوان توضیح

کاملی در این باب ارائه کرد ،میتوان با تأمل در ویژگیهای طبیعی تناسب تألیفی،

حدسهایی در بارۀ اهمیت آن مطرح کرد و احتمال کاربرد آن در صناعات بصری را
بررسی کرد .برای این منظور ،ابتدا به یکی از شیوههای ترسیم هندسی تناسب تألیفی

اشاره میکنیم .به طریق هندسی میتوان اثبات کرد که در هر ذوزنقۀ دلخواه ،خطی که به
موازات دو قاعده و از محل تقاطع اقطار ذوزنقه عبور میکند واسطۀ تألیفی میان دو

قاعده است .یعنی مطابق شکل زیر ،اگر دو قاعدۀ ذوزنقه را  aو  bدر نظر بگیریم ،خط

قرمز مشخص شده برابر است با:

𝑏𝑎2
𝑏𝑎+

تصویر .2واسطۀ تألیفی میان دو قاعده در یک ذوزنقه

حال اگر شکل مذکور را با قواعد پرسپکتیو مقایسه کنیم ،به نتایج تأملبرانگیزی
خواهیم رسید .فرض کنیم تعدادی ستون با اندازههای برابر و در فواصل برابر پیش چشم

ما قرار دارند .اگر تصویر آنچه را چشم ما ادراک میکند بر روی کاغذ ترسیم کنیم ،طبق
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قواعد پرسپکتیو ،ستونها رفته رفته کوچک میشوند ،به طوری که اگر رئوس ستونها
را به یکدیگر وصل کنیم حاصلْ یک شکل ذوزنقه خواهد بود .حال اگر سه ستون را

در نظر بگیریم ،چون که فاصلۀ ستونها برابر است ،ستون میانی دقیقاً از محل تالقی
قطرهای ذوزنقه عبور میکند .با مقایسۀ این قواعد پرسپکتیوی و آنچه در مورد تناسب

تألیفی در ذوزنقه گفتهشد ،میتوان گفت در چشم ما ،ستون میانی واسطۀ تألیفی میان دو

ستون دیگر است .به همین ترتیب تمام ستونها بر اساس تناسب تألیفی کوچک

میشوند .این مقایسۀ ساده نشان میدهد که چشم انسان ستونهایی که مبتنی بر تناسب
تألیفی کوچک میشوند را مساوی ادراک میکند .این موضوع یادآور نکتهای است که
در باب رابطۀ نسبتهای موسیقایی و نسبت مساوات مطرح شد .لذا میتوان گفت هم
چشم و گوش انسان مساوات را به واسطۀ تناسب تألیفی ادراک میکنند و این تناسب

صورتی است از نسبت مساوات .میدانیم که پرسپکتیو کشفی است که منتسب به دوران
رنسانس است ،حال اینکه آیا حکمای یونان باستان و نیز حکمای مسلمان از رابطۀ

تناسب تألیفی با پرسپکتیو و نظام ادراک چشم انسان آشنایی داشتهاند یا نه ،پرسشی

است در خور تأمل.

تصویر .3آنچه در عالم واقع موجود استA=B=C=D :آنچه چشم ادارک میکند:
همچنین

𝐷𝐵2
𝐷𝐵+

𝐶𝐴2
𝐶𝐴+

=𝐵و

=𝐶

با این مقدمه به بررسی یکی از شواهدی که احتمال کاربرد تناسب تألیفی در معماری
اسالمی را تقویت میکند میپردازیم .پیش از آن ذکر این نکته نیز شایان توجه است که

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری197/ ...

معماران غربی در دورۀ رنسانس از واسطههای سهگانه در نظام تناسبات بناهای خود

استفاده میکردهاند .ویتکاور در کتابی که در باب معماری رنسانس نگاشتهاست ،نشان

میدهد که معمارانی نظیر آلبرتی و پاالدیو این تناسبها را در رسالههای خود در بارۀ
معماری معرفی کردهاند و در طراحی فضاهای معماری آنها را بهکار گرفتهاند .ویتکاور

معتقد است که مثالً پاالدیو این تناسب سه گانه را در طول ،عرض و ارتفاع یک اتاق

به کار بسته است .به این ترتیب که ارتفاع مناسب برای یک فضا ،واسطۀ حسابی یا
هندسی و یا تألیفی میان طول و عرض آن فضاست

(ویتکاور 1،ص2.)110-109

در باب اینکه تناسب تألیفی در هندسه و معماری اسالمی چه جایگاهی داشته،
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

وجود تناسب تألیفی را در مثلثی که او «مثلث خیام» مینامد ثابت میکند .تحقیق او
متمرکز بر دو رسالۀ تاریخی است :یکی رسالهای منسوب به خیام که در آن مثلث مذکور

در قالب مسئلهای ریاضی معرفی شده و دیگری رسالهای به نام فی تداخل األشکال

المتشابهه او المتوافقه از مؤلفی ناشناس که احتماالً در قرن هفتم هجری تألیف
شدهاست.
ماجرا از این قرار است که در یکی از رساالت خیام در علم جبر ،مسألهای مطرح

شده که کمی عجیب به نظر می آید و طرح آن برای محققان حوزۀ ریاضیات و جبر فاقد
اهمیت است و چنانکه غالمحسین مصاحب مینویسد:
این قسمت از رساله اهمیت خاصی ندارد ،اگرچه قریب به یازده صفحه از رسالۀ

پانزده صفحهای خیام در حل مسئلۀ مذکور است (مصاحب ،ص.)154

اما چنانکه اوزدورال هم نشان دادهاست این موضوع از جنبۀ تاریخ معماری میتواند
حائز اهمیت باشد .ذکر صورت کامل این مسأله موجب اطالۀ کالم خواهد شد ،3اما به

طور خالصه باید گف ت که خیام ظاهراً به دنبال بیان روشی هرچه سادهتر برای ترسیم

1. Wittkower
 .2برای بررسی دقیقتر این موضوع نکـ  :میتروویچ ( ،)Mitrovićص292-279
 .3برای شرح کامل مسألۀ مذکور نکـ  :همان ،ص279-252
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مثلثی با تناسباتی خاص است تا به کمک آن ربعدایرهای را به دو قسمت معین تقسیم

کند .مثلث مذکور مثلثی است قائمالزاویه که خیام ویژگی آن را این گونه مینویسد:
مثلث قائمالزاویهای مشروط به اینکه وتر زاویۀ قائمه ،مساوی مجموع یکی از
دو ضلع محیط به این زاویه با عمود خارج از رأس آن بر وتر باشد (همان،

ص.)257

به عبارتدیگر در این مثلث رابطۀ زیر حاکم است:

AC+AH=BC

تصویر .4مثلث موسوم به خیام و رابطۀ موجود در آن

ظاهراً این مثلث ،مثلثی مهم و پرکاربرد است و خیام در وصف آن میگوید:
پس هرگاه مثلث قائمالزاویهای با این وصف بسازیم ،خواهیم توانست این شکل

را بهطریق هندسی ترکیب کنیم .و این مقدمه ،یعنی مثلثِ دارای خاصیت مذکور،
فایدهای بسیار در امثال این مسأله دارد (همانجا).

برای ترسیم این مثلث خیام ابتدا مسأله را تبدیل به یک معادلۀ درجه سوم میکند و
سپس مینویسد که حل این معادله به وسیلۀ هندسۀ مسطحه ممکن نیست و به دانش
مقاطع مخروطی نیاز دارد (همان ،ص .)262در ادامه خیام از آالتی سخن میگوید که

میتواند برای ترسیم این مثلث به کار آید« :در اینگونه اعمال ناچار به قطوع مخروطی،
و یا برای کسانی که مخروطات نمیدانند به آالتی احتیاج میافتد» (همان ،ص.)265

به عقیدۀ آلپای اوزدورال ،خیام این توضیحات را در مجلسی و در پی درخواست

شخصی که احتماالً معمار بوده بیان داشتهاست و مجلسی که خیام از آن سخن میگوید
متشکل از صنعتگرانی بوده که از علومی نظیر مقاطع مخروطی و معادالت درجۀ سوم،

اطالع چندانی نداشتهاند (اوزدورال ،1995 ،ص.)59

اما سرّ اهمیت این مثلث در چیست؟ چرا فرد مذکور به دنبال روشی برای ترسیم آن

بوده است؟ یک پاسخ احتمالی وجود تناسب تألیفی در این مثلث است .چنانکه

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری199/ ...

اوزدورال نشان دادهاست ،میان سه پارهخط در این مثلث ،تناسب تألیفی وجود دارد

(اوزدورال ،1998 ،ص .)705او با استدالل هندسی نشان میدهد که اگر مثلث ABC
طوری ترسیم شود که رابطۀ مذکور یعنی  AC+AH=BCبرقرار باشد (مثلث خیام)،

آنگاه رابطۀ زیر در آن برقرار است:

𝐻𝐵 𝐵𝐶 −
𝐶𝐴 𝐵𝐻 −
𝐶𝐵
=
𝐶𝐴
تصویر .5رابطۀ تناسب تألیفی در مثلث خیام

و این دقیقاً رابطۀ تناسب تألیفی است که نشان میدهد پارۀ بزرگترِ وتر ،یعنی BH
واسطۀ تألیفی میان وتر( )BCو ضلع کوچکتر مثلث ( )ACاست 1.سپس اوزدورال به
اهمیت تناسب تألیفی در دوران اسالمی و نقش آن در نظریههای موسیقی اشارهای کوتاه

میکند و در ادامه مدعی میشود که مثلث خیام ،که تناسبات موسیقایی در دل آن پنهان
شده ،ابزاری کارآمد برای معماران بوده است (همانجا).

اوزدورال دو شاهد در خور توجه از کاربرد این مثلث ذکر میکند :یکی در نقوش
هندسی و دیگری در تعیین تناسبات بنا .نخست به وجود این مثلث در رسالۀ فی تداخل

األشکال المتشابهه او المتوافقه ،که تنها سند تاریخی موجود در بارۀ شیوههای ترسیم

گره است 2،میپردازد .او نشان میدهد نگارندۀ این رساله ،در چند موضع ،راهحلهایی
تقریبی برای ترسیم مثلث خیام ارائه کرده است و از دَوَران این مثلث حول مرکز مربعی

که ضلع آن ب رابر وتر مثلث است ،شکلی حاصل شده که در معماری اسالمی بسیار
پرکاربرد است و امروز از آن با عناوینی نظیر «چهار ترنج» و یا «چهار بائو» یاد میشود

(فرشتهنژاد ،ص .)11-10نویسنده در موارد مختلف از این مثلث و ترکیبات مختلف

 .1اوزدورال نشان میدهد که میتوان دو تناسب دیگر ،یعنی حسابی و هندسی را نیز به نحوی در این مثلث نشان داد
(اوزدورال ،1998 ،ص.)704

 .2برای بررسی تحقیقهای انجام شده روی این رساله نکـ  :اوزدورال 1996 ،و نجیباغلو ().2017 ،
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آن استفاده کردهاست؛ گاه به صورت نقش و گاه به صورت زیرنقش (نکـ  :اوزدورال،

 ،1996ص.)200-197

تصویر .6روشهای هندسی و تقریبی مؤلف فی تداخل األشکال
برای ترسیم مثلث خیام و شکل چهار ترنج

نکتۀ دیگری که اوزدورال بدان پی برده است انطباق این مثلث با تناسبات گنبدخانۀ

شمالی مسجد جامع عتیق اصفهان (گنبد تاج الملک) است .وی نشان میدهد که دهانۀ
پایۀ گنبد و ارتفاع آن از زمین تا شروع ناحیۀ انتقال و ارتفاع ناحیۀ انتقال ،تشکیل یک

تناسب تألیفی یا موسیقایی میدهند .همچنین چند ارتفاع مهم دیگر در گنبدخانه را
معادل واسۀ تألیفی برخی ابعاد دیگر میداند .ضمناً نشان میدهد برخی نقاط فرعی نیز
بر اساس واسطۀ عددی و هندسی تعیین شدهاند (همو ،1998 ،ص .)711-709این

موضوعی است تأملبرانگیز و نشان میدهد نسبتهای تألیفی عالوه بر موسیقی ،در
صناعات دیگری همچون معماری هم مورد توجه بوده است که این موضوع با مبانی

نظری گفته شده در باب نخست کم و بیش سازگار به نظر میرسد .البته بر پایۀ این

نمونههای اندک نمیتوان در بارۀ پیوند موسیقی و هنرهای بصری حکم قطعی صادر

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری201/ ...

کرد ،اما ممکن است بررسی این نوع تناسب در دیگر آثار تاریخی معماری نتایج

کاملتری به دست دهد.

تصویر .7چگونگی شکلگیری نقش چهارترنج بر اساس تکرار مثلث خیام

تصویر .8انطباق تناسب تألیفی موجود در مثلث خیام و تناسبات گنبد تاجالملک (اوزدورال،1998 ،
ص)705

نتیجه

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

دادیم که میان نسبتهای موسیقایی و سایر صناعات ،از جمله صناعات بصری ،دست
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کم در مرتبۀ نظر ،ارتباطهایی وجود دارد و چنانکه گفتیم این ارتباط کم و بیش از
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

وسیعتر هم در حوزۀ موسیقی و هم در حوزۀ طبیعیات است .در باب دوم تالش شد تا
تصویری از جایگاه واسطههای سهگانۀ فیثاغورسی و مشخصاً واسطۀ تألیفی ،در منابع

مکتوب اسالمی عرضه شود و همان طور که بیان شد ،به جز معدودی از متفکرین که به
نقش این سه واسطه در تعیین نسبتهای موسیقایی اشاره کردهاند ،باقی منابع تنها از

این تناسبها نام بردهاند .البته در حوزۀ حکمت عملی این تناسبها بیشتر مورد توجه
قرار گرفته و بحثی دقیق و مهم در بارۀ رابطۀ این تناسبها با نسبت مساوات مطرح شده

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

تداعی میکند ،برای چشم هم کارکردی مشابه دارد و به سبب وجود همین تناسب ،چشم
ما تفاوت اندازهها در پرسپکتیو را به صورت مساوات ادراک میکند .این ویژگی
منحصر به فرد تناسب تألیفی ،شاید سرنخی باشد برای این که چرا از میان سه تناسب
گفته شده ،تنها یکی با صفت تألیفی خوانده شده است .در انتها نیز نمونهای از یک

تحقیق ذکر شد که وجود تناسب تألیفی در معماری و تزیینات اسالمی را نشان میدهد

و میتواند الگویی برای پیگیری پیوندهای میان موسیقی و صناعات بصری باشد.
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