
Αρµονία: Η µαθηµατική θεωρίας της µουσικής.Η αριθµητική σε κίνηση  
 

Ο Πλάτωνας στην "Πολιτεία" (530 c8 - 531 c8) αναφέρει τα 4 µαθήµατα που κάνει ένα 
άτοµο "ανώτερο". Αυτά είναι: Η αριθµητική, η γεωµετρία, η αστρονοµία και η µουσική. Οι 
ίδιοι οι Πυθαγόρειοι (από τους οποίους το έργο του Πλάτωνα έχει επιρρεαστεί) πίστευαν 
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Πλάτων (530 d8) ότι αυτές είναι "αδελφές επιστήµες". Τα 
µαθήµατα χωρίζονταν σε 4 γένη τα οποία συσχετίζονταν µεταξύ τους:  

Γεωµετρία:    Μεγέθη σε ακινησία 
Αστρονοµία:  Μεγέθη σε κίνηση 
Αριθµητική:   Αριθµοί σε ακινησία 
Μουσική:      Αριθµοί σε κίνηση  
 
Οι Πυθαγόρειοι είχαν διαπιστώσει ότι για την αρµονία δεν είχαν σηµασιά τα απόλυτα µήκη 
των χορδών (το κούρδισµα δηλαδή του οργάνου) µιας λύρας αλλά η µεταξύ τους σχέση η 
οποία καθορίζει και την µελωδία στη µουσική. Είναι η σχέση µεταξύ δύο χορδών (των 
µηκών τους) µιας λύρας η οποία αποτελεί ένα µουσικό διάστηµα (δίχορδο) - όπως ακριβώς 
και στη θεωρία των λόγων µεταξύ αριθµών µπορεί διαφορετικοί αριθµοί (αριθµητής και 
παρονοµαστής) να δίνουν το ίδιο κλάσµα: 1/2 = 4/8. Ένα διχορδο λοιπόν µπορούµε να το 
φανταστούµε ως λόγο αριθµών (κλάσµα). Οι αριθµοί αυτοί θα είναι τα µήκη των χορδών 
µιας λύρας.  

Οι πυθαγόρειοι χρησιµοποιούσαν την λύρα και όπως αναφέρει ο Ιάµβλιχος στο έργο του 
"περί πυθαγορείου βίου" τους αυλούς τους θεωρούσαν "υβριστικόν" (αλλαζονικό) όργανο. 
Χρησιµοποιούνταν η οχτάχορδη λύρα (Βαβυλωνιακής προέλευσης). Οι ονοµασίες των 
χορδών της αναφέρονται από τον Νικόµαχο τον Γερασινό (2 αιώνας µ.Χ.) στο έργο του 
"πυθαγόρειου αρµονικού εγχειριδίου κεφάλαια", χωρίο 11,4,13-30) 

Τον Φιλόλαο (5-4 αιώνας π.Χ.) στο έργο του "περι φύσεως" τον ενδιαφέρουν µόνο οι 
χορδές µε µήκη 6, 8 , 9 και 12 µονάδες µήκους αντιστοιχα (ανεξάρτητα όπως τονίσαµε από 
την µονάδα µήκους που χρησιµοποιείται κάθε φορά, αφού αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η 
µεταξύ τους σχέση και όχι τα απόλυτα µεγέθη). 

 

Οι Πυθαγόρειοι ασχολούνταν µε τα µουσικά διαστήµατα 2/1 ("αρµονία" ή οκτάβα) και 3/2 
("δι'οξειάν" ή "δια πέντε"). Τους απασχολούσε η εύρεση κοινού µέτρου για τα διαστήµατα 
αυτά. H ανακάλυψη δηλαδή κάποιας σχέσης συµµετρίας (ενός διαστήµατος που κάποιο 
πολλαπλάσιο του να παράγει τα διαστήµατα αυτά).Στο απόσπασµα 6 από το έργο του 
Φιλόλαου "περι φύσεως" διασώζονται οι εξής σχέσεις µεταξύ των µουσικών διαστηµάτων: 

 

 



 

Tα διαδοχικά διαστήµατα που δηµιουργούνται κατά τις ανθυφαιρέσεις είναι λόγοι µεταξύ 
δυνάµεων του 2 και του 3. Η διαδικασία οφείλει να σταµατήσει όταν κάποιος από τους 
λόγους αυτούς γίνει ίσος µε τη µονάδα, οπότε και ο προηγούµενος λόγος που θα έχει βρεθεί 
θα αποτελεί και το κοινό µέτρο που αναζητούµε ο οποίος και λόγος και θα καταµετρεί και 
το αρχικό διάστηµα (αλλά και όλα τα άλλα). Οι λόγοι όµως αυτοί, εξ' αιτίας της µορφής 
τους (2^µ/3^ν) όσο και να αυξάνουν οι εκθέτες, προσεγγίζουν τη µονάδα, χωρίς όµως ποτέ 
να γίνουν ίσοι µε αυτή. Τα µεγέθη αυτά είναι λοιπόν ασύµµετρα και η πολλαπλασιαστική 
διαδικασία της ανθυφαίρεσης της αρµονίας είναι άπειρη, καθώς κανένα από τα 
προκύπτοντα διαστήµατα δε µπορεί να αποτελέσει κοινό µέτρο αυτής και τα αρχικά µεγέθη 
2/1, 3/2 είναι µεταξύ τους ασύµµετρα. 

Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν γνωστά στους πυθαγορείους και µάλλον είναι το πρώτο 
αποτέλεσµα - ένδειξη περί ασυµµετρίας στη φύση στο οποίο είχαν καταλήξει (πριν ακόµα 
ανακαλύψουν την ασυµµετρία της τετραγωνικής ρίζας του 2). 

Η ανθυφαίρεση (δηλαδή ο αλγόριθµος εύρεσης του µέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθµών) 
ήταν µέθοδος γνωστή στους πυθαγορείους πολύ πριν τουν Ευκλείδη, ο οποίος την αναφέρει 
στο VII βιβλίο των στοιχείων του (πεπερασµένη ανθυφαίρεση αριθµών) και στο Χ βιβλίο 
(άπειρη ανθυφαίρεση µεγεθών) και πρέπει να ήταν το ουσιαστικό βήµα της µετάβασης 
(αναφέρεται και από τον Αριστοτέλη ένας ανθυφαιρετικός ορισµός της αναλογίας στα 
"τοπικά") από την προγενέστερη (εµπειρική) θεωρία λόγων µε βάση την αρµονία 
(πυθαγόρεια µαθηµατική θεωρία της µουσικής) στην µετέπειρα εξελιγµένη µορφή τους 
όπως υπάρχει στον Ευκλείδη. 

Πεπερασµένη ανθυφαίρεση -> Συµµετρα µεγέθη (ή αριθµοί) (υπάρχει µέγιστο κοινό µέτρο) 



Άπειρη ανθυφαίρεση -> Ασυµµετρία µεγεθών 

 Εµπειρική θεωρία λόγων 
µεγεθών 

Ανθυφαίρεση µεγεθών 
Αριστοτέλης, "τοπικά" 

 
α/β = β/γ <=>  

Ανθ(α,β)=Ανθ(γ,δ) 

 
Θεωρία αναλογιών 

µεγεθών 
(Εύδοξος, βιβλίο V 
Στοιχείων Ευκλείδη) 

 Εµπειρική θεωρία λόγων 
αριθµών 

(πυθαγόρεια θεωρία  
µε βάση την αρµονία) 

Θεωρία αναλογιών 
αριθµών 

(Θεαίτητος, βιβλία VΙΙ, X 
Στοιχείων Ευκλείδη) 

 

Οι αριθµοί για τους αρχαίους θεωρούνταν οι θετικοί ακέραιοι µόνο. Το µηδέν δεν 
θεωρούνταν αριθµός καθώς επίσης και την µονάδα δεν την θεωρούσαν αριθµό, αλλά 
διαχώριζαν την µονάδα ως την οντότητα εκείνη η οποία δηµιουργεί τους αριθµούς. 
(Θεωρούσαν την µονάδα ως το ον το οποίο µε τη βοήθεια του απείρου (δηλαδή διαδοχικές 
προσθέσεις µονάδων) µας δίνει µε επαγωγικά βήµατα το σύνολο των φυσικών αριθµών. 

Μονάς (αριθµός 1) Αριθµοί 
Χρονική στιγµή 
(τώρα) Χρόνος 

Αρµονία Μουσικός 
φθόγγος 

 Υπήρχε σαφής διαχωρισµός στα µαθηµατικά των αρχαίων ανάµεσα στους αριθµούς 
(θετικοί ακέραιοι) και τα µεγέθη (µήκη, εµβαδά, όγκοι). Τα µεγέθη χαρακτηρίζονταν από το 
συνεχές. Οι αρχαίοι λέγοντας άπειρο ενοούσαν µόνο το διακριτό - αριθµήσιµο άπειρο (όπως 
το άπειρο του πλήθους των φυσικών ακεραίων που ο ένας προκύπτει επαγωγικά από τον 
προηγούµενο του µε πρόσθεση µιας µονάδας). 

Αναλογία: Ισότητα λόγων 

 Ανθυφαίρεση: Αµοιβαία διαδοχική αφαίρεση µεγεθών του µικρότερου από το µεγαλύτερο 
κάθε φορά, κατά ένα maximal τρόπο κάθε φορά (αφαιρώντας κάθε φορά όσα ακέραια 
πολλαπλάσια µπορούµε...) 

πχ. Ας δούµε την ανθυφαίρεση Ανθ(27,23) 

27 = 1 • 23 + 4 

23 = 5 • 4 + 3 

4 = 1 • 3 + 1 

3 = 3 • 1 + 0 



Θάνος Α. Τάσιος, Μαθηµατικός, Μ.Ed Διδακτικής & Μεθοδολογίας των 
Μαθηµατικών Παν. Αθηνών 
 
 

Άρα Ανθ(27,23) = [1,5,1,3]. Στο παράδειγµα µας µέγιστος κοινός διαιρέτης (27,23) = 1 

πχ.  Για την ανθυφαίρεση των 48 και 32 έχουµε τα εξής βήµατα: 

48 = 1 • 32 + 16 

32 = 2 • 16 + 0 

Άρα Ανθ (48,32) = [1,2] και µ.κ.δ.(48,32) = 16 (Είναι ο µεγαλύτερος από τους αριθµούς που 
διαιρούν τον 48 και τον 32 ταυτόχρονα) 

Η έννοια της ενθυφαίρεσης χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του Πλάτωνα. Για να µελετήσουµε 
το έργο του Πλάτωνα χρησιµοποιούµε τα µαθηµατικά (µια και ο Πλάτωνας ήταν 
επηρεασµένος από την πυθαγόρεια αριθµοκεντρική φιλοσοφία) αλλά και αντίστροφα, 
χρησιµοποιούν οι ιστορικοί των µαθηµατικών τα έργα του Πλάτωνα για να αποκτίσουν 
εικόνα της µαθηµατικής γνώσης της εποχής. Η έννοια της ανθυφαίρεσης είναι θεµελιώδης 
για τον Πλάτωνα. Η κοσµοθεωρία του είναι ανθυφαιρετική και πιστεύει ότι κάθετι στη 
φύση δηµιουργείται και εξελίσσεται µε ανθυφαιρετικές διαδικασίες. Η ζωή, ο θάνατος, η 
κοσµογονία, οι φιλοσοφικές ιδέες και έννοιες, όλα διαρθρώνονται µε βάση την 
ανθυφαίρεση. 


