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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ, 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ 

Ό Ίάμβλιχος κατήγετο εκ της Χαλκίδος της Κοίλης Συρίας, ήτο δηλ. Σύρος, 
ήκμασε δέ κατά τον 3 — 4 αι. μ. Χ. Έσπούδασεν εις την Άλεξάνδρειαν, δπου 
είχε καθηγητήν τον μαθηματικον καί φιλόσοφον Άνατόλιον, ό όποιος κατά το 269 
έ'γινεν επίσκοπος Λαοδικείας (της Συρίας). Βραδύτερον εσχε καθηγητήν εις τήν 
'Ρώμην τον Πορφύριον και ακολούθως 'ίδρυσε φιλοσοφικήν Σχολήν εις τήν Ά π ά -
μειαν της Συρίας. 'Υπήρξε νεοπλατωνικός φιλόσοφος. "Εγραψε πολλά έ'ργα, εκ των 
οποίων έσώθησαν ολίγα. Μεταξύ αυτών καταλέγονται καί τά έξης : 

1. Περί του Πυθαγορικοΰ βίου (L. Deubner, Λειψία 1937). 
2. Περί της Νικόμαχου 'Αριθμητικής Εισαγωγής (Η. Pistelli, Λειψία 1894). 
3. Περί τής Κοινής Μαθηματικής Επιστήμης (Ν· Festa, Λειψία 1891). 
4. Θεολογούμενα τής 'Αριθμητικής (V. de Falco, Λειψία 1922). 

Tò υπό τον τίτλον Προτρεπτικός εις αποσπάσματα διασωθέν έ'ργον προέρχε
ται εκ του Προτρεπτικού του 'Αριστοτέλους, χωρίς δμως ό Ίάμβλιχος νά άνα-
φέρη ότι το έ'ργον του αυτό προέρχεται εκ του αριστοτελικού Ιργου 1. 'Αλλά και 
εις τήν πραγματείαν του Ίαμβλίχου Περί τής Κοινής Μαθηματικής 'Επιστήμης, 
όλόκληρον το VI κεφάλαιον προέρχεται έκ των διαλόγων του Πλάτωνος, χωρίς 
ό Ίάμβλιχος νά άναφέρη τούτο 2 . 

Ό Ίάμβλιχος, φαίνεται, δτι ειχεν ύποστή τήν έπίδρασιν διδασκαλιών του Χρι
στιανισμού παρά του διδασκάλου του 'Ανατολίου, ως συνάγεται εκ τής πραγμα
τείας Περί του Πυθαγορικοΰ βίου, δπου διαβάζομεν τά ακόλουθα : άπαντα μέντοι 
δσα περί του πράττειν ή μή πράττειν διορίζουσιν έστόχασται προς το θείον, και 
αρχή αύτη εστί, και ό βίος άπας συντέτακται προς το άκολουθειν τω θεφ καί ό 
λόγος αυτός ταύτης εστί τής φιλοσοφίας 3. Εις τήν πραγματείαν του Περί τής 
Νικόμαχου 'Αριθμητικής Εισαγωγής ό Ίάμβλιχος όμιλεϊ περί θείας προνοίας 4 . 
Βυζαντινός δέ σχολιαστής, ό όποιος βέβαια ήτο Χριστιανός, σχολιάζων τήν προη-
γουμένην πραγματείαν του Ίαμβλίχου λέγει : «τοΰτο αίνιττόμενος ό θειος Ίάμβλι-
χος ειπεν δτι του ηνωμένου επ' άπειρον έστιν ή τομή, έπεί καί πάντα τά 
οντά είτε νοητά εϊτε καί αισθητά κατά αριθμόν υπό του δημιουργού νου καί 
τής αρρήτου τούτου σοφίας καί του παναγίου καί ζωοποιού αύτοΰ πνεύματος 
έκτίσθησαν 5». 

Εις τήν αυτήν πραγματείαν του Περί τής Νικόμαχου 'Αριθμητικής Εισαγω
γής ό Ίάμβλιχος έχει διασώσει σπουδαίας πληροφορίας δια τήν θεωρίαν τών αρι
θμών τών αρχαίων Ελλήνων, τάς οποίας δεν άπαντώμεν εις τά Στοιχεία του Εύ-
κλείδου, μεταξύ τών οποίων άναφέρομεν το Θυμαρίδειον Έπάνθημα 6 . Εις μερικά 

1. Κ. Δ. Γεωργούλη, 'Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 76. 
2. Έπινομίς 991 Β - D, 986 C - D. Πολιτεία 537 C - D, 527 D -Ε, 521 C- D, 523 Α, 

532 D κλπ. (Festa σ. 6,20 — 27 ύποσ.). 
3. Περί Πυθ. βίου 86—88 καί το αυτό 137—138, Deubner σελ. 50,17 καί 77, 16. 
4. Iamblichus in Nicomachi Arithm. Introd. H. Pistelli, Lipsiae 1894. 
5. Pistelli 126 — 127. 
6. Ε. Σ. Σταμάτη, Ιστορία τών Ελληνικών Μαθημαικών, 'Αθήναι 1976, σελ. 84. 
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δμως σημεία των συγγραφών του ό Ίάμβλιχος παρουσιάζεται ανακριβής και τά 
σχόλια του είναι εσφαλμένα. Ή Eva Sachs ονομάζει αυτόν άναξιόπιστον καί 
αναληθή 7. 

Μνημονεύομεν αμέσως κατωτέρω σχόλια του Ίαμβλίχου εις τινας ορισμούς 
των αριθμητικών βιβλίων του Εύκλείδου : 

«Του γαρ αρτίου καθ* ύποδιαίρεσιν το μέν έστιν άρτιάκις άρτιον, το δ' άντίζυ-
γον τούτω άρτιοπέρισσον, ώσανεί ακρότητες" μέσον δ* αυτών και οίον κοινον αμφο
τέρων περισσάρτιον. δπερ άγνοοουντες οι περί τον Εύκλείδην συγκεχυμένως τον 
αυτόν οϊονται περισσάρτιον τε και άρτιοπέρισσον είναι ώστε και ένθάδε 
ήμαρτημένως πάλιν Ευκλείδης αφορίζεται λέγων «άρτιάκις άρτιος αριθμός έστιν 
ό ύπ' αρτίου μετρούμενος άρτιάκις)).... 'Επειδή δέ ενταύθα προδηλότερον αμάρτημα 
παρά τω Ευκλείδη έστι το μή διακρίνειν άρτιοπέρισσον περισσαρτίου... .λέγει γαρ 
οΰτως : «άρτιοπέρισσος αριθμός έστιν ό υπ" αρτίου αριθμού μετρούμενος περισσάκις». 
ό δέ αυτός και περισσάρτιός έστι' καί γαρ υπό περισσού αριθμού μετρείται άρτιάκις, 
οίον λόγου χάριν ό ς-'* εάν μέν γαρ δις τρία λέγομεν, άρτιοπέρισσος, εάν δέ τρις 
δύο περισσάρτιος* πάνυ εύήθως. Άλλα καί εν τφ τρίτω τών αριθμητικών τους 
τρεις εις ενα συγχέει, δουλεύων δηλονότι τη του ονόματος έμφάσει 8». 

Ερμηνεία : «Διότι κατά τήν ύποδιαίρεσιν του αρτίου το μέν είναι άρτιάκις 
άρτιον, το άντίστοιχον δέ τούτου είναι άρτιοπέρισσον, ως εάν είναι ακρότητες. 
μέσον δέ αυτών καί ως κοινον καί τών δύο είναι το περισσάρτιον. Το όποιον 
άγνοοΰντες οι περί τον Εύκλείδην νομίζουν δτι είναι ό αυτός αριθμός περισ-
σάρτιος καί άρτιοπέρισσος ώστε καί έδώ εσφαλμένως πάλιν ò Ευκλείδης 
αποφαίνεται είς τους όρ',σμούς λέγων άρτιάκις άρτιος αριθμός είναι ό υπό αρτίου 
άριθμοΰ μετρούμενος άρτιάκις Επειδή δέ έδώ το σφάλμα του Εύκλείδου είναι 
φανερώτερον, το να μή διακρίνη δηλαδή τον άρτιοπέρισσον του περισσαρτίου . . . . 
διότι λέγει τά έξης : άρτιοπέρισσος αριθμός είναι ό υπό αρτίου άριθμοΰ μετρού
μενος περισσάκις. Ό αυτός δέ αριθμός είναι καί περισσάρτιος' διότι καί υπό πε
ριττού άριθμοΰ μετρείται άρτιάκις, δπως λόγου χάριν ό 6* διότι εάν μέν λέγωμεν 
δύο επί τρία είναι άρτιοπέρισσος, έάν δέ τρία επί δύο είναι περισσάρτιος· πάρα 
πολύ άνοήτως. Άλλα καί εις το τρίτον τών Αριθμητικών συγχέει ό Ευκλείδης 
τους τρεις αριθμούς είς ενα, χρησιμοποιών δηλονότι τήν εμφασιν του ονόματος». 

Θεωρείται πολύ τολμηρόν, δτι ό Ίάμβλιχος ονομάζει τον Εύκλείδην άνόητον. 
Δια να γίνη φανερά ή πλάνη τοΰ Ίαμβλίχου παραθέτομεν τους συναφείς ορι

σμούς τών 'Αριθμητικών τοΰ Εύκλείδου, ως καί τα δύο θεωρήματα τοΰ τρίτου 
βιβλίου τών Αριθμητικών, δηλαδή τοΰ ενάτου βιβλίου τών Στοιχείων τοΰ Εύ
κλείδου, τά όποια υπαινίσσεται ό Ίάμβλιχος. 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ βιβλίον 7. 

'Ορισμός 8. «Άρτιάκις άρτιος αριθμός έστιν ό υπό αρτίου άριθμοΰ μετρού
μενος κατά άρτιον αριθμόν». 

Παράδειγμα. 8 : 4 = 2. ' 0 8 είναι άρτιάκις άρτιος αριθμός, διότι μετρείται 
υπό τοΰ αρτίου άριθμοΰ 4 κατά τον άρτιον αριθμόν 2. 

'Ορισμός 9. «Άρτιάκις δέ περισσός έστιν δ ύπο αρτίου άριθμοΰ μετρούμενος 
κατά περισσον αριθμόν». 

Παράδειγμα. 20 : 4 = 5. "Ο 20 είναι άρτιάκις περισσός αριθμός, διότι με
τρείται υπό τοΰ αρτίου άριθμοΰ 4 κατά τον περιττον αριθμόν 5. 

7. Eva Sachs, Die fünf platonischen körper, Berlin 1917, S. 38, (von dem unzuver
lässigen und unwahren Iamblichos stammt). 

8. Pistelli, 20, 7. 20, 21. 23, 18 2ως 24, 6. 
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['Ορισμός 10. «Περισσάκις άρτιος έστιν ό υπό περισσού αριθμού μετρούμε
νος κατά άρτιον αριθμόν.»] 

Παράδειγμα. 20 : 5 = 4. Ό 20 εδώ είναι περισσάρτιος αριθμός, διότι με
τρείται υπό του περιττού άριθμοΰ 5 κατά τον άρτιον αριθμόν 4. 

'Ορισμός 11. «Περισσάκις δέ περισσός αριθμός έστιν ό υπό περισσού άριθμοΰ 
μετρούμενος κατά περισσον αριθμόν». 

Παράδειγμα. 33 : 3 = 11. *0 33 είναι περισσάκις περιττός, διότι μετρείται 
(περιττός ων) υπό του περιττού άριθμοΰ 3 κατά τον περιττον αριθμόν 11. 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ βιβλίον 9, Θεώρημα 33. 

Έάν αριθμός τόν ήμισυν εχη περιττον, άρτιάκις περισσός έστι μόνον. 
Παράδειγμα. 10 : 2 = 5. Ό 10 είναι άρτιάκις περιττός μόνον. 

ΣΤΟΙΧΕΩΝ βιβλίον 9, Θεώρημα 34. 

Έάν αριθμός μήτε των άπό δυάδος διπλασιαζομένων ή μήτε τόν ήμισυν έχη πε-
ρισσόν, άρτιάκις τε άρτιος έστι καΐ άρτιάκις περισσός, κ 

Παράδειγμα. *0 αριθμός θά είναι της μορφής 2 (2ν + 1)» δπου κ ^ 2 
καί ν = 1, 2, 3 . . . . Έάν κ = 2 ό αριθμός θά είναι 2. 2 (2ν + 1), οπότε 
2. 2 (2 ν -f 1) : 2 = 2 (2 ν + 1) καί ό 2. 2 ( 2ν -j~ 1 ) είναι άρτιάκις άρτιος, 
ή 2. 2 (2 ν + 1) : 2. 2 = (2 ν + 1), οπότε ούτος είναι άρτιάκις περιττός. 

"Αλλην άνακρίβειαν τοΰ Ίαμβλίχου παρατηροΰμεν εις τα σχόλια αύτοΰ περί 
των τελείων αριθμών, δπου γράφει δτι μεθ' έκάστην δεκάδα ή μυριάδα άπαντα 
εις τέλειος αριθμός 9 . Λόγου χάριν : 

Ά π ό 1 — 10 άπαντα εις τέλειος αριθμός, ό 6. 

» 11 — 100 » » » » ό 28. 

» 101 —1000 » » » » ό 496. 

» 1001 - 10.000 » » » » ό 8128. 

Πέραν δμως τοΰ άριθμοΰ 10.000 δεν ισχύει ό νόμος αυτός. 
Άλλα καί ή πληροφορία τοΰ Ίαμβλίχου διά τήν άνακάλυψιν της μουσικής ανα

λογίας 6 : 8 = 9 : 12 φαίνεται, δτι δεν είναι ακριβής* διότι γράφει : «Τα νΰν δέ 
περί της τελειότατης αναλογίας ρητέον εν τέτταρσιν δροις ύπαρχούσης καί ιδίως 
μουσικής έπικληθείσης εύρημα δ' αυτήν φασιν είναι Βαβυλωνίων καί δια Πυ-
θαγόρου πρώτου εις "Ελληνας έλθεΐν 1 0. (Τώρα δέ θά δ μιλήσω μεν περί της τελειό
τατης αναλογίας της όνομασθείσης μουσικής . . . . λέγουν δέ δτι αύτη είναι άνακά-
λυψις των Βαβυλωνίων καί διά τοΰ Πυθαγόρου πρώτου μετεφέρθη εις τους "Ελ
ληνας) . "Οτι ή πληροφορία αύτη δέν είναι ακριβής τό συνάγομεν έκ της 'Αριθμη
τικής Εισαγωγής τοΰ Νικόμαχου, τήν οποίαν σχολιάζει ό Ίάμβλιχος. Ό Νικόμα
χος, άφοΰ τελειώνει τήν εκθεσίν του περί των δέκα αναλογιών, γράφει σχετικώς : 
«29. Λοιπόν καί περί της τελειότατης καί τριχή διαστατης πασών τε περιεκτι-

9. Pistelli 33, 15. 
10. Pistell 118 19. 


