
 

 

 نسبت طالیی و عدد فی در معماریکاربرد 

از طراحی اهرام مصر آغاز  احتماالًاین نسبت  کارگیریبه. شودمیکه توسط بشر در معماری استفاده  هاستقرننسبت طالیی 

که در  ایهندسهاستفاده شد، ابعاد بزرگ اهرام مصر با  الزاویهقائمیک مثلث  تعریففی برای  یپایه. زمانی که روابط شده است

 (.باشدمی 0.618درجه که کسینوس آن عدد فی یا همان  51.83 یزاویهزیر نشان داده شده شکل گرفت )ایجاد یک 

 

 معبد پارتنون

ستان از این عدد در کتاب   صر "اقلیدس یونان با سال     "عنا ست. معبد پارتنون در  ساخته   447تا  438نام برده ا قبل از میالد 

سد میشده که البته به نظر   سبت طالیی      هایجنبهدر برخی از  ر ستیابی به زیبایی و تعادل در طراحی از ن طراحی آن برای د

شکل زیر یکی از        ست.  شده ا ستفاده  سبت طالیی در طراحی ظاهر   هاییراها شا ودش میرا که اغلب ن . با این وجود دهدمین ، ن

توصیف نشده است. عالوه بر      درستی بهکاربرد نسبت طالیی در بسیاری از منابع    چرا کههمچنان مورد بحث است  این موضوع  

. همچنین ابعاد دیگری در پارتنون هستتت که در  رستتدمیاین، استتتفاده از آن در گام دوم پارتنون تا حدودی اختیاری به نظر 

 این نسبت استفاده شده است.از  هاآن

 

 



 

 

 دام نوتر

کلیدی   هاینستتبتدر تعدادی از  رستتدمیستتاخته شتتده استتت به نظر  1250تا  1163 هایستتالدر نوتردام پاریس نیز که در 

ست.       شده ا ستفاده  سبت طالیی ا ست و ارزیابی آن از روی عکس به دلیل  نامتقارن تقریباً نآبا اینکه طراحی  طراحی آن، از ن   ا

ست،    اعوعاج شوار ا سبت طالیی  اما موازی د ستطیل در  خطوط ن صلی معماری    مطابق با تقریباًآبی و قرمز  سبز،  هایم خطوط ا

 است که در زیر نشان داده شده است:

 دوم یطبقهاز سطح زمین: در باالی سطح اول: در باالی  پایه ارتفاع عمودی -قرمز 

 از سطح دوم: در باالی سطح دوم: در باالی سطح سوم پایه ارتفاع عمودی -آبی 

 باال سمت راستقسمت باال سمت راست: خارج قسمت سمت چپ: داخل در  باال قسمت بیرون ازعرض افقی،  -سبز 

 

 تاج محل

شده ، از این نسبت استفاده بینیدمیکه در شکل  طورهمانکامل گردید،  1648در هند نیز در ساخت تاج محل که در سال 

 است.



 

 

 

 ساختمان دبیرخانه سازمان ملل متحد

 است. شدهایاالت متحده نیز در زمان معاصر، از این نسبت استفاده  هایبرجهمچنین در برخی از 

 

 CNبرج 

متر  342تورنتو، نیز از نسبت طالیی بهره گرفته شده است. به این صورت که نسبت قسمت باالی برج که  CNدر طراحی برج 

 که همان عدد فی است. 0.618برابر است با عدد  553.33است به ارتفاع کل یعنی 

 

 مترجم: شهره مزروعی
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