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چکیده
عــدد فــی یــا نســبت طالیــی کــه عــددی معــادل  1/618اســت ،از دوران باســتان بــه عنــوان زیباتریــن
عــدد بــرای انســان شــناخته شــده و مــورد توجــه بســیاری از دانشــمندان و هنرمنــدان بــوده اســت؛ نام
فــی از حــرف اول نــام فیدیــاس ،هنرمنــد و مجســمه ســاز یونانــی گرفتــه شــده اســت .ســاختارهای
هندســی از جملــه مســتطیل ،مثلــث و مارپیــچ طالیــی دارای نســبت و یــا زاویــه ی طالیــی ()۱۳۷/۵
هســتند ،عــاوه بــر داشــتن تناســبی کــه در نظــر انســان زیبایــی مــی آفرینــد ،خشــت اول تقــارن
در طبیعــت مــی باشــد .همچنیــن توالــی اعــداد فیبوناچــی کــه نســبت جمــات آن بــه هــم نزدیــک
بــه فــی اســت ،در طبیعــت بســیار تکــرار مــی شــود .فــی را مــی تــوان در عالــم از کهکشــان هــا
تــا ســاختار کریســتالی مولکــول هــا یافــت؛ ایــن عــدد موجــب تقــارن ،بهتریــن چیدمــان هندســی و
زیبایــی اســت .در فضــا چرخــش مارپیــچ کهکشــان هــا از مارپیــچ لوگاریتمــی الگــو مــی گیــرد و
بــا کوچــک کــردن مقیــاس دیــد بــه منظومــه ی شمســی مشــاهده مــی شــود کــه میانگیــن مســافت
مــدار ســیارات بــه هــم و ســاختار خــود ســیارات و مــاه هــای آنهــا ،همــه از نســبت طالیــی تبعیــت
می-کنــد .ایــن نســبت در فیلوتاکســی و ســاختار گیاهــان بــرای بهتریــن جایگزینــی و دریافــت نــور
مفیــد؛ در الگــوی رشــد و شــجرنامه ی حیوانــات؛ همچنیــن در زیبایــی ســاختار و ســامتی بــدن
انســان نقــش بســیار مهمــی را ایفــا مــی کنــد .عــدد فــی در هنــر و معمــاری بــه عنــوان یــک اصــل
شــناخته مــی شــود .ایــن نســبت در معمــاری اهــرام بــزرگ مصــر ،پارتنــون یونــان و پرســپولیس
ایــران نقــش کلیــدی را بــازی مــی کنــد؛ در هنــر رنســانس بســیار مــورد توجــه بــوده اســت .در
معمــاری اســامی بــرای مثــال ســاختار عالــی قاپــو ،گنبــد تــاج الملــوک مســجد جامــع اصفهــان
و همچنیــن در طــرح هــا و کاشــی کاری هــا از نســبت طالیــی بهــره ی زیــادی بــرده انــد .در ایــن
مقالــه بــا توضیــح ریاضیــات مربــوط بــه عــدد فــی و تعریــف آن ،گزیــده ای از اثــر عــدد فــی در
طبیعــت و هنــر تشــریح مــی شــود.
واژگان کلیــدی :نســبت طالیــی ،عــدد فــی ،اعــداد فیبوناچــی ،زیبایــی ،ســامت ،تعــادل ،تقــارن،
هندســه.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .پست الکرتونیکیfmoosavi@ut.ac.ir :
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مقدمه
طبیعــت یــک تصویــر هلوگرافیکــی فــوق العاده ای اســت
کــه هــر جــزء آن ،آینــه ای از کل اســت؛ بــه گفتــه ی
فیزیــک دان بــزرگ دیویــد بوهــم «ایــن ویژگــی اساســیِ
ارتباطــات متقابــل کوانتومــی اســت کــه کل عالــم در
همــه چیــز نهفتــه و همــه چیــز در کل عالــم ،پیچیــده
باشــد» .ایــن پیونــد بیــن جــز و کل از طریــق تقارنــی
بــر مبنــای «نســبت» شــکل گرفتــه و نیرویــی بــرای نظــم
دادن بــه پریشــانی عالــم اســت .در ایــن راســتا بــه طــور
خــاص عــددی بــا نــام عــدد فــی ( )φمطــرح مــی
شــود؛ ایــن نســبت بــه ظاهــر ســاده و اعــداد فیبوناچــی
بــا تکــرار خــود در ابعــاد همگــرا ،یکــی از عوامــل پیــش
برنــده در رونــد رشــد طبیعــت هســتند [.]2 ,1
عــدد فــی کــه بــا نــام هــای نســبت طالیــی ،بخــش
طالیــی ،بــرش طالیــی ،نســبت الهــی ،عــدد فیبوناچــی و
نیــز نســبت فیدیــاس مطــرح مــی شــود ،از دوران باســتان
مــورد توجــه ریاضــی دانــان ،فیزیــک دانــان ،فیلســوفان،
مهندســان و اســاس کار بســیاری از هنرمنــدان و موســیقی
دانــان قــرار گرفتــه اســت [ .]3ویژگــی هــای خــاص
ایــن عــدد ،دروازه ای بــه ســوی فهــم عمیــق زیبایــی،
روح جهــان واقعــی و عالــم مــی گشــاید؛ بــه همیــن
دلیــل آن را بــا نســبت طالیــی 1مــی خواننــد.
نســبت طالیــی از گذشــته هــای دور توجــه بشــر را
بــه خــود جلــب کــرده و یــک مســیر طوالنــی را در
زمیــن گــذران کــرده اســت؛ امــا اینکــه ایــن ایــده
اولیــن بــار توســط چــه کســی و کجــا مطــرح شــد،
دارای گذشــته ای نامعلــوم اســت .مطالعــات نشــان مــی
دهــد کــه مهندســان بــدوی از وجــود هــر دو عــدد پــی
( )ᴫو فــی ( )φمطلــع بودنــد و بــرای مثــال در اهــرام
بــزرگ مصــر و همچنیــن در طراحــی پارتنــون (معبــد
الهــه ی آتنــا کــه پیــش از  ۴۰۰ســال قبــل از میــاد
در یونــان ســاخته شــده اســت) ،از آن اســتفاده شــده
اســت .افالطــون ( ۴۲۷الــی  ۳۴۷قبــل از میــاد) در اثــر
تیمائــوس خــود کــه نظراتــش را در حیطــه ی کیهــان
شناســی و علــوم طبیعــی بیــان کــرده ،نســبت طالیــی
را مهمتریــن اتصــال روابــط ریاضــی و کلیــد فیزیــک
جهــان هســتی مــی دانــد .فیدیــاس پیکرتــراش بــزرگ،
نقــاش ،معمــار و ریاضــی دان یونانــی ( ۴۳۰تــا ۴۸۰
قبــل از میــاد) ،بــه مطالعــه ی عــدد فــی پرداخــت و

در تمــام مجســمه هــای پارتنــون ایــن نســبت را بــکار
بــرد .اقلیــدس ( ۳۲۵الــی  ۲۶۵پیــش از میــاد) عــدد
دقیــق  1/6180399را در کتــاب اصــول اقلیــدس ثبــت
کــرد و اصطــاح تعــادل طالیــی 2را بــرای آن بــکار بــرد؛
همچنیــن ارتبــاط ایــن عــدد را بــا ســاختار پنتاگــرام
یــا ســتاره ی پنــج پــر اثبــات نمــود .در قــرون وســطی
و همچنیــن در طــول رنســانس نســبت طالیــی در
ریاضیــات چنــان همــه گیــر شــد کــه بیشــتر ریاضیدانــان
را بــه ســوی خــود جــذب کــرد؛ تــا جایــی کــه در
اوایــل قــرن  ۱۹پیشــنهاد شــد تــا نســبت طالیــی را بــا
حــرف یونانــی (فــی) کــه اول نــام فیدیــاس اســت،
بــه نمایــش گذارنــد .توالــی فیبوناچــی در حیطــه ی
 ۱۲۰۰میــادی توســط لئونــاردو فیبوناچــی ۱۱۷۰( 3الــی
 ۱۲۵۰میــادی) ،ریاضیــدان ایتالیایــی ،کشــف شــد .او
بــه یافتــن ویژگــی هــای شــگفت آور و مرمــوز ایــن
توالــی پرداخــت و بعــدا ً متوجــه ارتبــاط عمیــق آن بــا
عــدد فــی شــد .ایــن نســبت اولیــن بــار در اوایــل ۱۵۰۰
میــادی بــا نــام نســبت الهــی 4خوانــده شــد ،زمانــی کــه
داوینچــی 5بیاناتــش را در یــک رســاله فراهــم آورد کــه
بعــد توســط دوســتش لــوکا پاچیولــی در ســال ۱۵۰۹
در کتابــی بــه نــام نســبت الهــی منتشــر شــد؛ در ایــن
کتــاب پنــج جســم افالطونی کشــیده شــده اســت [.]6-3
هنرمنــدان رنســانس از نســبت طالیــی بــه وفــور در
نقاشــی هــا و در مجســمه هــا اســتفاده کــرده انــد تــا
بــه تعــادل و زیبایــی دســت پیــدا کننــد .ایــن نســبت در
نقاشــی هــای داوینچــی بــه شــدت مشــهود اســت ،از آن
جملــه مــی تــوان نقاشــی شــام آخــر ،مــرد ویتوریــن،
مونالیــزا را نــام بــرد .دانشــمندانی ماننــد یوهانــس کپلــر،
مارتیــن اهــم ،مــارک بــار و  ...از جملــه کســانی هســتند
کــه مفهــوم نســبت طالیــی را در کارهایشــان منعکــس
مــی کننــد .بــه بیــان یوهانــس کپلــر ریاضیــدان بــزرگ
آلمانــی ( ،)۱۶۳۰-۱۵۷۹هندســه دو گنجینــه ی بــزرگ
دارد؛ یکــی قضیــه ی فیثاغــورث و دیگــری نســبت
طالیــی .ایــن عــدد در علــوم نویــن و مخصوصــا در
فیزیــک تِئــوری کاربــرد بســیار دارد [ .]4فیزیکدانــان آن
را در رفتــار نــور و اتــم مطالعــه کــرده ،ریاضیدانــان در
بررســی پنتاگــرام و تحلیــل گــران اقتصــادی آن را در
بــاال و پاییــن شــدن بــورس مــی یابنــد.
ایــن مقالــه در صــدد معرفــی عــدد فــی ،در ســه
بخــش عمــده جــای گرفتــه اســت .پــس از فهــم

)4. Devine Proportion (De Divina Proportione
5. Leonardo da Vinci
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بهتــر ریاضیــات مربــوط بــه عــدد فــی ،گزیــده ای از می شود و در شکل  c۲نمایش داده شده است.
کاربــرد آن در طبیعــت و معمــاری بیــان شــده اســت.
توالی فیبوناچی
عدد فی و توالی فیبوناچی
مفهوم نسبت طالیی
لئونــاردو فیبوناچــی ( ۱۱۷۰-۱۲۵۰میــادی) ریاضیــدان
بــزرگ ایتالیایــی در قــرن  ۱۲اســت .یکــی از مهمتریــن
در ریاضیــات دو کمیــت وقتــی دارای نســبت طالیــی تحقیقــات او در مــورد رشــد جمعیــت خرگــوش هــا در
هســتند کــه نســبت جمــع آن دو ،بــر کمیــت بــزرگ تــر شــرایط ایــده آل بــود؛ بدیــن صــورت کــه اگــر یــک
( )pو یــا نســبت کمیــت بــزرگ تــر بــه کمیــت کوچــک جفــت خرگــوش (مــاده و نــر) را  ۱۲مــاه بــا وجــود آب
تــر ( )qبرابــر بــا عدد گنــگ فــی یعنــی  1/6180339887و غــذای کافــی ،بــدون اینکــه صیــد شــوند یــا فــرار
باشــد؛ کــه بــه صــورت شــکل  ۱نمایــش داده شــده کننــد و یــا بمیرنــد و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه تمــام
اســت.
خرگــوش هــای مــاده توانایــی تولیدمثــل داشــته باشــند،
بــه مســتطیلی کــه نســبت طــول بــه عــرض آن برابــر در یــک بــاغ بــا محیــط بســته قــرار دهنــد ،رونــد رشــد
بــا عــدد فــی باشــد ،مســتطیل طالیــی گفتــه مــی شــود .جمعیــت در نســل هــای متوالــی چگونــه خواهــد بــود.
همانطــور کــه در شــکل ۱مشــخص اســت ،مســتطیل پاســخ ایــن آزمایــش (شــکل )۳او را بــه یــک توالــی
 ABCDیــک مســتطیل طالیــی اســت؛ خــط  EFایــن مشــخصی از اعــداد رســاند ،کــه بعــد بــه نــام توالــی
مســتطیل را بــه دو قســمت (یــک مربــع و یــک مســتطیل) فیبوناچــی نامیــده شــد [.]7 ,4
تقســیم کــرده کــه نســبت مســاحت آنهــا برابــر بــا عــدد یــک جفــت خرگــوش را در نظــر بگیریــد .خرگــوش هــا
فــی اســت .همینطــور ایــن رونــد بــا تقســیم مســتطیل یــک مــاه طــول مــی کشــد تــا بعــد از تولــد بــه بلــوغ
کوچــک ادامــه مــی یابــد و یــک شــکل مارپیچــی بــه برســند و بتواننــد تولیدمثــل کننــد .همانطــور کــه در
خــود مــی گیــرد کــه حاصــل آن یــک مارپیــچ طالیــی شــکل ۳نشــان داده شــده ،مــاه اول هیــچ جفتــی متولــد
اســت .مارپیــچ طالیــی مارپیچــی اســت کــه از نقطــه نمــی شــود؛ در مــاه دوم ایــن جفــت بــه بلــوغ رســیده
اولیــه بــا زاویــه ای مــی چرخــد کــه اگــر از نقطــه ی و جفتــی دیگــر را بوجــود مــی آورنــد .فرزنــدان نیــز
وســط آن یــک خــط رســم کنیــم ،نســبت هــر بخــش بــه بــا همیــن رونــد در طــی مــاه هــای آینــده جفــت هــای
بخــش قبلــی معــادل عــدد فــی باشــد [.]1
دیگــری را بوجــود مــی آورنــد .تعــداد جفــت هــا در
مثلــث طالیــی یــک مثلــث متســاوی الســاقین اســت کــه هــر نســل شــمارش شــده و ثبــت مــی گــردد و توالــی
بــه صــورت شــکل  a۲رســم مــی شــود .در یکــی از خاصــی تکــرار مــی شــود [.]8 ,7
آنهــا دو زاویــه ی روبــه روی رأس  ۷۲°بــوده و رأس  ۳۶°توالــی عــددی ،۸۹ ،۵۵ ،۳۴ ،۲۱ ،۱۳ ،۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱ ،۱ ،۰
اســت؛ در دیگــری دو زاویــه ی روبــه روی رأس  ۳۶°و  ۹۸۷ ،۶۱۰ ،۳۷۷ ،۲۳۳ ،۱۴۴و  ....را ریاضیــدان فرانســوی،
خــود رأس  ۱۰۸°باشــد .در ایــن مثلــث هــا هــر یــک از ادروارد لــوکاس حــدود ســال  ،۱۸۷۶بــه نــام «توالــی
اضــاع بــه قاعــده دارای نســبت طالیــی هســتند .همچنین فیبوناچــی» نــام گــذاری نمــود [ .]9در ایــن تصاعــد هــر
عــدد فــی در زاویــه ی مثلــث هــای طالیــی پنهــان شــده جملــه برابــر مجمــوع دو جملــه ی پیشــین خــود اســت
اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان مطلــق کوســینوس هــر (بــه جــز دو جملــه ی اول)؛ همچنیــن خــارج قســمت دو
یــک از زاویــه هــا برابــر بــا  φ/2اســت [.]4 ,1
جملــه ی کنــار هــم نزدیــک بــه عــدد اعجــاب انگیــز
در جهــان طبیعــی نمونــه هــای بســیاری از اشــکال  1/618مــی باشــد [ .]8 ,7جالــب اســت بدانیــم کــه φ
پنــج ضلعــی منظــم یــا ده ضلعــی وجــود دارد کــه در الفبــای یونانــی در جایــگاه ۲۱میــن حــرف قــرار دارد
رابطــه ی تنگاتنگــی بــا عــدد  φدارد .مثلــث طالیــی کــه نــه تنهــا خــود ایــن عــدد بلکــه جمــع الجمــع آن
از ایــن جهــت کــه پایــه ی ســاخت اشــکال پنــج یعنــی عــدد  )۲+۱=۳( ۳عضــو توالــی فیبوناچــی هســتند
و ده ضلعــی اســت اهمیــت شــایانی دارد (شــکل [.]4
 .)b۲از تقســیم بنــدی مثلــث طالیــی بــر قســمت اعــداد فیبوناچــی یکــی از سیســتم هــای عــددی
هــای کوچــک تــر طالیــی آن ،مارپیــچ طالیــی رســم طبیعــت اســت کــه نــه تنهــا جمعیــت رشــد خرگــوش
مــی گــردد کــه بــه آن مارپیــچ لوگاریتمــی نیــز گفتــه هــا از آن تبعیــت مــی کنــد بلکــه ردپــای آن را
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شــکل :۱خــط  ABبــر روی طــول مســتطیل بــه دو قســمت
بــا کمیــت هــای  pو  qتقســیم شــده کــه نســبت ایــن دو
معــادل عــدد فــی مــی باشــد .مســتطیل  ABCDنشــان دهنــده
ی یــک مســتطیل طالیــی اســت و نســبت طــول بــه عــرض
آن معــادل عــدد فــی مــی باشــد .خــط  EFآن را بــه دو
قســمت بــا نســبت طالیــی تقســیم نمــوده و بــه همیــن
صــورت تقســیم بنــدی مســتطیل بــه قســمت هــای کوچــک
تــر مارپیــچ طالیــی بدســت مــی آیــد.

شــکل )a :۲نشــان دهنــده ی دو نــوع مثلــث طالیــی اســت.
نســبت اضــاع بــه قاعــده نشــان داده شــده اســت و همچنیــن
خطــی هــر کــدام را بــه دو قســمت طالیــی تقســیم کــرده
اســت )b .پنــچ ضلعــی و ســتاره ی پنــج رأس از مثلــث هایــی
کــه طالیــی هســتند شــکل گرفتــه انــد )c .مارپیــچ طالیــی از
بهــم وصــل کــردن نقــاط اتصــال مثلــث هــای طالیــی شــکل
مــی گیــرد.

هــر جایــی در طبیعــت از آرایــش هــای برگــی و گلبرگی
در گیاهــان تــا ســاختار فضــا مــی بینید.

اســت؛ در فرایندهــای طبیعــی انــرژی از مرکــز در یــک
تناســب لوگاریتمــی و دقیقــا بــه شــکل مارپــچ طالیــی
پخــش مــی شــود .ایــن مارپیــچ را مــی تــوان در الگــوی
چرخــش عــاج فیــل ،شــاخ گــوزن ،ناخــن قنــاری ،طرح
روی آنانــاس تــا شــکل کهکشــان مشــاهده کــرد .طــرح
روی اثــر انگشــت تــا پیــچ و تــاب مــژگان از مارپیــچ
طالیــی تبعیــت مــی کنــد .ســیارات منظومــه شمســی
طبــق الگــوی مارپیــچ طالیــی در فضــا قــرار گرفتــه،
انــگار از خورشــید متشعشــع مــی شــوند؛ کهکشــان هــا
بــر ایــن ریتــم شــکل مــی گیرنــد [.]10

نسبت طالیی و توالی فیبوناچی در زیبایی طبیعت
نســبت طالیــی در الگــوی رشــد بســیاری از سیســتم های
بیولوژیکــی نقــش کلیــدی دارد و بــه دلیــل خاصیــت
ریاضــی و هندســی آن ،بــه صــورت هــای گوناگــون در
طبیعــت متجلــی مــی شــود .در واقــع ایــن عــدد تقــارن
اول طبیعــت اســت .گیاهــان ،حیوانــات و حتــی انســان
همگــی بــا دقتــی بســیار بــاال وجوهــی از ضرایــب فــی
بــه یــک هســتند .نســبت طالیــی بــه دلیــل تطابــق بــا
قوانیــن طبیعــی ،انتخــاب خوبــی بــه شــمار مــی آیــد
کــه در ایــن راســتا ســه جایــگاه قابــل ذکــر اســت:
تقــارن ،چیدمــان هندســی در مطلــوب تریــن فضــا 1و
الگــوی رشــد مارپیچــی [.]1
نســبت طالیــی در سراســر جهــان هســتی دیــده مــی
شــود .از گــرداب هــا و مــوج هــای دریــا تــا ســه حلقــه
ی ســیاره ی زحــل ،کهکشــان راه شــیری و فاصلــه ی
نســبی ســیارات در منظومــه ی شمســی از نســبت طالیــی
تبعیــت مــی کننــد.
مارپیــچ طالیــی قانــون رونــد تشعشــع انــرژی در طبیعت

در فضا
شــاید بهتــر باشــد ســفرمان را بــرای شــناخت عــدد
فــی در طبیعــت از کهکشــان شــروع کنیــم .ســتاره
شناســان کهکشــان هــا را بــه ســه دســته اصلــی تقســیم
مــی کننــد :کهکشــان هــای مارپیچــی ،کهکشــان هــای
بیضــوی و کهکشــان هایــی کــه نــه بیضــوی و نــه
مارپیچــی هســتند و کهکشــان هــای نامنظــم نامیــده مــی
شــوند .کهکشــان هــای مارپیچــی معمــو ً
ال از ســه بخــش
تشــکیل شــده اســت :یــک دیســک چرخــان کــه از چنــد
بــازو تشــکیل شــده و اغلــب ســتارگان آن در اینجــا
1. Optimal spacing
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واقعنــد؛ مرکــز آن یــک برآمدگــی کــره ماننــد اســت کــه  ۱/۶۱۸۷۴مــی شــود کــه بســیار بــه عــدد نســبت طالیــی
معمــو ً
ال شــامل ســتارگان پیــر بــوده و همچنیــن ســیاه یعنــی  ۱/۶۱۸۰۳نزدیــک اســت [ .]4همچنیــن بوینــز بــا
چالــه ای کــه در مرکــز قــرار دارد .ســتاره هــا و گازها در بررســی نســبت میانگیــن فاصله ی ســیارات از خورشــید،
قســمت دیســک همــه بــه صــورت هــم جهــت بــه دور بــه ایــن نتیجــه رســید کــه همــه ی ســیارات منظومــه ی
مرکــز کهکشــان بــا ســرعت صدهــا کیلومتــر بــر ثانیــه شمســی بــر روی یــک مارپیــچ طالیــی قــرار مــی گیــرد
بــه شــکل مارپیچــی مــی چرخنــد .مرکــز یــک ســری [ .]11بــا عــوض کــردن مقیــاس دیــد بــه ســطح ســیاره
از ایــن کهکشــان هــا میلــه ای شــکل اســت و بعضــی ای مــی رســیم؛ هــر ســیاره و مــاه هــای آن بــه نوبــه ی
دیگــر گــرد هســتند کــه بــر همیــن اســاس کهکشــان هــا خــود بــر ایــن نســبتند ،بــرای مثــال نســبت طــول ســیاره
نامگــذاری مــی شــوند .کهکشــان  M51یــا کهکشــان ی ســاتورن بــه طــول حلقــه هــای آن یــا نســبت خــود
گــرداب (شــکل  )a4بــرای مثــال یــک کهشــکان حلقــه هــا بــه هــم بــر همیــن اســاس اســت (شــکل .)4b
مارپیچــی اســت کــه در فاصلــه ی  ۳۱میلیــون ســال مقیــاس را بــه زمیــن و مــاه محدودتــر مــی کنیــم .شــعاع
نــوری از زمیــن قــرار دارد .فــرم چرخــش مارپیــچ ایــن زمیــن  ۶۳۷۸/۱۰کیلومتــر اســت کــه آن را معــادل  ۱مــی
کهکشــان هــا از مارپیــچ لوگاریتمــی تبعیــت مــی کنــد گیریــم؛ شــعاع مــاه  ۱۷۳۵/۹۷کیلومتــر (معــادل )0/272
کــه بــا افزایــش مســافت از مرکــز ،زاویــه ی چرخــش اســت؛ جمــع ایــن دو شــعاع (بــر اســاس معــادل هــا)
افزایــش مــی یابــد .ایــن کهکشــان دارای دو مارپیــچ  ۱/۲۷۲اســت .حــال بــر اســاس شــکل  4cیــک مثلــث
طالیــی اســت کــه هــر دو بــه یــک ســو مــی چرخنــد؛ مــی کشــیم کــه یــک ضلــع آن جمــع ایــن دو ،ضلــع
کهکشــان راه شــیری نیــز از ایــن داســتان پیــروی مــی دیگــر شــعاع اســتوایی زمیــن و دیگــری وتــر اســت .بــر
اســاس معادلــه ی فیثاغــورث وتــر معــادل  ۱/۶۱۸اســت.
کنــد [.]11 ,4
در منظومــه ی شمســی طــول مســافتی کــه ســیارات بــه ایــن مثلــث را مثلــث کپلــر مــی نامنــد کــه در طبیعــت
دور خورشــید مــی چرخنــد (مدار) بــرای عطــارد  ،۵۷/۹۱نقــش مهمــی دارد و مصریــان باســتان نیــز اهــرام خــود
زهــره  ،۱۰۸/۲۱زمیــن  ،۱۴۹/۶۰مریــخ  ،۲۲۷/۹۲ســرس را بــر همیــن اســاس ســاخته انــد [ .]13 ،12پــس در ایــن
 ،۴۱۳/۷۹مشــتری  ،۷۷۸/۵۷زحــل  ،۱۴۳۳/۵۳اورانــوس راســتا متوجــه نســبتی مــی شــویم کــه تمــام مقیــاس هــا
 ،۲۸۷۲/۴۶نپتــون  ۴۴۹۵/۰۶و پلوتــو  ۵۸۶۹/۶۶میلیــون را در بــر مــی گیــرد و هــر سیســتم ســیاره ای مینیاتــوری
کیلومتــر (بــر طبــق ناســا) اســت .نســبت هــر ســیاره بــه از منظومــه شمســی و هــر سیســتم منظومــه ی شمســی
ســیاره ی قبلــی بــه ترتیــب اعــداد ( ۱/۰۰نســبت عطــارد مینیاتــوری از کهکشــان مارپیچــی اســت.
بــه خــودش)،۱/۸۴ ،۱/۸۸ ،۱/۸۱ ،۱/۵۲ ،۱/۳۸ ،۱/۸۶ ،
 ۱/۵۶ ،۲/۰۰و  ۱/۳۰محاســبه مــی شــود .جمــع کل ایــن
اعــداد برابــر  ۱۶/۱۸۷۳۶و میانگیــن آنهــا برابــر عــدد

شکل :۳جدول رشد خرگوش ها در هر برج از اعداد فیبوناچی
تبعیت می کند.

شــکل )a :۴کهکشــان گــرداب در  ۳۱میلیــون ســال نــوری از
زمیــن قــرار دارد و بــا دو مارپیــچ طالیــی نشــان داده شــده
اســت [ )b .]11ســیاره ی کیــوان؛ نســبت ســیاره بــه حلقــه ی
گازی دور آن و همچنیــن نســبت الیــه هــای حلقــه بــه هــم
بــا مســتطیل طالیــی نشــان داده شــده اســت )c .نســبت شــعاع
زمیــن و مــاه بــا هــم ســازنده ی مثلــث کپلــر اســت کــه
اســاس ســاخت اهــرام مصــر مــی باشــد.
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در گیاهان

گونــه هــای مختلــف مطالعــات بــی شــماری صــورت
گرفتــه اســت؛ تعــداد بســیار زیــادی از دانشــمندان در
زاویــه ی طالیــی معــادل  ۱۳۷/۵درجــه بــه اشــتراک
رســیدند [ .]17 ،16اگــر یــک دایــره را بــه صورتــی
تقســیم کنیــم کــه نســبت دو قــوس بــر هــم معــادل عــدد
فــی باشــد ،زاویــه ی بدســت آمــده برابــر بــا ۱۳۷/۵
درجــه بــوده کــه در شــکل  5bبــه خوبــی نشــان داده
شــده اســت .توالــی فیبوناچــی رابطــه ی مســتقیمی بــا
رشــد شــاخه هــا و همچنیــن بــرگ هــا دارد .در شــکل
 5cبهتریــن قرارگیــری فیزیکــی شــاخه هــا را کــه
بهترین دریافت نور را داشته باشد نشان می دهد.

واژه ی فیلوتاکســی در یونانــی بــه معنــای آرایــش برگــی
اســت و در واقــع نشــان مــی دهــد کــه چگونــه بــرگ
هــا بــر روی ســاقه مرتــب مــی شــوند؛ بســیاری از آنهــا
دارای آرایــش برگــی متناوبــی هســتند کــه بــه صــورت
مارپیچــی بــر روی ســاقه قــرار مــی گیرنــد .در اوایــل
قــرن  ،۱۹اســکیمر [ ]14و بــران [ ]15بیــان کردنــد
کــه فیلوتاکســی گیاهــان از کســری پیــروی مــی کنــد
کــه تابــع اعــداد فیبوناچــی اســت .بــرای مثــال در
فیلوتاکســی  ،۵/۸فاصلــه ی بیــن هــر بــرگ بــا بــرگ
باالیــی خــودش کــه دقیقــا هــم راســتای اوســت ،هشــت
بــرگ اســت کــه در پنــج دور اتفــاق مــی افتــد (شــکل
 .)a۵در بســیاری از گیاهــان فیلوتاکســی هایــی مثــل ،۱/۳
 ۵/۱۳ ،۳/۸ ،۲/۵و  ...دیــده مــی شــود کــه همــه از ســری
فیبوناچــی هســتند (بــا در نظــر گرفتــن اســتثناها) .البتــه
فیلوتاکســی را نمــی تــوان بــه عنــوان یــک قانــون بــرای
یــک گونــه تعریــف کــرد؛ همچنیــن الزامـ ًا در یــک گیــاه
خــاص فقــط یــک فیلوتاکســی نداریــم و ممکــن اســت
در قســمت هــای گیــاه کســر آن تغییــر کنــد کــه بــه ایــن
پدیــده تحــول فیلوتاکســی 1گفتــه مــی شــود .معمــو ً
ال
بــرگ هــای جــوان در رأس ســاقه هــا بســیار مرتــب تــر
شــکل گرفتــه انــد ،بنابرایــن ایــن کســر را بهتــر نمایــان
مــی ســازند و بــرای محاســبات زاویــه ای در اولویــت
هســتند .بــرای بدســت آوردن زاویــه ی چرخــش برگهــا
یــا زاویــه ی واگرایــی بیــن بــرگ هــای متوالــی بــر روی

گیاهــان بــا فشــار تکاملــی بــه ســمت ســاختاری مــی
رونــد تــا بتواننــد بیشــترین جــذب نــور خورشــید را
داشــته و بــه بهینــه ی میــزان فتوســنتز برســند و بدیــن
وســیله بهتریــن دریافــت کربــن را داشــته باشــند .مزیــت
ایــن فیلوتاکســی عــاوه بــر بهینــه ســازی فضــای بــرگ
هــا ،ایــن اســت کــه هیــچ برگــی مــوازی بــرگ باالیــی
قــرار نمــی گیــرد و چیدمانــی صــورت مــی گیــرد کــه
همزمــان همــه ی بــرگ هــا بیشــینه جــذب نورشــان را
داشــته باشــند [ .]16ویژگــی دیگــر ایــن چیدمــان ایــن
اســت کــه در هنــگام بــاران آب را بــه صــورت مســتقیم
بــه ســمت ریشــه راهنمایــی مــی کننــد کــه ایــن باعــث
جــذب حداکثــر میــزان آب بــرای گیــاه مــی شــود [.]4
اگــر تعــداد گلبــرگ هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم
متوجــه مــی شــویم کــه ایــن عــدد معمــو ً
ال منطبــق بــر

شــکل )a :۵فیلوتاکســی  ۵/۸بــه صــورت شــماتیک طراحــی شــده
اســت .بعــد از هشــت بــرگ در  ۵گــردش ،بــرگ در راســتای برگــی
کــه مــورد نظــر اســت رشــد خواهــد کــرد )b .بــا تقســیم دایــره
بــه دو قســمت بــا نســبت طالیــی ،بــه طــوری کــه قــوس قســمت
بــزرگ بــه کوچــک برابــر عــدد فــی باشــد ،زاویــه ی بخــش
کوچــک برابــر  ۱۳۷/۵°خواهــد بــود .بــرگ هــای مجــاور در آرایــش
مارپیچــی بــا ایــن زاویــه دور تــا دور ســاقه چیــده مــی شــوند)c .
رونــد رشــد فیزیکــی شــاخه هــا بــرای دریافــت بیشــترین نــور از
اعــداد فیبوناچــی پیــروی مــی کنــد.

شــکل )a :۶چیدمــان دانــه هــا در گل آفتــاب گــردان بــه صــورت
دو مارپیــچ ســاعت گــرد و پادســاعت گــرد اســت کــه بــه شــکل
دوبعــدی در هــم پیچیــده انــد )b .میــوه ی کاج دارای مارپیــچ
دوتایــی اســت کــه بــه صــورت ســه بعــدی و یکــی بــا  ۸مارپیــچ
(ســاعتگرد) و یکــی بــا  ۱۳مارپیــچ (پادســاعتگرد) هســتند )c .شــش
ضلعــی هــای آنانــاس بــا ســه جهــت مارپیــچ کنــار هــم قــرار مــی
گیرنــد.
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اعــداد فیبوناچــی اســت؛ بــرای مثــال در بســیاری از گل
هــا در خانــواده کاســنیان  ۳۴گلبرگــی و بعضــی از آنهــا
دارای  ۵۵یــا  ۸۹گلبــرگ مــی باشــند .عــاوه بــر ایــن
در شــکل کلــی گیاهــان و یــا میــوه هــا نســبت طالیــی
رعایــت شــده اســت .بــرای مثــال در کلــم رومــی یــک
بخــش کوچــک بــه صــورت مارپیچــی تکــرار شــده و
بــه صــورت قلــه ماننــد در آمــده اســت؛ گل کلمــی کــه
کامـ ً
ا رشــد کــرده ،دارای شــکل پنــج ضلعــی می باشــد
و یــا آرایــش دانــه هــای ســیب بــه شــکل پنــج ضلعــی
اســت کــه از هندســه ی طالیــی تبعیــت مــی کنــد [.]8
میــوه ی مخروطــی کاج دارای دو ردیــف مارپیچی اســت
کــه همــان طــوری کــه در شــکل  ۶نشــان داده شــده،
یکــی بــه صــورت راســتگرد بــا  ۸بــرش و دیگــری
چپگــرد بــا  ۱۳تــا در هــم پیچیــده انــد؛ ایــن دو عــدد از
توالــی فیبوناچــی تبعیــت مــی کننــد .در آفتابگــردان نیــز
رابطــه مســتقیمی بیــن آرایــش هــای مارپیــچ دوســویه و
اعــداد فیبوناچــی وجــود دارد .در ایــن گیــاه دانــه هــا بــه
صــورت دو ردیــف دو بعــدی در هــم داخــل مــی شــوند
کــه اگــر ســاعتگرد آن  ۳۴مارپیــچ باشــد ،پادســاعتگرد
 ۲۱یــا  ۵۵مارپیــچ اســت؛ عــاوه بــر وجــود اعــداد
فیبوناچــی ،ایــن مارپیــچ هــا بــر الگــوی مارپیــچ طالیــی
منطبــق اســت (شــکل .)۶آنانــاس از بخــش هــای شــش
ضلعــی تشــکیل شــده اســت کــه در ســه ردیــف
مارپیچــی حرکــت مــی کنــد؛ در شــکل  ۶ایــن ردیــف
هــا و اعــداد آنهــا نشــان داده شــده اســت [.]18 ,8-6
در حیوانات
الگــوی رشــد بســیاری از جانــوران از مارپیــچ طالیــی
تبعیــت مــی کنــد .بــرای مثــال پوســته ی بعضــی ســخت
پوســتان ،ســاختار و اشــکال بــال پروانــه ،قســمت بنــدی
بــدن حشــرات و ماهــی هــا از آن جملــه اســت (شــکل7
نمایانگــر خالصــه ای از ســاختار جانــوران در طبیعــت
مــی باشــد).
بــدن ماهــی قــزال آالی رنگیــن کمــان را ســه مســتطیل
طالیــی مــی پوشــاند و دلیــل جایــگاه چشــم کــه در
راســتای بالــه ی دمــی اســت ،همچنیــن ســاختار خــاص
خــود بالــه ی دمــی را توضیــح مــی دهــد .فرشــته ماهــی
آبــی در یــک مســتطیل طالیــی جــا مــی گیــرد و جایــگاه
دهــان و بالــه ی ایــن ماهــی بــر روی مســتطیل هــای
کوچــک تــر مســتطیل طالیــی مشــخص مــی شــود [.]19
در قلمــروی حیوانــات تقــارن پنــج ضلعــی در

در قلمــروی حیوانــات تقــارن پنــج ضلعی در خارپوســتان
بــه وفــور دیــده مــی شــود .ایــن شــاخه شــامل
جانورانــی ماننــد ســتاره ی دریایــی ،توتیــای دریایــی و
ســکه ی دریایــی اســت [ .]1ســاختار ســتاره ی دریایــی
کــه دارای پنــچ بــازو اســت ،بــر پنــج ضلعــی طالیــی
تطابــق دارد [ .]20در یــک مطالعــه راندمــان عملکــرد
ســتاره دریایــی بــا چهــار ،پنــج و شــش بــازو در امــوری
هماننــد چســبیدن بــه بســتر دریــا ،یافتــن غــذا ،غلــت
زدن و جابــه جــا شــدن و همچنیــن اتوتومــی( 1یعنــی در
شــرایط خطــر بــازوی خــود را قطــع کــرده تــا بتواننــد
فــرار کننــد و آن عضــو دوبــاره مــی توانــد رشــد
کنــد) مقایســه شــد .ســتاره ی دریایــی پنــج بازویــی در
اتوتومــی  ۲۰۸%نســبت بــه چهــار بازویــی مزیــت دارد؛
در مقایســه ی بــا نــوع شــش بازویــی آن ۳/۵% ،در غلــت
زدن و جابه-جــا شــدن ۶/۲% ،در اتوتومــی و  ۲/۱۳%در
چســبیدن بــه بســتر دارای برتــری اســت در حالــی که در
یافتــن غــذا شــش بازویــی  ۳/۵در صــد بهتــر مــی باشــد.
در نتیجــه ســتاره ی دریایــی پنــج رأس کــه دارای نســبت
طالیــی اســت ،در کل بــر اشــکال دیگــر مزیــت دارد.
مزیــت رفتــاری جانــوران در طبیعــت باعــث مــی شــود
تــا بیشــتر زنــده بماننــد؛ در نتیجــه گزینــش طبیعــی مــی
شــوند و گونــه ی غالــب را شــکل مــی دهنــد.
توالی فیبوناچی در زنبورها
یکــی از جذابیــت هــای اعــداد فیبوناچــی در الگــوی
رشــد سیســتم-های دینامیــک طبیعــی اســت کــه از آن
جملــه مــدل بــاروری زنبورهــا را مــی تــوان نــام بــرد.
بیــش از  ۳۰۰۰۰گونــه زنبــور وجــود دارد و در بیشــتر
آنهــا زندگــی فــردی بــه چشــم مــی خــورد .زنبــور
عســل یکــی از گونــه هایــی اســت کــه بــه صــورت
کلنــی زندگــی مــی کنــد و دلیــل خــاص بــودن شــجره
نامــه ی آنهــا ایــن اســت کــه همــه ی آنهــا دارای پــدر
و مــادر نیســتند.
بهتــر اســت بــرای شــناخت بیشــتر زنبورهــا ،اعضــای
ایــن کلنــی معرفــی شــوند .در بیــن زنبورهــای مــاده،
زنبــور خاصــی کــه دارای قابلیــت تخــم گــذاری اســت
را ملکــه می¬نامنــد .زنبــور نــر زنبــوری اســت کــه فقــط
وظیفــه ی بــارور نمــودن ملکــه را دارنــد و کار نمــی
کنــد .زنبــوران کارگــر مــی تواننــد هــم نــر باشــند و هــم
مــاده؛ ولــی زنبورهــای مــاده ی کارگــر دارای قابلیــت
تخــم گــذاری نیســتند .نکتــه ی مهمــی کــه وجــود دارد
1. Autotomy
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شــکل :۷الگــوی رشــد بســیاری از جانــوران در طبیعــت بــر
پایــه ی عــدد فــی اســت.

شــکل :۸شــجره نامــه ی زنبــور عســل در شــش نســل نشــان
داده شــده اســت .چــه توالــی تعــداد مــاده هــا یــا نرهــا بــه
تنهایــی و چــه تعــداد کلــی آنهــا از اعــداد فیبوناچــی اســت.

ایــن اســت کــه زنبورهــای نــر از تخــم هــای غیرلقــاح
یافتــه ی ملکــه بوجــود مــی آینــد ،بنابرایــن ایــن زنبورها
برعکــس زنبورهــای مــاده تــک والــدی بــوده و فقــط
مــادر دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تمــام زنبورهــای
مــاده دو والــدی هســتند ،بعضــی بــا ژل رویــال تغذیــه
شــده و بــه ملکــه تبدیــل مــی شــوند ،بعضــی بــه کارگــر
مبــدل مــی گردند [ .]21 ,7شــکل  8شــجره نامــه ی زنبور
عســل را در شــش نســل نشــان می¬دهــد و همانطــور که
واضــح اســت ،تعــداد زنبورهــا در هــر نســل از اعــداد
فیبوناچــی تبعیــت مــی کنــد [.]8 ,7

متصــل مــی شــوند و کــف دســت را مــی ســازند5 .
انگشــت بــه  5اســتخوان کــف دســتی متصــل هســتند.
صــورت ،گــوش میانــی و گلــو بــه طــور کلــی دارای 21
اســتخوان هســتند .ســتون فقــرات بــه همــراه جمجمــه
دارای  34اســتخوان ( 8تــا مربــوط بــه جمجمــه24 ،
مهــره ،یــک دنبالچــه و یــک خاجــی (اســتخوان هــای
بــه هــم جــوش خــورده) اســت .کل ایــن دو ( 21و )34
برابــر بــا  55اســتخوان ،پایــه ی بــدن را تشــکیل مــی
دهنــد .همــه ی ایــن اعــداد مربــوط بــه توالــی فیبوناچــی
اســت .همینطــور عــدد  5در  5حــس 5 ،انگشــت5 ،
حفــره ی ورودی در ســر و  ....از توالــی فیبوناچــی تبعیت
مــی کنــد و بســیاری از محققــان انســان را یــک ســتاره ی
پنــج رأس مــی داننــد کــه آن را داوینچــی بــه خوبــی بــه
تصویــر کشــیده اســت (نقاشــی مــرد ویتوریــن) .هیــچ
کــس بهتــر از داوینچــی تناســبات طالیــی بــدن انســان
را درک نکــرد .او اجســاد را از قبــر بیــرون مــی آورد تــا
بتوانــد نســبت دقیــق اســتخوان هــا را انــدازه گیــری کند
و ثابــت کــرد آنهــا تناســبی از عــدد فــی مــی باشــند .در
واقــع ایــن عــدد را دلیــل زیبایــی شناســی کالبــد انســان
مــی داننــد.
همانطــور کــه در قــران ســوره ی التیــن و آیــه ی  4گفتــه
شــده کــه «کــه مــا انســان را در بهتریــن صــورت و نظــام
آفریدیم»:

در انسان
رشــد و تکویــن ســلولی در انســان بــه عنــوان نقطــه ای
درون طبیعــت از ریاضیاتــی تبعیــت مــی کنــد تــا بتوانــد
عــاوه بــر داشــتن هارمونــی در زیبایــی و نظــم ،دارای
یــک ســازماندهی خاصــی باشــد تــا بیشــترین عملکــرد
را در ازای کمتریــن مصــرف مــاده و انــرژی داشــته باشــد
[ .]22عــدد فــی در طراحــی ســاختار و شــکل بــدن
انســان جایــگاه خاصــی دارد .نــاف در خــط طالیــی
بــدن واقــع شــده؛ نســبت طــول قــد و مســافت ســر تــا
نــوک انگشــتان ،فاصلــه ی اســتخوان هــا در انگشــتان و
 ...همــه از نســبت طالیــی تبعیــت مــی کنــد (شــکل.)۹
پاهــا و دســتان هــر دو دارای ســه قســمت هســتند کــه
ایــن ســه نســبت بــه هــم تناســب طالیــی دارنــد .دســت
انســان بــه همــراه انگشــتان دارای  8بخــش اســت8 .
اســتخوان مــچ دســت بــا پنــج اســتخوان کــف دســتی
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شــگفت انگیــز اســت اگــر بدانیــم کــه در همیــن آیــه
بــا  26حــرف ،بــرای واژه ی «انســان» ،نســبت طالیــی
رعایــت شــده اســت .اگــر بخواهیــم آیــه را بــه دو
قســمت  pو  qتقســیم کنیــم ،از اول آیــه تــا «انســان»
دارای  10حــرف و از اول انســان تــا آخــر آیــه  16حــرف
مــی باشــد کــه دارای نســبت طالیــی اســت [.]4
صورت و اجزای آن
راز زیبایــی صــورت در نســبت اجــزا و نزدیــک شــدن آن
بــه عــدد فــی پنهــان شــده اســت کــه امــروزه حتــی در
جراحــی هــای زیبایــی یــا اورتودنســی نقــش مهمــی را
بــازی مــی کنــد .در مطالعــات آمــاری کــه بــر روی چهره
هــای زیبــا صــورت گرفتــه ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند که
چهــره دارای یــک ریتــم اســت؛ ریتــم بــه معنــای جریــان
اســت کــه اگــر در زمــان ،بُعــد ،موســیقی یــا شــعر
بتــوان آن را یافــت ،بــرای گــوش یــا چشــم و یــا روان
زیبــا بــه نظــر مــی آیــد .چهــره ی زیبــا نیــز دارای ریتــم
اســت کــه آن را مــی تــوان چــه بــه صــورت عمــودی و
افقــی و چــه مــورب بدســت آورد کــه محــدودی از ایــن
نســبت هــا بــه طــور خالصــه در شــکل 10نشــان داده
شــده اســت .چشــم و بینــی در جایــگاه طالیــی صــورت
بــوده نســبت لــب بــه بینــی و بــه چشــم برابــر عــدد
فــی اســت .لــب ،چشــم ،بینــی خــود بــه تنهایــی دارای
تناســب طالیــی هســتند؛ اگــر همــه ی اینهــا دارای ایــن
نســبت باشــند ریتــم چهــره خوشــایند اســت [.]24 ,22 ,4
عــدد فــی در هارمونــی کــردن دنــدان هــا بــا هــم و بــا
کل اســکلت صــورت نقــش مهمــی دارد .در ایــن حیطــه
چنــد مثــال ذکــر مــی گــردد کــه در شــکل 10نمایــش
داده شــده اســت .چیدمــان کلــی دنــدان هــا در ردیــف
دایــره ای اســت کــه ایــن ردیــف از مارپیــچ لوگارتیمــی
کــه پایــه ی آن مثلــث طالیــی اســت ،تبعیــت مــی کنــد.
ارتفــاع دنــدان ســنترال بــه عــرض دو دنــدان ســانترال،
نســبت دنــدان هــای ســنترال باالیــی بــه پایینــی دارای
نســبت طالیــی هســتند .همچنیــن رابطــه ی عرض هشــت
دنــدان جلویــی بــا عــدد فــی تعریــف مــی شــود .ایــن
دانســتگی مشــکالت زیــادی را در حیطــه ی زیبایــی
دنــدان حــل کــرد زیــرا کــه ایــن هشــت دنــدان ارتبــاط
مســتقیمی بــا زیبایــی لبخنــد هــر فــرد دارد [،25 ،22 ،4
.]26
(بــرای مطالعــه ی انــدازه گیــری هــای
دقیــق نســبت هــای صــورت و دنــدان بــه

شــکل  :۹تناســب طالیــی در کل بــدن و دســت .حتــی
حــرکات بــدن از ایــن تناســب تبعیــت مــی کنــد [.]23 ،4

شــکل  )a:۱۰نســبت طالیــی در اجــزای صــورت بــه صــورت
تمــام رخ و نیمــرخ؛  )bرشــد دنــدان بــر روی آرکــی اســت
کــه چرخــش آن نزدیــک بــه مارپیــچ لوگاریتمــی اســت [.]22
 )cنســبت دندان-هــای جلویــی بــه هــم و  )dارتفــاع دنــدان
ســانترال بــه عــرض دو دنــدان و همچنیــن  )eانــدازه عــرض
ســانترال بــاال و پاییــن نســبت بــه هــم طالیــی اســت[.]22

مقاله ی منبع شماره [ ]22رجوع شود).
قلب
قلــب انســان بــا نســبت طالیــی و زاویــه ی طالیــی در
ارتبــاط اســت .در مطالعاتــی کــه بــر روی ابعــاد قلــب
صــورت گرفتــه ،متوجــه شــدند کــه ســامت قلــب
بــه نســبت ابعــاد آن وابســته اســت ،نــه بــه ابعــاد
مطلــق آنهــا (زیــرا در قومیــت هــای متفــاوت انــدازه
هــا متفــاوت اســت ولــی نســبت آنهــا برابــر نســبت
طالیــی مــی باشــد) .در نارســایی خفیــف قلبــی ،نســبت
 1/618حفــظ شــده امــا در مرحلــه ی آخــر نارســایی
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کلمــه هــم در علــم هندســه و هــم در معمــاری بــه کار
مــی رود .واژه ی ژئومتــری نیــز از کلمــات یونان باســتان
اســت کــه از دو قســمت «ژئــو» بــه معنــای زمیــن و
«متــرون» بــه معنــای انــدازه گیــری تشــکیل شــده اســت
و در لغــت شناســی بــه معنــای هنــر انــدازه گیــری زمیــن
اســت .واژه ی آرشــیتکت از واژه ی یونانــی arkhitekton
گرفتــه شــده کــه دارای دو بخــش تشــکیل شــده؛ بخــش
اول بــه معنــای رئیــس و بخــش دوم بــه معنــای ســازنده
اســت کــه در کل بــه معنــی اســتادِ ســازنده یــا ماهــر در
هنــر ســاختن اســت .اگــر یــک معمــار بــا مهــارت بتواند
بازتابــی از زیبایــی الهــی در نظــم عالــم را بــه منصــه
ظهــور برســاند ،واژه ی آرشــیتکت بــه واژه ی یونانــی
 cosmosکــه بــه معنــای سیســتم منظــم و مــوزون یــا
گیتــی و کائنــات اســت و همچنیــن ،زیبایــی شناســی بــه
معنــای ادراک بــه وســیله ی حــواس ،نزدیــک مــی شــود.

قلبــی (مزمــن) ،ایــن نســبت بــه طــور قابــل توجهــی
کاهــش مــی یابــد .بــه طــور مشــابه ،در قلــب بــا بطــن
ســالم ،نســبت ابعــاد دریچــه ی میتــرال طالیــی اســت،
در حالــی کــه در بیمــاران مبتــا بــه کاردیومیوپاتــی
و نارســایی میتــرال ،بــه میــزان قابــل توجهــی از ایــن
نســبت کاســته مــی شــود .در افــراد ســالم ،زاویــه ی
بیــن خــط میانــی ســرخرگ ریــوی و آئــورت صعــودی
دارای میانگیــن  ۳۹/۵درجــه اســت ،ولــی زاویــه ی
بیــن ســرخرگ ریــوی بــا ادامــه ی آئــورت صعــودی
تقریبــا نزدیــک بــه  ۱۳۷/۵درجــه (زاویــه ی طالیــی)
مــی باشــد (همچنیــن مجــرای ورودی و خروجــی بطــن
راســت از همیــن شــرح تبعیــت مــی کنــد)؛ اگرچــه در
پرفشــاری ریــوی (هایپرتنســیون ریــوی) حــاد ،ایــن
زاویــه افزایــش مــی یابــد .از ایــن رو ابعــاد قلــب و
بطــن در انســان ســالم بــا نســبت و زاویــه ی طالیــی
ســازگار اســت و نشــانی از ســاختار پمپــی و بهــره وری
مطلــوب مــی باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا بیمــار یــا گیتــی و کائنــات اســت و همچنیــن ،زیبایــی شناســی
شــدن قلــب ،ایــن ســاختار دچــار انحــراف مــی گــردد بــه معنــای ادراک بــه وســیله ی حــواس ،نزدیــک
[ .]27عــدد فــی در ریتــم ضربــان قلــب انســان نیــز نقــش می¬شود.
دارد؛ همچنیــن فواصــل تغییــرات پتانســیل الکتریکــی در
نــوار قلــب (الکتروکاردیوگــرام) یــک قلــب ســالم دارای معماری باستان
معماری یونانی و مصری
نســبت طالیــی اســت [.]27 ،4
آکروپولیــس آتــن کــه پارتنــون را در خــود جــای داده
نسبت طالیی در معماری و هنر
اســت مثــال جالبــی بــرای نمایــش اســتفاده از عــدد
واژه ی «مهنــدس» در زبــان فارســی و عربــی از «هندســه» طالیــی در هنــر یونانــی مــی باشــد .پارتنــون معبــد
گرفتــه شــده کــه بــه معنــای شــکل و انــدازه اســت؛ ایــن مقــدس بــرای نیایــش آتنــا ابزدبانــوی عقــل و خــرد،
راهبــرد جنــگ ،هنــر و ادبیــات ،عدالــت ،کشــاورزی
و صنایــع دســتی اســت کــه معمــاران پیکرتراشــی
چــون اکتینــوس ،کالیکراتیــس ،فیدیــاس و دســتیاران و
شاگردانشــان آن را بــا مجســمه و تندیــس هــای بســیاری
تزئیــن کردنــد؛ تــا انــدازه ای کــه ایــن بنــا بــا ســادگی
فریبنــده ی خــود نشــانی از بهتریــن معمــاری یونانــی
شــد .البتــه بعــد از برخــورد تــوپ های ونیشــی در ســال
 ۱۶۸۷ایــن بنــا کــه آن زمــان  ۲۰۰۰ســاله بــود ،بــه طــور
گســترده ای تخریــب شــد و هــم اکنــون پایــه ی اولیــه ی
آن باقــی مانــده اســت .در مطالعــات بســیاری کــه انجــام
شــده گفتــه مــی شــود کــه تقســیمات آذیــن مثلثــی
بــاالی درب ایــن ســازه کــه هنــوز باقــی اســت ،تمــام
مجســمه هایــی کــه در آن بــه کار رفتــه بــوده کامــ ً
ا
شکل :۱۱نسبت طالیی در  )aپارتنون و  )bهرم بزرگ مرص.
نمــادی از نســبت طالیــی هســتند و بــه همیــن دلیــل عدد
فــی از حــرف اول نــام فیدیــاس گرفتــه شــده اســت [.]6
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اهــرام مصــر بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن آثــار تاریخــی
شــناخته شــده اســت .ســاختار آنهــا بــه دلیــل عظمــت
در انــدازه و ســادگی در شــکل ،دارای جاذبــه ی فــوق
العــاده ای اســت .ایــن اهــرام هــزاران ســال پیــش از
تمــدن یونــان باســتان ،توســط مصریــان باســتان ســاخته
شــده اســت .پاپیــروس احمــس کــه مربــوط بــه همــان
دوران اســت و هــم اکنــون در مــوزه ی بریتانیــا نگهــداری
مــی شــود ،شــامل اطالعــات دقیقــی از اعــداد و ارقامــی
اســت کــه در  ۳۰۷۰پیــش از میــاد در ســاخت هــرم
بــزرگ جیــزه بــه کار رفته اســت؛ احمــس از عــدد فی به
نــام نســبت مقــدس نــام مــی بــرد .بلنــدای هــرم بــزرگ
 ۵۸۱۳اینــچ ( ۴۸۴/۴فیــت) اســت کــه خــود معــادل ســه
عــدد فیبوناچــی پــی در پــی اســت؛ .۱۳ ،8 ،5ایــن اهــرام
بــر اساســی طراحــی شــده انــد کــه نســبت ارتفــاع ضلــع
شــیب دار بــه نصــف قاعــده برابــر بــا عــدد فــی باشــد.
بــر اســاس داده هــای تومــاس کوشــی ارتفــاع هــرم
بــزرگ  ،148/2ارتفــاع ضلــع شــیب دار برابــر 188/4
متــر و نصــف قاعــده برابــر  116/4متــر مــی باشــد .بــا
محاســبه ی نســبت ضلــع شــیب دار بــه نصــف قاعــده ،به
نســبت طالیــی مــی رســیم [ .]28 ،7البتــه بایــد ذکــر کرد
کــه ریاضیــات مصــری بــر پایــه ی اعــداد بــا نســبت
طالیــی اســت و ایــن فقــط در معمــاری کاربــرد نــدارد؛
بــرای مثــال ریاضیــات تقویــم مصــری هــم بــر ایــن مبنــا
بــوده اســت [.]28
معمــاری ســنتی نظــم گیتــی را در ابعــاد زمینــی تجســم
مــی بخشــد .در طــول قــرن هــای متمــادی علــم هندســه
بــرای مهندســان ایرانــی قدرتمندتریــن ابــزاری بــوده تــا
بتواننــد بــر اســاس انــدازه گیــری نســبت هــای گیتــی،
بــر روی زمیــن ســاختاری زیبــا و مــوزون و در تعــادل
بــا طبیعــت بســازند و در حقیقــت زیبایــی را بــه نظــم
درآورنــد .در ایــن معمــاری ،چــه ابعــاد ســازه و چــه
طــرح هــا و شــکل هــا همــه از قواعد هندســی و تناســب
طبیعــی تبعیــت مــی کننــد؛ در نتیجــه ســاختار درســت
باعــث عملکــرد درســت مــی گــردد .در واقــع در ایــران
معمــاری یــک زبــان نمادیــن بــرای بیــان ایــده ی کهــن
الگوهایــی بــوده کــه در آن زمــان بــا ادراک انســان بــه
تصویــر در مــی امــده اســت .همانطــور کــه معمــاری
در قلمــرو روح و عقــل قــرار مــی گرفــت ،هندســه بــه
عنــوان ابــزاری بــوده تــا ســطوح و اشــکال بــه صورتــی
شــکل گیرنــد کــه خــود مقــدس واقــع شــوند.
در ایــن معمــاری هــم بــه طراحــی ســاختار بیرونــی
و درونــی ســاختمان توجــه شــده و هــم دکوراســیون

داخلــی آن مطابــق بــا معنــا و مفهــوم ســازه برنامــه
ریــزی شــده اســت .معمــار ســنتی الگوهــای هندســی را
کنــار هــم مــی گــذارد و تمــام ســطح را می-پوشــاند.
بــه طــرح هــای هندســی بــه عنــوان نمــاد کثــرت مــی
نگــرد و بــا طراحیــش از آنهــا یــک طــرح واحــد دارای
وحــدت مــی آفرینــد .تکــرار طــرح هــا بــه معنــای بــی
نهایــت و بــی زمانــی اســت .زیبایــی و هارمونــی کــه در
طــرح کلــی حاصــل از ایــن تکرارهــا بــه وجــود مــی
آیــد ،نشــان دهنــده ی نظــم هندســی و دیــدن یــک مرتبــه
ی فراتــر و ژرف تــر از قوانیــن کیهانــی اســت .در ایــن
راســتا تمــام نســبت هــا چــه در خــود الگوهــا و چــه در
طــرز قرارگیــری آنهــا محاســبه شــده اســت کــه عــدد
فــی و اعــداد فیبوناچــی در آنهــا نقــش مهمــی را بــازی
مــی کننــد .طراحــی نقشــه و بلنــدای ســاختمان ایرانــی
بــه طــرزی اســت کــه تمــام نســبت هــا رعایــت شــده و
حتــی جایــگاه درهــا و پنجــره هــا و جایــگاه قرارگیــری
کتیبــه هــا نســبت بــه هــم و نســبت بــه کل ســاختمان
محاســبه شــده اســت .بنابرایــن انــدازه ی هــر چیــز ،در
تناســب بــا همــه ی اجزاســت و معمــو ً
ال هیــچ چیــز
مجــزا و خــارج از شــکل کلــی وجــود نــدارد.
در بناهــای تاریخــی ایرانــی در نظــر گرفتــن ثبــات و
ســختی ســاختمان بــه عنــوان معیــار اصلــی و اولیــه
بــی معنــی اســت .یــک معمــار ســنتی اگرچــه از نیروهــا
و تنــش هــای ایجــاد شــده و نقــص هــای ســاختاری
کامــ ً
ا آگاه بــود ،ایــن محاســبات را در درجــه ی دوم
کاری خــود قــرار مــی داد .عملکــرد عناصــر ســازنده
ی ســاختار اســت کــه شــکل کلــی ســاختمان را ایجــاد
مــی کنــد و شــکل آن بــدون عملکــرد مناســب معنــی
نــدارد .در معمــاری ســنتی ســاختار و عملکــرد جدایــی
ناپذیرنــد در حالــی کــه قواعــد معمــاری مــدرن ایــن
نســبت کمتــر رعایــت مــی شــود.
بــرای مثــال آنالیــز هندســی بنــای پرســپولیس نشــان
مــی دهــد کــه در آن کام ـ ً
ا عــدد فــی محاســبه شــده
اســت (شــکل  .)12aنســبت طالیــی بــه طــور ماهرانــه
ای در گنبــد تــاج الملــک در مســجد جامــع اصفهــان در
نظــر گرفتــه شــده اســت؛ شــرودر [ ]29کــه از هــر نظــر
(زیبایــی شناســی ،هندســه و ســاختار مکانیکــی) آن را
زیباتریــن ســاختار در ایــران مــی دانــد ،بــا شــرح کامــل
ویژگــی هــای آن ،کاربــرد پیچیــده ی نســبت طالیــی را
در ان بیــان کــرده اســت (شــکل  .)12bعــاوه بــر ایــن
محاســبات او نشــان داد کــه ایــن ســاختمان بــه صــورت
پنــج ضلعــی اســت ،کــه خــود نمــادی از ایــن نســبت
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شــکل )a :12نقشــه ی پرســپولیس( 518-330قبــل از میــاد) و ابعــاد آن بــا نســبت طالیــی؛  )bعالــی
قاپــو( 1597-1668بعــد از میــاد))c ،گنبــد تــاج الملــوک مســجد جامــع اصفهــان ( 1088بعــد از میــاد)
و محاســبات هندســی آنهــا []30؛  )dرواق ضلــع شــمالی مســجد جامــع اصفهــان [.]31

اســت .بــه همیــن صــورت مســجد شــیخ لطف اهلل نشــان
دهنــده ی اســتفاده ی شــگفت انگیــز ایــن نســبت در
ایــن امــارت بــوده و کاربــرد پنــج ضلعــی طالیــی را بــه
تصویــر کشــیده اســت [ .]30عــاوه بــر طــرح کلــی بنــا،
همانطــور کــه ذکــر شــد تمام قســمت هــا از این هندســه
تبعیــت مــی کنــد؛ در یــک مطالعــه بیــان شــد کــه تمــام
رواق هــای مســجد جامــع اصفهــان بــر اســاس اعــداد
فیبوناچــی و نســبت طالیی اســت کــه در شــکل  12dفقط
رواق شــمالی بــه عنــوان مثــال ذکــر شــده اســت [.]31
همانطــوری کــه ذکــر شــد عــدد فــی از زمــان هــای
قدیــم معیــاری بــرای زیبایــی شناســی شــناخته مــی
شــود و در هنــر و معمــاری بــه عنــوان یــک اصــل
شــناخته مــی شــده اســت در حالــی کــه در آثــار مــدرن
بــه عنــوان فاکتــوری جانبــی بــه آن مــی نگرنــد .البتــه
هــم اکنــون نیــز در طراحی بســیاری از محصــوالت از آن
بهــره مــی برنــد؛ بــرای مثــال در طراحــی اتوموبیــل یــا

نمــای دســتگاه هایــی ماننــد موبایــل ،اتــو و یــا دوربیــن
از ایــن عــدد بــه خوبــی اســتفاده مــی شــود چــرا
کــه شــکل آن را بســیار جــذاب تــر مــی نمایــد [.]32
در انتهــا بــه ســوالی کــه هــزاران ســال اســت ذهــن
انســان را درگیــر کــرده مــی پردازیــم؛ آیــا زیبایــی یــک
ویژگــی ذاتــی وابســته بــه شــی اســت و یــا ســلیقه ای
و وابســته بــه بیننــده اســت .آیــا مــی تــوان بــا اثــر
بیولوژیــک آن بــر روی انســان بــه ایــن ســوال پاســخ
داد؟ یــک مطالعــه بــا اســتفاده از تکنیــک  fMRI1بــر
روی مغــز انســان تــا حــدودی بــه ایــن ســوال پاســخ
داد .تصاویــری از شــاهکارهای هنــری کالســیک مربــوط
بــه زمــان رنســانس کــه دارای اصــل تناســب طالیــی
اســت را تهیــه کــرده و همچنیــن تصاویــر دســتکاری
شــده از آنهــا کــه کمــی تناســب آنهــا را زیــاد یــا کــم
کــرده بودنــد فراهــم آوردنــد ،تأثیــر آنهــا را بــر روی
مغــز بیننــدگان آزمایــش کردنــد .ایــن آزمایــش بــه دو
)1. Functional magnetic resonance imaging (functional MRI
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در انــدازه گیــری بــر مبنــای طبیعــت قبــل از ســاخت در نظــر
بگیرنــد ،شــیوه نیکویــی را گســترش مــی دهنــد و موجــب
کاهــش معضــات اجتمایــی و راهگشــایی بــه ســوی ســامت،
محیــط زیســت و توســعه پایــدار در بــر خواهنــد داشــت.
توجــه :شــایان ذکــر اســت شــکل هــای ایــن مقالــه ،بــه جــز
آنهایــی کــه منبــع آن ذکــر شــده ،توســط نویســنده طراحــی و
رســم شــده اســت.

صــورت انجــام گرفــت ،یکــی آنکــه بیننــده فقــط بــدون
هیــچ نقــدی بــه تصویــر نــگاه کنــد؛ دوم اینکــه بیننــده
بایــد نســبت بــه زیبایــی یــا زشــتی و همچنیــن نســبت
بــه تناســب آن شــاهکار نظــرات خــود را ارائــه دهــد
(نــگاه منتقدانــه) .نتیجــه ی قســمت اول بســیار شــگفت
انگیــز بــود؛ نظــاره ی تصویــر شــاهکار اصلــی نســبت
بــه آنهایــی کــه دســتکاری شــده بودنــد ،بــه طــور قابــل
توجــه و ویــژه ای ســمت راســت اینســوالی مغــز را فعال منابع و مآخذ
کــرد و همچنیــن بطــن هــای طرفــی و نواحــی قشــری
مغــز (نواحــی جلــوی مغــز ،لــوب پــس ســری شــکنج [1] Dunlap, R. A. (1997). The Golden Ratio and Fibonacci
مغــز و بخــش پیــش گــوه) تحریــک شــد؛ در لحظــه
Numbers, World Scientific Publishing, Singapore.
ی دیــدن تصویــر فعالیــت اینســوال در بیشــترین حالــت [2] Olsen, S. (2006). The Golden Section: Nature’s Greatest
بــود .نتایــج عجیــب تــر زمانــی بــود کــه بیننــدگان
Secret,Bloomsbury Publishing USA.
شــروع بــه قضــاوت در مــورد زیبایــی شــناختی تصاویــر [3] Huntley, H.(1970). The Divine Proportion: A Study in
نمودنــد ،تصاویــری کــه بــه آنهــا زیبــا مــی گفتنــد،
Mathematical Beauty, Dover Publications, UK.
بخــش راســت آمیگــداال را فعــال مــی کــرد (نســبت بــه [4] Akhtaruzzaman, M.(2011). Geometrical Substantiation of
آنهایــی کــه زشــت تلقــی مــی شــدند) .بنابرایــن حــس Phi, the Golden Ratio and the Baroque of Nature, Architec-
زیبایــی دارای دو فراینــد متقابــل منحصربــه فــرد اســتture, Design and Engineering, International Journal of Arts, ،
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نتیجه گیری
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داده اســت .بــا فهــم قواعــد طبیعــت و نزدیــک کــردن دســت
ســاز بشــر بــه ایــن قوانیــن ،ســامتی و زیبایــی در همــه ی
ســطوح بــرای ســاکنان زمیــن فراهــم مــی شــود .انســان مــی
توانــد بــا الگوبــرداری از انــدازه و هندســه طبیعــت (نســبت
طالیــی فــی) در دســت ســاخت خــود و بــرای شــناخت
عــدم تعــادل و بیمــاری هــا از ایــن انــدازه بهــره بــرداری
نمایــد .مطمئنــ ًا کاربــرد ایــن تقــارن و نســبت طالیــی در
صنعــت انســان نــه فقــط نقــش زیبایــی را ایفــاء مــی نمایــد
تــا دیگــران مجــذوب آن شــوند ،بلکــه در تعــادل و تنظیــم
امــور هــر ســاخت نقــش ایفــا مــی کنــد .اگــر صنعتگــران و
معمــاران و ســازندگان امــروز راه و روش مردمــان دیــروز را

[6] Livio, M. (2008). The Golden Ratio: The Story of Phi, the
World’s most Astonishing Number, Broadway Books, USA.
[7] Koshy, T. (2011). Fibonacci and Lucas Numbers with Applications, John Wiley & Sons.
[8] Omotheinwa, T.(2013). Fibonacci Numbers and Golden
Ratio in Mathematics and Science, International Journal of
Computer and Information Technology, 2(4), p. 630-638.
[9] Stakhov, A.(2006). The Continuous Functions for the Fibonacci and Lucas p-Numbers, Chaos, Solitons & Fractals, 28(4),
p. 1014-1025.
[10] Lawlor, R. (1982). Sacred geometry: philosophy and Practice,Crossroad Publihing.
[11] Boeyensa, J. C.(2009). Commensurability in the Solar System, Physics Essays, 22(4), p. 1-16.
[12] Fuller, M.(2007).Geometry-Set In Stone.
[13] Reynolds, M. (1999). A Comparative Geometric Analysis
of the Heights and Bases of the Great Pyramid of Khufu and
the Pyramid of the Sun at Teotihuacan, Nexus Network Journal, 1(1-2), p. 23-42.
[14] Schimper, K. F. (1835).Beschreibung des Symphytum Zeyheri und Seiner Zwei Deutschen Verwandten der

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

51

)φ(چشم اندازی به عدد طالیی فی

[25] Levin, E. I.(1978). Dental Esthetics and the Golden Pro
portion, The Journal of Prosthetic Dentistry, 40(3), p. 244252.
[26] Snow, S. R.(1999). Esthetic Smile Analysis of Maxillary
Anterior tooth width: the Golden Percentage, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 11(4), p. 177-184.
[27] Henein, M. Y.(2011). The Human Heart: Application of
the Golden Ratio and Angle, International Journal of Cardiology, 150, p. 239-242.
[28] Stakhov, A.(2006). The golden section, secrets of the
Egyptian civilization and Harmony Mathematics, Chaos, Solitons & Fractals, 30(2), p. 490-505.
[29] Pope, A. U.(1938).Pre-Achaemenid, Achaemenid, Parthian and Sasanian Periods. Vol. 4 of A Survey of Persian Art
from Prehistoric Times to the Present, London: Oxford University Press.
[30] Hejazi, M.(2005). Geometry in Nature and Persian Architecture, Building and Environment, 40(10), p. 1413-1427.
[31] Mahdipour, M.(2012). The Application of Golden Proportion in the Façades & Ornaments of Quadruple Vaulted
Porticos of Jami Mosque in Isfahan, Iran, Journal of Civil Engineering and Urbanism, 2(3), p. 97-101.
[32] Page, T.(2010).Natural Sections in Product Design, International Journal of Contents, 6(3), p. 71-82.
[33] Di Dio, C.(2007). The Golden Beauty: Brain Response to
Classical and Renaissance Sculptures, PloS one, 2(11), p. e1201.

S. Bulbosum Schimper und S. Tuberosum Jacq, Germany.
[15] Braun, A. (1831). Vergleichende Untersuchung über die
Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen als Einleitung
Zur Untersuchung der Blattstellung überhaupt, Germany.
[16] King, S.(2004). On the Mystery of the Golden Angle in
Phyllotaxis, Plant, Cell & Environment, 27(6), p. 685-695.
[17] Okabe, T.(2015). Biophysical Optimality of the Golden Angle in Phyllotaxis, Scientific Reports, 5, p. 1-7.
[18] Klar, A. J.(2002).Plant Mathematics: Fibonacci’s Flowers,
Nature, 417(6889), p. 595-595.
[19] Elam, K. (2001). Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition, Princeton Architectural Press.
[20] Brandmuller, J.(1992). Fivefold Symetry In Mathematics,
Chemistry, Biology and Beyond, Fivefold Symmetry, World
Scientific Publishing, Singapore, p. 11-13.
[21] Basin, S.(1963). The Fibonacci Sequence as it appears in
Nature, Fibonacci Quarterly, 1(1), p. 53-56.
[22] Ricketts, R. M.(1982). The Biologic Significance of the
Divine Proportion and Fibonacci Series, American Journal of
Orthodontics, 81(5), p. 351-370.
[23] Littler, J. W.(1973). On the Adaptability of Man’s Hand:
With Reference to the Equiangular Curve, The Hand, 5(3), p.
187-191.
[24] Prokopakis, E. P.(2013). The Golden Ratio in Facial Symmetry, Rhinology, 51(1), p. 18-21.

95  دی ماه، شماره اول، سال هفتم،نشریه نشاء علم

52

