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و�لما��انت��ذه�القوان�ن�وا��ة�ومفصلة��،ف��ض�أن�ل�ل����ء�قانونا�يحكمھ�ونظاما��س���عليھ�ووفقھيُ   

،�و�خالفھ.�ودقيقة�ومعممة�ع����ل�األشياء،�أنتجت�صورا�مجاز�ة�متناسقة�من�العالقات�امل���مة�وفق�ذلك�النظام

ي�تج�صورا�متناقضة،�بل�وعشوائية����ذا��ا�ومع�مثيال��ا�ومتمما��ا�وقرائ��ا،�وكذلك�ا��ال�لو�أن�د�القوان�ن�فإن��عّد 

 
ُ
  بق�ع����عض�ا�دون�اآلخر.�القانون�ط

ومعرفة�أ��ا�السر�وراء��ل�سبة�الذ�بيةبا�ما��عرف�أدى�إ���اك�شاف�،إن�س���اإل�سان�الك�شاف�ا��مال  

ف���عبارة�عن��سبة��.مقياس�لدرجة�اإلبداع����التصميم�بمختلف�مجاالتھ�ل�ما��و�جذاب�ومر�ح�للع�ن�وأ��ا�حًقا�

وقاس�ا��،وعمل���ا�املعمار�ون�والفنانون �،ون اتيختلفة�ب�بات�منقطع�النظ��،�أثب��ا�الر�اضيمعالقات��حسابية�تحكم

  ض�ل�ا�العديد�من�املختص�ن����العلوم�الطبية.��علماء�الطبيعة،�و�عرّ 

  

  �عر�ف�ال�سبة�الذ�بية .1

�ومن�ب�ن��ذه�ا��قائق�نذكر�ال�سبة�الذ�بية،�اك�شفت،ة�لم�يتم�اخ��اع�ا�بل�يا��قائق�الر�اض�الكث���منإن�  

 
ُ
��املفا�يم�املذ�لة���منال�سبة�الذ�بية��عّد و���من�أعظم�االك�شافات�ال���عرف�ا�اإل�سان�ع���مختلف�العصور.�و�

�للتطبيق �وقابلي��ا �ووجود�ا �بال�سو  .خصائص�ا �الذ�بية �ت�و�ن�الصورة�ة �جعل ��� ��ساعد ��سيطة �جمالية ��سبة ��

 مالئما�للع�ن،�ومتناسقا�مع�ا.

توازنا���ذه�ال�سبة�تحقق�سبة��ندسية���يبة،�و (Euclid) �إقليدسلقد�اك�شف�عالم�الر�اضيات�اليونا�ي�  

فنجد�أيضا��،لديھ�دور����إبراز�معالم��ذه�ال�سبة��ان يبصر�ا����األش�ال�عند�رؤ���ا.�ولكن�إقليدس�ل�س�الوحيد�الذ

�ت�)،�والذي�اك�شف�ا�أثناء�دراستھ�لتوالد�األرانب�وت�اثر�ا.�وقد�ح�ّ Fibonacci(فيبونا�����عالم�الر�اضيات�اإليطا���

 قي�ن.يومعمار��ن�وفنان�ن�وح���موس�ن�وفالسفة�اتي�ذه�ال�سبة�مفكر�ن�ور�اضي

كجرت�العادة�أن�  
ُ
.�وقد�ظ�رت��ذه�"��"أو��"فاي"�نطق�و ،�φتب�ال�سبة�الذ�بية�باعتماد�ا��رف�اإلغر�قي�ت

�أيضا�طلق�عل��ا�ُ و  )،�و�و�نحات�قام�ب��ي�ن�البارث�نون����أث�نا.Phidias،�وفاء�لذكرى�فيدياس�(1914ال�سمية�سنة�

 ����والعدد�اإلل��.العدد�الذ���،�ال�سبة�املقدسة،�ال�سبة�اإلل�ية،�املقطع�الذ���،�املتوسط�الذ

ع�����سبة�ا��زء�الكب�� ��ساوي ��زء�الكب���منھ�ع���اتتحقق��ذه�ال�سبة�عندما�ت�ون��سبة�الطول��امال�

  لصغ��،ا
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 �اآل�ي�يمكن�حساب�قيمة�ال�سبة�الذ�بية�انطالقا�من�املعادلة�السابقة
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�
=
�

1
⇔ �� − � − 1 = 0. 

��ومنھ�تصبح�قيم��ا =
��√�

�
≈  و���تمثل�ا��ل�املوجب�للمعادلة�أعاله.،�1,618

  

 القديمة�ال�سبة�الذ�بية����ا��ضارة�املصر�ة .2

 معبد�األوز�ر�ون  .1.2

�نصبا�تذ�ار�ا�للملك�سي���األول�الذي�حكم�مصر����ع�د�األسرة�التاسعة�عشر�(حوا���ر�ون �ألوز اُيمثل�معبد�

م،�1901عام��(Sir Flinders Petrie)�س���فلندرز�بي��ي الق.م).�تم�اك�شاف�املعبد�من�قبل�عالم�اآلثار�1290-1300

�ة���ا�عشرة�أعمدة�مر�عة��شبھ�ق��ا�تحت�األرض.�يحتوي�مخطط�األوز�ر�ون�ع���منطقة�مركز �،مغطى�بال�املو�ان�

 ما��ان�ع���األر���خندقا�مملوء�باملاء.�حيطي

 �Sacred"�املقدسة:�الفلسفة�واملمارسةال�ندسة�املوسوم�"����كتابھ )Robert Lawlorرو�رت�لولور�(�يرى 

Geometry: Philosophy and Practice،قد�قدم�عدة�تحاليل�و ��ندسة�األوزر�ون�مطابقة�لل�سبة�الذ�بية،أن��

 للتصميم�من�بي��ا�التصميم�التا��:

  
  .�تصميم��ند����ملعبد�األوز�ر�ون 1الش�ل�

  

 ب�توز�ر�س�� .�ق�2.2

 � �مشابھ�جدا �بالوضع �قبل�عالم�اآلثار��)Petosiris(�ب�توز�ر�سمق��ة �ف��ا�من �تم�التنقيب جوستاف�ال��

)�خالل�أوائل�العشر�نات�من�القرن�املا���.�الق���ل�س�قديما�مثل�األوز�ر�ون،�و�عود� vreebLefGustave(�لوفيفر 

د�ل�سبة�الذ�بية�معروفة�عنرئ�س�الك�نة.�ب����ذا�الق������ف��ة��انت�ف��ا�الوقد�تم�بناؤه��.ق.م�300تار�خھ�إ���حوا��

  (ع���األقل�من�حيث�املبدأ).اليوناني�ن�

ا�نا�ظ�ر�النقش�البارز��تحدث�لولور����كتابھ�أيضا�عن�نقش�مرسوم����ا��دار�الشر���ملص���الضر�ح،�يُ  

  �سكب�قر�انا�ع���رأس�مومياء.
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  ب�توز�ر�ستصميم��ند����لنقش�مرسوم����ا��دار�الشر���ملص���ضر�ح��.2الش�ل�

 

 .�تمثال�أبو�ال�ول 3.2

�أسفلھ�و��ت �أب�الصورة �أل�عد��و لتمثال �ما�ر�ن �القدماء �املصر�ون ��ان �كيف �ا����ة �وأ�رامات ال�ول

�والتعم���والتخطيط� �اإل�شاء ���ندسة �املتعلقة �العلوم �اخ��اع �قبل �ح�� �ال�ند���، �واإل�شاء �التصميم ��� ا��دود

�أبو�ال� �تمثال �وأ�عاد �زوايا �وضبط �التصميم، ��� �اإلطالق �ع�� �غ���مسبوق �تناسق �إ�� ��ش���الصورة ل�و املد�ي.

  واأل�رامات�املب�ية�واملشيدة�أمامھ،�حيث�ت�ناسق�زوايا�البناء��ش�ل�غ���طبي���وغ���مألوف�تماما.�

  

  
  تمثال�أبو�ال�ول �.3الش�ل�
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�،ع���أن�تصميم�تمثال�أبو�ال�ول�أمام�األ�رامات���ذا�الش�ل�يتوافق�مع�"ال�سبة�الذ�بية"�املصممون أكد� 

خطيط�تاستخدم�ا�املصر�ون�القدماء����تصميم�و وقد��.و����سبة�تحدد�البعد�ب�ن�أطراف�وزوايا�التصميم�املختلفة

  الف�السن�ن.آأبو�ال�ول�واأل�رامات�منذ�

  

 األك��(خوفو)�.�ال�رم4.2

�و�األثر�الوحيد�البا���من���ائب�الدنيا�السبع،�و�قع�بمنطقة�أ�رام�ا����ة��،أو��رم�خوفو�،ال�رم�األك�� 

 �2560بمصر.��عود�بناء�ال�رم�إ���نحو�سنة�
ُ

�دة،�واستمر�بناؤه�ملخوفويد�كمق��ة�لفرعون�األسرة�الرا�عة�ق.م.�حيث�ش

  عاما.�20

  

  
  �رم�خوفو�.4الش�ل�

 

�التناسبات�)Herodotus(�س���ودو�أشار� �أن��إ�� �املصر�ون �الك�نة �أعلم�� �"لقد �بقولھ �ال�رم ��� املوجودة

التناسبات�املقاسة����ال�رم�األك���ب�ن�جانب�القاعدة�واالرتفاع��انت��سمح�بأن�ي�ون�مر�ع�امل�شأ�ع���االرتفاع��ساوي�

 بالضبط�مساحة��ل�من�وجوه�ال�رم�املثلثة".

وتره��،�طول �رم�ع���القاعدة�ي�تج�لدينا�مثلث�قائمرأس�اللو�قمنا�بإنزال�عمود�من�أنھ��أدناه،نالحظ����الش�ل�

� �املائل) �ال�رم ��اقدم�612.01(ارتفاع �أصغر�ضلع �وطول �بھ �القاعدة) �ضلع �الثالث��اقدم�377.9(نصف �الضلع وطول

  .اقدم�491.4(ارتفاع�ال�رم)�

  

  
  تصميم��ند����ل�رم�خوفو�.5الش�ل�
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حصل�ع���قيمة�تختلف�عن�ال�سبة�الذ�بية�نلو�قمنا��عملية�قسمة��سيطة�لوتر�املثلث�ونصف�ضلع�القاعدة�

.	�ام��ولك��ا�قر�بة�جدا��،با��انة�العشر�ة�ا��امسة
���.��

���.�
= 1.61950 

  من�خالل�ما�رأينا�من�املحتمل�جدا�أن�ت�ون�ال�سبة�الذ�بية�جزءا�من�املعرفة�الفرعونية.���

  

 الذ�بية�عند�اليونانال�سبة� .3

 البارث�نون �معبد .1.3

قبل�امليالد،��432و����447األكرو�ول�س����أث�نا،�ب�ن��(Parthenon)ن�تم�بناء�املعبد�الرا�ع�املعروف�بالبارث�نو 

املدينة�أث�نا.�تم��ش�يد��ذا���ةمخصصا�إلل�املعبد�)،�و�انPericles(�بر��ل�سلسيا����اليونا�ي�العصر�الذ����ل�خالل

اشتق�اسم�بارث�نون�من�أحد��املعبد�إليواء�تمثال�الذ�ب�والعاج�ا��ديد�املنحوت�من�قبل�النحات�الرئ�����فيدياس.

  ع���العذراء.��و �،ألقاب�أث�نا�العديدة:�أث�نا�بارث�نوس

  
  البارث�نون تصميم��ند����ملعبد�.�6الش�ل�

  

أن�يرى�استخدام�مستطيل�ذ����يبلغ�عرضھ�أضعاف�ارتفاع�ال�ي�ل.�الحظ����الش�ل�أعاله،�يمكن�للمرء�

  املستطيالت�ال���تم�إ�شاؤ�ا�واألجزاء�املم��ة�من�املقاطع،�ي�بع�طول��ل�جزء�من�املستطيل�ال�سبة�الذ�بية.

 

 .�مسرح�إبيداوروس2.3

����(Polykleitos the Younger)�بواسطة�بولي�ليتوس�األصغر �(Epidaurus)�تم�بناء�مسرح�إبيداوروس

صفا��34بھ�ألف���ص.�ينقسم�املسرح�(مقاعد�املتفرج�ن)�إ���مستو��ن،�األول���15سعة�الدورة�األر�ع�ن�لألوملبياد،�

���قيم�قر�بة�من��34)/21+34و(��34/21صفا،�و���تمثل�عددين�لفيبونا����.�حاصل�قسمة�21من�املقاعد،�والثا�ي�

  ال�سبة�الذ�بية.
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ثالثة�����أث�نا�من�تتحقق��ذه�ال�سبة����جميع�املسارح�القديمة�تقر�با،�إذ�يت�ون�مثال،�مسرح�ديون�سوس

  قطاعا�(و���أيضا�أعداد�فيبونا����).�21قطاعا�والثا�ي��13مستو�ات،�األول�يحتوي�ع���

  
  ديون�سوسمسرح��.7الش�ل�

 

 ال�سبة�الذ�بية�واملسلمون  .4

تحا����استخدام�التصو�ر�أو�التمثيل�الذي��ان�سائدا����الفنون�ال���سبقت�من�املعلوم�أن�الفن�اإلسالمي�

اإلسالم.�ون�يجة�لتحر�م�اإلسالم�ملا�سبقھ�من�فنون��عتمد�التصو�ر،�فقد�اتج�ت�أنظار�الفنان�املسلم�من�خالل�الفنون�

������النماذج�ال�ندسية�الوالزخرفة�وغ���ا،�إ���اعتماد�ال�سب�والعالقات�ال�ندسية���زفالتطبيقية�ال���شاعت��ا�

  اإلسالمية�املتعاقبة.��ا��قبال���ش�لت�اإلرث�ا��ضاري����و حفلت���ا�جدران�وسقوف�املبا�ي�

برز��ساؤل�جو�ري����األساس�الذي�انطلقت�منھ��ذه�الزخارف�نظرا�لغنا�ا�وتنوع�ا،�إذ�توج�ت�أنظار��لقد

ل�ندسية�ال���اشتقت�م��ا،�وال���م��ا�مثال�دوران�املر�ع�الدارس�ن�لتحليل�الزخارف�نفس�ا�من�ناحية�معرفة�األسس�ا

لمون�قد�استخدم�املسلحول�نفسھ�إلنتاج�املثمن،�أو�إلعطاء�مجموعات�ال�حصر�ل�ا�من�النماذج�ال���تختلف�شكال�ولونا.�

ب�والعالقات�ال�سن�بجمال�الفن�املعماري�العتماد��ال���أدت�إ���ش�رة�املسلم�أب�ي��مع���مر�القرون�ال�سبة�الذ�بية����

  .ال�ندسية����النماذج�ال�ندسية

�و�م��د�بناه�عقبة�بن�نافع����و �جامع�عقبة�بن�نافع�أو�جامع�الق��وان�الكب��،من�أش�ر�املبا�ي�اإلسالمية�و 

(تو�س�حاليا)�ع���يد�ج�شھ،�لي�ون�العمل�األش�ر�من�العمارة�اإلسالمية��مدينة�الق��وان�ال���أسس�ا��عد�فتح�إفر�قية

 ال
ّ
ل�ال�سبة�الذ�بية����كث���من�أجزائھ،�من�املساحة�ال�لية،�إ���مساحة�فناء�امل��د،�إ���التناسب�امل��ر����ذي�مث

  املنارات.

  
  جامع�الق��وان�الكب���.8الش�ل�
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 العصور�الوسطى�أورو�ا�ال�سبة�الذ�بية��� .5

 )�وال�سبة�الذ�بية����Leonardo da Vinci(�.�ليوناردو�دافن1.5

�.ث��اك��عرف�ليوناردو�داف����؟��ذا�الرسام�والنحات�واملعماري�والعالم.�ا�تم��ذا�العالم��علم�ال�شر�حمن�ال�

��فضلو� �الذ�بية. �بال�سبة �مح�وم �اإل�سا�ي �ا��سد �أن �أدرك �اإل�سان،��فيبونا�����أدركو أبحاثھ �واتزان سر�جمال

ف��ذا�املبدع�أن�قسمة�ما�تحت�السرة�أي�من�فاف��ض�مركز�ثقل�و�������جسم�اإل�سان،�واعت��ه�حول�السرة.�واك�ش

 
ُ
م�سالسرة�ح���القدم�ن،�ع���أعال�ا�أي�من�السرة�ح���الرأس،��عطينا�ال�سبة�الذ�بية�أو�العدد�الذ���.�كذلك�لو�ق

الوقت،�اك�شف�العلماء�أن��ذه�ال�سبة�تتكرر��ش�ل�مرور�طول�الوجھ�ع���عرضھ،�سيعطيك�ال�سبة�الذ�بية.�ومع�

�سميت�أيضا�ال�سبة�املقدسة�أو�ال�سبة�اإلل�ية،�لوجود�ا����العديد�من�مخلوقات�هللا�عز�وجل.�وقد�ع�� كب��.�ول�ذا�

  ���كث���من�رسوماتھ�عن�ال�سبة�الذ�بية،�ومن�أش�ر�لوحاتھ�ال���طبقت��ذا�املبدأ�لوحة�املونال��ا.�����دافن

  

  
  لوحة�املونال��ا�.9الش�ل�

 

 .�الرجل�الفي��و��2.5

والذي��)Marcus Vitruvius(�مار�و�في��وفيو �����تطبيق�لفكرة�معماري�روما�ي�يد���إنجازات�دافنمن�أعظم�

�ال�عاش �ال�ون �قرن �� ��و�محور �اإل�سان �حول�أن �الفكرة ��ذه �تدور �قبل�امليالد. ��سب��.األول �استخدام �يمكننا لذا

ة�أن�سية�ومقاي�س�تفاصيلھ.�ووصل�إ���ن�يجأي�االنطالق�من�اإل�سان�لتحديد�مقاي�س�املب���الرئ��،اإل�سان����البناء

  ،�يتالءم�مع�الوضع�ال�ند����للدائرة�واملر�ع.�ناملمدودت�ا��سم�ال�شري����وضعية�الذراع�ن�والساق�ن�

����ورسم�رجال�متجا�س�األعضاء،�يحيطھ�مر�ٌع�ودائرة�مركز�ا��بقيت��ذه�النظر�ة�ب�ن�الكتب�ح���جاء�دافن

سرتھ.�ووجد�أن�أصا�ع�اليدين�املرفوعت�ن�بحيث�ي�ون�إصبعا�الوسطى�ع���مستوى�الرأس،�والساق�ن�املفتوحت�ن،�وجد�

ساوي�أ��ما�يالمسان�محيط�دائرة.�وعند�قياس�املسافة�من�قمة�الرأس�إ���أخمص�القدم�ن�(طول�القامة)،�وجد�أ��ا��

  ،�ليحصل����ال��اية�ع���ش�ل�مر�ع.ناملمدودت�مسافة�طول�الذراع�ن�

 م��ا:�أخرى �كما�أنھ�توصل�إ���نتائج

 من�طول�اإل�سان1/10ة�من�جذور�الشعر�إ���أسفل�الذقن�املساف�ساوي�. 

 �،املسافة�من�ا��لمات�إ���أع���الرأس،�أيضا�من�أخمص�القدم�ن�إ���أسفل�الركبت�ن� �طول  1/4مساو�ة�لـ

 .اإل�سان

 بال�سبة�للوجھ،�فإن�املسافة�من�أسفل�الذقن�إ���األنف،��ساوي�املسافة�من�جذور�الشعر�إ���ا��اجب�ن. 



 

 

 ز�ية�مصطفاوي�وآخرون  :�محطات�تار�خية(1)ال�سبة�الذ�بية�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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ارتكزت��ذه�القواعد�ع���قياس�رأس�اإل�سان�وقياس�وج�ھ�وأطرافھ��وحدات�أساسية،�ومن�ثم�جرى��لقد

أساسية،��الذراع�مثال،�الذي�مازال��ستخدم�و تقسيم�تلك�الوحدات�واملقارنة�فيما�بي��ا�لتصبح�وحدات�قياس�يومية�

  ح���يومنا��ذا.

 

 (لوحة�التناسب)�)Le Corbusier.�لوكور�وز�يھ�(3.5

كأساس�للتناسب��(Le Corbusier)�لو�ور�وز�يھاملعماري�السو�سري�����لوحة�استخدم�الوحة�التناسب�

1,13وضعھ�داخل�مر�ع�ن�(و   ،ام�� �2.26وكأداة�للقياس.�اف��ض�ف��ا�رجال�مرفوع�الذراع،�طولھ� × )م�م��اكب�ن�1,13

  ع����عض�ما،�ثم�وضع�مر�عا�ثالثا�عند�موقع�الزاو�ة�القائمة����املر�ع�ن،�وع���عنھ�بالش�ل�التا��:
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أر�ع�نقاط����جسم�اإل�سان�تؤلف��سلسال�بحسب�ال�سبة�الذ�بية،�و�ذا�ال�سلسل��و��لو�ور�وز�يھ�وجد

 متتالية�فيبونا����،�والنقاط�األر�عة���:�القدم،�السرة،�الرأس،�أطراف�أصا�ع�اليد�املرفوعة.

�ا��زء�ختاما  �� �ل�ذا ،� �إن �القول �يمكننا ��و�أك���أسرار�ا��مال �و التناسب �ع�� �املب�� ن�ب��االتزانالتصميم

ذب�يج�اخاص�افالتناسب��عطي�رونق�.�ل�من���دف�إ���اإلتقان�واإلبداع�ھي�بع سر�،�باستخدام�ال�سبة�الذ�بية،األطوال

 .و�لفت�األنظار�االن�باه

  

 


