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  :العربیةمقدمة الطبعة 
  
  

أن لكل شيء قانوناً يحكمه ونظاماً يسير عليه ووفقه؛ وكلمـا كانـت    يفترض   
، أنتجت صـوراً  كل األشياءهذه القوانين واضحة ومفصلة ودقيقة، ومعممة على 

، فـإن تعـدد   وبخالفهالنظام؛  ذلك مجازية متناسقة من العالقات المنسجمة وفق
القوانين ينتج صوراً متناقضة، بل وعشوائية في ذاتها ومع مثيالتهـا ومتمماتهـا   

  . وقرائنها، وكذلك الحال لو أن القانون طبق على بعضها دون اآلخر
   ل في هذا الكون ال يستغرب حقيقة وجود قانون واحد يرسـم الصـور   والمتأم

 فلـواله  ؛بعـدم وجـوده  االقتناع  يصعب عليهوينسج العالقات بين مكوناته، بل 
  .لعمت الفوضى وساد الشذوذ الطبيعة بأسرها

واحـداً، فلـو اختلـف     يبقىولو ذهبنا مع فرضية تعدد القوانين، فإن الجوهر    
وبـين الموضـوع وتفرعاتـه     الموضوعاتالجوهر النتفت إمكانية الصلة بين 

لى فرض أن اإلنسـان  وع. إنشاء العالقات واستنتاج الروابط واستحالومكوناته، 
 ،فال بد له من جوهر ثابت ووحيد يقيس به كلَّ ما يشاهد ،هو محور هذه العملية

استحالة في إنشاء عالقات بين األشـياء   ستكون هناكوبغير ذلك  ؛ويفهم ،ويسمع
  .أناس كثيرين، وتزداد األمور صعوبة إذا عممنا ذلك على وبينهوالموضوعات 

وجود قانون وحيد لألشياء شكالً ومضـموناً، يعتمـد   هذا الكتاب يؤيد فرضية    
تعمل وفق كمون تبادلي تقابلي أطلق عليـه   Phiجوهره على نسبة محددة سميت 

؛ وكما في هذا الكتاب، لن نتعرض إلثبات مكتشـف  "Dinergy"الكاتب مصطلح 
لـدى الجميـع    وجودههذا القانون، ولن ننسب فضل األسبقية ألحد، ولكن سنؤيد 

  .ثناءدون است
والقانون عبارة عن نسبة حسابية حكمت العالقات المختلفـة بثبـات منقطـع       

النظير أثبتها الرياضيون وعمل بها المعماريون والفنانون واألدباء وقاسها علماء 
  .العلوم الطبية المختصين فيالطبيعة، وتعرض لها العديد من 
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قد يدعي البعض أن هذه النسبة ظهرت بشكل فطري مـن اسـتخدام األدوات      
القياسية البدائية، التي غالباً ما كانت عبارة عن خيط لرسم الـدائرة وتقسـيماتها   
واألشكال الناتجة عنها باستخدام وحدات قياسية نقية كمسافة القدم والذراع، وأننا 

الفنية القديمـة التـي اعتمـدت علـى     ال بد أن نجد هذه النسبة في كل األعمال 
وقد يدعي آخـرون أن  . المذكورةاألشكال الهندسية األساسية والوحدات القياسية 

العديد من النظريات الرياضية هي مفاهيم أزلية أثبتها العلمـاء كواقـع موجـود    
والزال وليست ابتكاراً، فمثالً مثلث فيثاغورث هو قياس يعمل به كل من يريـد  

وهناك مـن يـدعي أنهـا    . قائمة قبل فيثاغورث وبعده وحتى اليوم إنشاء زاوية
في الطبيعة، وأنها رموز دينيـة أو دنيويـة    تكونإشارات إلهية أو كونية عندما 

  .في المخرجات اإلنسانية تكونعندما 
كذلك قد نجد من يدعي أن الموضوع مجرد صدفة، أو أن الباحث يمكن لـه     

يد وجهة نظره باختيـار عينـات وأمثلـة محـددة،     توجيه النتائج كما يريد لتأك
  .واستبعاد ما يضعف بحثه وينفي وجهة نظره

كل ذلك صحيح، لكن األصح أن هذه النسبة موجودة بالفعل، ونحـن نعيشـها      
حولنا، ولهذا وجب علينا فهمها ومن ثـم لنـا أن نعتنقهـا أو     بأنفسنا وفي كل ما
  .نعارضها أو نتجاهلها

قيمة هذه النسبة، ولم لم تكن ضعفاً أو ضعفين  عنلذهن استفسار يتبادر لوقد    
أو نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً أو غير ذلك؟، هذا الكتاب يجيب بوضوح عن أهمية هذه 

حجمها أو شكلها من خالل مفهـوم   القيمة التي تجمع األشياء مهما كان نوعها أو
لدى الكثيـرين ومـنهج    ، كما يبين الكتاب أنها لغز حقيقي مثبت"Dinergy"الـ

يعمل به، ومعيار يقاس من خالله مدى التباين عن قاعدة أو قـانون غالبـاً مـا    
  .وصفه باإللهي

وال شك في إمكانية ظهور الجمال والحقيقة في نسب وصيغ رياضية أخـرى،     
وال يمكن معارضة أو تجاهل األشياء واألعمال التي لم تتضـمن هـذه النسـبة،    
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من التعرف على هذه النسبة؛ وعلى هذا نقترح أهمية الكتاب،  ولكن هذا ال يعفي
يجب فهمه، ونترك للقارئ اختيار العمل به أو بغيـره، والهـدف    اًعلمطرحه ون

األساسي من نشرنا لهذا الكتاب اإلقرار بأن األشياء واألعمال مهما تكن، يجـب  
م طَمعاً في بلوغ ليس طَلَبي العل": أن تحكمها قوانين؛ عمالً بمقولة أرسطاطاليس

قاصيته وال سبيالً إلى غايته، ولكن التماس ما ال يسـوغ جهلـه وال يحسـن    
  "بالعاقل خالفُه

وكان عملنا في هذا الكتاب يندرج ضـمن خطـة وضـعتها كليـة الهندسـة         
المعمارية لنشر عدد من المؤلفات والكتب الهامة؛ وبالرغم مـن أن الموضـوع   

ليدس ومن ثم نظريات فيثاغورث ومثلثه الشهير، وبالرغم يعود إلى النسب عند إق
 Fibonacci من أن نشر إثبات هذه النسبة رياضياً أتى علـى يـد فيبوناتشـي    

، وبالرغم من القدم النسبي ألول نشر لهـذا الكتـاب باللغـة    )م1250 -م1170(
فـي  اإلنكليزية، إال أننا آثرنا ترجمة هذا العمل ألهمية مضمونه الذي ال يقـف  

محطة زمنية معينة، بل هو اكتشاف ومنهج مستمر إلى اليوم وال نرى ما يوقفـه  
في المستقبل، فال يمكن ألي معماري إال فهم هذه النسبة ولو لم يرغب في العمل 

  .بها
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن فكرة إنتاج الكتاب بالعربية كانت ألستاذنا العزيز    

شارل كساب، الذي زودنا بالنسخة اإلنكليزية األولى، وبعد جمع اإلصدارات 
 2005اإلنكليزية من نسخ هذا الكتاب، اعتمدنا النسخة المطبوعة في العام 

ي توزيع العمل، واستعنا والمنوه عنها في بداية الكتاب؛ وعلى هذا باشرنا ف
المهندسة دينا الحلبي والمهندس ناهي : بمرجعيات في اللغة اإلنكليزية أهمها

 ،األستاذ الفاضل امطانيوس خوري: مشرفي؛ وأخرى في اللغة العربية أهمها
اللغة العربية في دمشق، ومرجعيات في  األستاذ الفاضل أديب الجادر من مجمع

األستاذ زاهي رستم، وكانت السيدة : والتقنية أهمها الفنية والموضوعاتالتصميم 
المهندسة باهية المهايني مرجعيتنا في تدقيق جوانب تاريخ الفن والعمارة؛ وكان 
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لنا شرف المشاركة في إنجاز الخطوات كافة والتنسيق والمتابعة واإلشراف 
  .والتدقيق والتمويل وتذليل جميع العقبات التي اعترضت الطريق لذلك

  
ونظراً لتقديرنا ألهمية الكتاب من جوانب نظرية وتطبيقية عدة؛ فقـد عملنـا      

على نقل هذا العمل إلى اللغة العربية مـع المحافظـة علـى منهجيـة الكاتـب      
"DOCZI "وأسلوب التعبير لديه بحيث تعطي الترجمة العربية صورة واضحة- 

عد الكتـاب وفـق   للنص األصلي والمؤلف وطريقة تفكيره؛ وقد ُأ -قدر اإلمكان
تبويبه األصلي مع إضـافة توضـيحات شـكلية وحـواشٍ تفسـيرية لألسـماء       
والمصطلحات التخصصية بقدر يتناسب مع ما توفر لنا من المراجـع، وبـرغم   
قناعتنا بأن إعداد العمل يستدعي جهداً أكبر في زمـن أطـول، إال أن رغبتنـا    

لينـا تأجيـل تحقيـق    بتجنب تأخير وضع الكتاب بين أيدي الدارسين، فرضت ع
ة أخـرى إلـى   بعض اآلمال الخاصة بهذه الطبعة، على أمل استدراكها في طبع

  .قادجانب مالحظات الن
  
  

  2010آذار 
  يسار عابدين
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  :دـــتمھی
  

أتى في كتاب مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي أن    
الذي " Aristotle: أرسطاطاليس"غرفوريوس صنف كتاب قاطيغورياس للمعلم األول 

  :كان يعتقد بأن
الكون ال يسيطر عليه الحظ األعمى أو السحر، ولكن "     

أنه ال يجدر ببني البشر أن لوكه خاضع لقوانين معقولة، وس
يسلكوا منهجاً استسالمياً تجاه كل مظهر من مظاهر العالم 

من الواجب ، وأنه أن يؤمنوا إيماناً راسخاً بذلك وأالطبيعي 
المالحظات الناتجة عن التجارب  علينا أن نستفيد من كل

 "ومن المحاكمات المنطقية عندما نشكل استنتاجاتنا
  

 أرسطاطاليس      

  
على " القاطاغوريات"مدخالً لعلم المنطق، وجعله في عشرة مقوالت  من اعتقاده وجعل

   :الشكل اآلتي
وأجزائها  وهو كل ما يقوم بذاته كالسماء والكواكب واألرض" الجوهر: "المقولة األولى

   . والماء والنار والهواء وأصناف النبات والحيوان وأعضاء كل واحد منها

واألسماء الناقصة  بتشديد الميم ألن كم اسم ناقص عند النحويين" الكم"  : المقولة الثانية
وحروف المعاني إذا صيرت أسماء تامة ُأدخلت األلف والالم عليها، وكل شيء يقع 

يقدر جميعه بجزء منه  فهو من هذه المقولة وكل شيء أمكن أن" كم"تحت جواب 
والمصمت في  ر الخط والبسيطكالخط والبسيط والمصمت والزمان واألحوال، وقد فس

   . باب الهندسة

هيئات األشياء وأحوالها   ":كيف"الكيف وهو كل شيء يقع تحت جواب   : المقولة الثالثة
والرطوبة واألخالق  واأللوان والطعام والروائح والملموسات كالحرارة واليبوسة

   . وعوارض النفس كالفزع والخجل ونحو ذلك

إلى اآلخر كاألب  وهي نسبة الشيئين يقاس أحدهما" اإلضافة"ولة مق  : المقولة الرابعة
   . واالبن، والعبد والمولى، واألخ واألخ، والشريك والشريك
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الماضي والحاضر   : وهي نسبة شيء إلى الزمان المحدود" متى"مقولة   : المقولة الخامسة
   . أمس واآلن وغداً  : والمستقبل مثل

في البيت أو في   : وهي نسبة الشيء إلى مكانه كقولك" أين"لة مقو  : المقولة السادسة
   . المدينة أو في األرض أو في العالم

واالضطجاع  وهي مثل القيام والقعود" النصبة"  : ويسمى" الوضع"  : المقولة السابعة
   . واالتكاء في الحيوان ونحو ذلك وفي غيره من األشياء

، وهي "الجدة"  يسميها وبعضهم" ذو"مقولة   : وبعضهم يسميها" له"مقولة   : المقولة الثامنة
كاللبس واالنتعال  نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق على بسيطه أو على جزء منه

    . والتسلح لإلنسان، واللحاء للشجر
 .، واالنفعال هو قبول أثر المؤثر"ينفعل"مقولة : المقولة التاسعة

األثر مثل التسخين  وهو التأثير في الشيء الذي يقبل" يفعل"مقولة   : المقولة العاشرة
   . والسخونة والقطع واالنقطاع

 
الصحيح وأصول  الذي يوضح فيه القياس" اإليضاح: أفودقطيقي"كما أتى في كتاب    

الكل أعظم من الجزء، واألشياء المساوية   : المبادىء والمقدمات األولى، مثل  : البرهان
هو نصفه   : هي أن تنسب العدد إلى آخر فتقول  ن النسبةإ؛ و اويةلشيء واحد بعينه متس
  : ، والعيار يشبه النسب وأقل ما يكون العيار في نسبتين أو نحو ذلك أو ثلثه أو ضعفه

عيار األخرى، والنسبتان أقل ما تكونان في ثالثة أعداد فتكون نسبة األول   : إحداهما
؛ وتسمى األعداد التي تعير بها  الثاني إلى الثالث كعبينالثاني كعباً ونسبة  مثالً إلى

وواسطة وربما سمي ما كان له واسطتان من  النسب الحدود، والحدود تكون حاشيتين
   : وصنف في هذا الكتاب العيارات بعشرة.  العيار الجرمي  : العيارات
على نظم األعداد الطبيعية، ) 3،2،1(  اثنان واحدثالثة   : الحسباني وأعداده ثالثة  : أولها

   . وهو مختلف النسب متساوي التفاضل

النسب مختلف  متساوي )4،2،1( أربعة اثنان واحد  : العيار المساحي وأعداده  : الثاني
   . التفاضل
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  ستة أربعة ثالثة العيار التأليفي وهو المنسوب إلى تأليف األلحان وأعداده  : الثالث
)6،4،3(.   

   . )6،5،3(ستة خمسة ثالثة   : مقابل التأليفي وأعداده  : الرابع

   . )5،4،2(خمسة أربعة اثنان   : مقابل المساحي وأعداده  : الخامس

   . )6،4،1(ستة أربعة واحد   : مقابل الحسباني وأعداده  : السادس

   ).9،8،6(  تسعة ثمانية ستة  : السابع أعداده

   . )9،7،6(تة تسعة سبعة س  : الثامن أعداده

   ).7،6،4(  سبعة ستة أربعة  : التاسع أعداده

  .وهي أول تدوين للنسبة الذهبية كتابةً  . )8،5،3(ثمانية خمسة ثالثة   : العاشر أعداده
  

في العلوم والفنون، جاء  اإلغريقخالل اشتغال    
، على أنها واكتشف النسبة الذهبية“ Euclid: أقليدس”

تكون نسبة الطول  بحيث عبارة عن تناسب أطوال
كامالً للجزء الكبير منه، مثل نسبة الجزء الكبير 

 مالحظاتمالحظة إقليدس وليدة وكانت صغير، لل
، وتبين ا بعدهوجاؤعلماء سبقوه، وقد اهتم بها علماء 

مع الدراسات والتجارب أن وجود هذه النسبة الذهبية 
في  يكسبها جماالًفي األشكال واألطوال والتقسيمات 
األجمل في تنظيم ها نظر الناس، وفي نظر الفنانين فإن

وترتيب أجزاء العمل الفني الذي بات يخضع دائماً 
 .لنسب رياضية

  
 إقليدس          

 
  

يؤسس رياضياً للمثلث " العناصر"الخاصة بإقليدس نجده في كتابه وفي جملة اإلضافات 
مربع طول الضلع المقابل للزاوية : في المثلثات القائمة الزاوية"الذهبي عندما أثبت أن 

 ".القائمة يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين اآلخرين
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ت في ، إال أنها اكتشفثهذه النظرية عرفت بخاصية فيثاغوروبالرغم من أن    
مثلث قائم ( ثفيثاغور حضارات عديدة سابقة لعصره زمنياً، فأقدم تمثيل لمثلثات

التي تعود لسنة  غاليثاتالمينجده في ) الزاوية وأطوال أضالعه أعداد صحيحة طبيعية
قبل  1800، حوالي سنة Plimptonفي لوحة  البابليينقبل الميالد؛ وفي آثار  2500
سنة، عرف المهندسون وجود  1000بأكثر من  ثأي قبل ظهور فيثاغور الميالد

  .ثاغورمثلثات فيث
  

     
   

من جانب آخر يبدو أن هذه المبرهنة عرفت في 
أيضاً، حيث نجد إشارة إلى وجودها في إحدى  الصين

الرياضيات كتاب أقدم المؤلفات الصينية في 
"Zhoubi suanjing ." الذي يضم التقنيات المستعملة

في القرن العاشر قبل " Zhou Dynasty"في فترة 
برهاناً عددياً للخاصية يعود  الهندكما نجد في . الميالد

  .ثالث قبل الميالدإلى القرن ال

  
ويمكن تأريخ البرهان على هذه الخاصية ما بين القرن الثالث والقرن السادس قبل 
الميالد، عندما اكتُشفت األعداد الالجذرية، وإنشاء مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين 

كما يمكن البرهان عن ذلك من الحبل . 2، فكان مربع طول الوتر هو 1طول أحدهما 
ثالث عشرة عقدة الذي كان المساحون المصريون يستعملونه والذي نجد له لاذي 

صوراً في عدة تصاوير لألعمال الزراعية، حيث يسمح هذا الحبل، عالوة على قياس 
، إذ تسمح العقد الثالث عشرة الكوسالمسافات، بإنشاء زوايا قائمة دون الحاجة إلى 
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؛ وقد )3، 4، 5(والمسافات االثنتا عشرة الفاصلة بين العقد بإنشاء مثلث قائم أبعاده 
  .ظل هذا الحبل أداة هندسية طيلة العصور الوسطى

  

      
  

دليل مدونة اعتمد الرومان على ما توصل إليه اليونان في هذا المجال وخير 
فتروفيوس التي تغزل فيها بمثلث فيثاغورث ومربع أفالطون معمماً في المدونة أسساً 
لألعمال من خالل التناسب والمقاييس المنسوبة لإلنسان، يعرف فتروفيوس التناغم 

، ها اآلخرالجمال والدقة في المعايرة النسبية لألجزاء بعضها مع بعض"اإليقاعي بأنه 
ندما تكون أطوال أو ارتفاعات أجزاء العمل متناسبة مع عرضها، ويظهر ذلك ع

مع عندما تنتظم األجزاء بعضها : طولها، واختصاراً نقولمع وعرضها متناسباً 
، وقد خصص فتروفيوس فصالً كامالً للبحث والتعليق على "في كل موحد بعضها

النسب والتناسب  التناسق والتناظر في المعابد وفي الجسم البشري، وأفرد وفصل في
والمقاييس والمكاييل مؤسساً بذلك لوضع تصور النسبة الذهبية التي أخرجها ليوناردو 

م، استناداً لنسب 1492دافنشي في إحدى كتاباته الخاصة؛ كان قد رسمها في العام 
م، والكتابة الخطية فيها مكتوبة بطريقة المرآة، .ق 27وضعها فيتروفيوس في العام 

قرأ معكوسة، وكأنها تقرأ من خالل انعكاسها على سطح مرآة، والصورة حيث تُكتب وتُ
  .كما هو ظاهر هي تطابق وضعيتين لرجل عارٍ داخل إطارين مربع ودائري
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مبدأ النسب؛ واللوحة رسمت بقلم حبر وألوان مائية، : البعض يسمي الرسم مع النص
مجموعة صالة األكاديمية في فينسيا سم؛ وهي جزء من  34,3/ 24,5وهي ذات قياس 

  .بإيطاليا
وحسب مالحظات ليوناردو دافنشي؛ فإن الشكل رسم وفق دراسة نسب جسم    

الكتب "اإلنسان الذكر كما وصفه المعماري الروماني القديم فيتروفيوس في مؤلفه 
  : ؛ حيث يشير إلى النسب اآلتية"العشرة حول فن العمارة

  .بع، أو عرض الكفالبوصة هي عرض أربع أصا -
  .القدم هي عرض أربع بوصات -
  .الذراع هي عرض ستّ بوصات -
  .بوصة 24طول قامة الرجل هو أربعة أذرعٍ، أي  -
  .ينتطول قامة الرجل هو طول ذراعي اإلنسان الممدود -
  .طول قامة الرجل 1/10المسافة من منبت الشعر إلى أسفل الذقن هي عشْر  -
  .طول قامة الرجل 1/8لذقن هي ثُمن المسافة من قمة الرأس إلى أسفل ا -
  .طول قامة الرجل 1/7المسافة من منبت الشعر إلى أعلى الصدر هي سبع  -
  .طول قامة الرجل  1/4المسافة من قمة الرأس إلى حلمة الثدي هي ربع  -
  .طول قامة الرجل 1/5المسافة من المرفق إلى رأس أصبع اليد هي خُمس  -
  .طول قامته 1/4 أقصى عرض للكتفين هو ربع -
  . طول قامة الرجل 1/9المسافة من المرفق إلى نهاية الذراع هي تُسع  -
  .طول القامة 1/8المسافة من الكوع حتى اإلبط هي ثُمن  -
طول  1/10طول الكف من الرسغ إلى نهاية اإلصبع الوسطى هو عشْر  -

  .القامة
  .طول الوجه 1/3المسافة من أسفل الذقن إلى األنف هي ثُلْث  -
  .طول الوجه 1/3المسافة من منبت الشعر إلى حاجب العين هي ثُلْث  -
  .طول الوجه 1/3طول األذن هو ثُلْث  -

ووضع السرة طبيعياً في مركز جسم إنسان مستلق ووجهه إلى األعلى ويداه وقدماه 
مماسة لرؤوس أصابع اليدين والقدمين؛ وكما هو  مركزها السرة ورسم دائرة ،ةدوممد
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 الطوللشكل قام بوضع جسم اإلنسان المماس للدائرة داخل المربع، فكان ظاهر في ا
، والخطوط على مساوياً تماماً طول اليدين الممدودتينمن القدمين إلى قمة الرأس 

الزاوية اليمنى مع ما يقابلها، والتي تحيط بالشكل ستشكل مربعاً؛ ويتضح من الشكل 
ز الدائرة عن مركز المربع، ويظهر أن مبدأ االنزالق بين الوضعيتين الختالف مرك

والتي هي المركز الحقيقي  - مركز الشكل قد تحرك، ولكن الحقيقة أن السرة في الشكل
  .تبقى ثابتة -للجاذبية

  
 -فاي"أو الرقم " فاي"وتشير الدراسات إلى أن فيتروفيوس كان قد اكتشف النسبة    

Phi" 2وهو رقم هام في الفن مقداره  ها،وطبق
51+

، ويسمى بالنسبة 1,618 ≈ 
، ويعني أن نسبة األطوال في التصميم الدقيق تكون بنسبة Golden Ratio -الذهبية

؛ وتتضح لدى فيتروفيوس في نسبه، فمثالً طول الذراع إلى اليد 1,618واحد إلى 
رك إلى األرض مقسومة على المسافة كاملة يساوي هذه النسبة، وكذلك المسافة من الو
ن الخطوط في النجمة الخماسية تقسم إمن الركبة إلى األرض، وغيرها الكثير؛ كما 

  ".فاي"نفسها تلقائياً إلى النسبة 
 الذي النهضة، عصر فناني بين من الوحيد دافينشي وكان   
 النسبية النظريات تتأمل التي التشريحية الدراسات من بعدد قام

 Luca - باسيولي لوكا" الرياضيات عالم نشر ثم لفيتروفيوس؛
Pacioli "فيه مصوراً" المقدس التناسب" كتاب 1509 عام في 

 .دافينشي صممه الذي" الفيتروفي الرجل"

 

 
  

يجري في عدد من السياقات " النسبة الذهبية"المعروف كذلك بِـ" التناسب المقدس"و   
هي " Plato - أفالطون"و" Archimedes -أرخميدس"الرياضية؛ فالمواد الصلبة عند 

تتالية أشكال هندسية تخضع لهذه النسبة، وكان يشتق حساباته من حد النسب لألرقام الم
وناتشي يبفي هذا السياق يستحق ف". Fibonacci -وناتشييبف"في التتابع العددي عند 

فهو من وثّ الوقوف عنده بتأن ،وتروم القاعدة على كل شيءق رياضياً وعم.  
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 إيطالي، اسمه ليوناردو رياضيات عالم ):م1250 -مFibonacci)1170 فيبوناتشي 

 في تعليمه تلقى. فيها وتوفي اإليطالية بيزا مدينة في ولد فيبوناتشي، بكنية ويعرف بيزانو

: جويليلمو"الجزائرية، عندما كان أبوه  بيجايا مدينة في الرياضيات مدرسة
Guilielmo "علم كان لتجار جمهورية بيزا؛ وقد كممثل دبلوماسية وظيفة يعمل في 

 أبيه مهنة له وقد سمحت العرب، قبل كبير من باهتمام علماً متطوراً يحظى الرياضيات

 في ذلك بعد ثم البداية كتلميذ، في المتوسط البحر األبيض ودول مدن بين التجوال في

 .وصقلية وسوريا، واليونان مصر، كل من في تجارية مهمات

 :األربعة كتبه ألف وطنه، وهناك إلى م 1200سنة في فيبوناتشي عاد
1. Liber Abaci 
2. Practica Geometriae 
3. Liber Quardratorum 
4. Book of Squares 

، "Liber Abaci"وهي كتب قيمة كان أهمها بالنسبة لموضوع هذا البحث هو كتاب  
 األرقام من الكثير كتب العربية، ألنه بالثقافة فيبوناتشي تأثر الكتاب هذا حيث يتضح في

 إنه الكتاب هذا في فيبوناتشي في الكتابة، يقول العرب عادة على اليسار إلى اليمين من

 متميزين مدرسين خالل من العربية الرموز مرة لرياضيات وألولا  مدرسة في تعلم

 الرياضيات شغوفاً بعلم وجعله أسعده الذي األمر وهو الفن بهذا معرفة كبيرة يملكون

 .آخر شيء أي من أكثر سعادته فيه حتى وجد

 النظام من خالل ةالعربي /الهندية األرقام فيبوناتشي قدم الكتاب هذا من األول الفصل في

 اسم تحت واسع بشكل والتي عرفت الرقم تسعة، وحتى الصفر يبدأ من الذي العشري

 والمسائل القضايا من الكثير أن المؤكد ومن ،"Algorism"العشري  أو العربي العد نظام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 19 

خالل  من عرضت التي لتلك مشابهة كانت الفصل هذا في ناقشها فيبوناتشي التي
 .العربية المصادر

 الهندية رقم من األرقام أي كتابةُ ووصف يمكن: "الكتاب بقوله من األول الفصل ويبدأ

ويسمى  العربي الصفر) 0(الرمز  ، ومع9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: التسعة
(Zephirum)." 

 ألنها العد والحساب في الرومانية األرقام استخدام صعوبة إلى األمر هذا أهمية وترجع

  .األمر صعوبة من وتزيد طويلة
 تجار كانت تهم التي المسائل من الكثير فيبوناتشي ناقش الكتاب من الثاني الفصل في

 تحويل يمكن وكيف العمليات التجارية، أرباح حساب البضائع، وطريقة أسعار مثل بيزا،

 .المتوسط البحر دول في المستخدمة العملة

 أشهرها إال أن الرياضية، المسائل من الكثير بحل فيبوناتشي قام الثالث، الفصل وفي

 وهي فيبوناتشي، بمتواليةبعد  فيما يسمى أصبح ما اكتشاف إلى السبيل كانت مسألةٌ

  .من الناس كثير لدى فيبوناتشي شهرة في السبب
في تشجيع العلم ) م1202(الثاني  فريدريك وتجدر اإلشارة إلى دور اإلمبراطور   

مباركة اإلبداعات وخصوصاً حل بعض المسائل والمعرفة، فقد كان من الشائع 
 اكتشاف أرقام في السبب كانت التي المسألة الشهيرة عرض تم األثناء تلك وفي الحسابية،

  .نسب فيبوناتشي ثم ومن فيبوناتشي
 تزايد عدد اكتشاف المسألة من الهدف وببساطة كان   

 المسألة المالئمة حسب نص الظروف لها توفرت لو األرانب

  :الرياضية اآلتية
 فكم .كل الجوانب من بجدار محاط مكان في األرانب من زوجين بوضع قام رجالً أن لو"

 من زوج كل أن بافتراض في السنة؟ الزوجين هذين من ينتج أن يمكن األرانب من زوجاً

 الشهر من يبدأ زوج كل إنتاج أن وبافتراض كل شهر، في فقط آخر اًزوج األرانب ينتج

  ".المدة هذه طوال األرانب من زوج أي يموت أنه لن وبافتراض التالي،
 ،13 ،8، 5 ،3 ،2 ،1 ،1: متتاليته الشهيرة فيبوناتشي عرضها التي وكانت النتيجة   
 الرقمين رقم يمثل حاصل جمع كل أن هذا الترتيب بين، وهكذا؛ حيث 55  ،34  ،21
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 عظيمة فائدة ذات كانت التي األرقام المتسلسلة من سلسلة أنه بعد فيما أثبتو له، السابقين

 بعد فيما األرقام هذه وعرفت .المختلفة والعلمية االستخدامات الرياضية من الكثير في

  .فيبوناتشي بمتوالية
 األرقام، هذه بين الرياضية العالقة بل ذاتها فحسب، بحد األرقام ليست هنا والمهم   

يسبقه بنسبة  الذي الرقم من أعظم رقم كل أن هو المتوالية، لهذه الرائعة الميزات أهم فأحد
 من تم الذي األساس المتتالية هي  األرقام هذه بين المعممة العالقة وهذه تقريباً، 1.618

 بالنسبة غالباً إليها يشار ، والتي)%61.8( فيبوناتشي الرئيسية نسبة اكتشاف خالله

 في قسمة أي رقم  نتيجة وهي ،(Golden Mean- The Golden Ratio)الذهبية 

  .يليه الذي على الرقم السلسلة هذه

      
 بأنها سلسلة أرقام إلهية، البعض اعتقد مرة، أول األرقام هذه نُشرت عندما الحقيقة في   

الحياة، كما سنرى في هذا  أشكال من الكثير في تتكرر النسب هذه أن وجدوا ألنهم
  .الكتاب

 
ويؤخذ على هذا الكتاب إغفاله مناقشة النسبة الذهبية والدينرجية في الحضارات    

العربية، ليس لعدم توفرها حسب استنتاجات الكاتب الذي أشار إلى وجوب توفرها في 
جميع األشياء ومضامينها، ولكن قد يعود ذلك لنقص في المراجع أو لسبب آخر لم 

الحضارات ال يمكن له أن يقفز من أقصى الغرب  يفصح عنه الكاتب؛ فالمطالع لتاريخ
حضارات الشرق األوسط، تلك المنطقة التي كانت ب يتأثرإلى أقصى الشرق دون أن 

  .مهبطاً لألديان ومنبعاً لثقافات ال تزال شواهدها حية حتى اليوم
هذا ولن نعمد في هذه المقدمة إلى إثباتها في المنطقة العربية تجنباً لتغيير معالم    

الكتاب القيم وسنترك هذه المهمة لبحث آخر قد نقوم بإعداده أو أن ينجزه غيرنا 
مشكوراً؛ فمما ال شك فيه أن العرب أسهموا في العلوم المختلفة إسهاماً كبيراً، فجهدوا 
في إصالح الخاطئ، وإتمام الناقص، وقاموا بأعمال النقل والترجمة عن اليونان 

، اآلخرإلى بعضها  بعضها شتات المعرفة فضموا كما عملوا على لم. وغيرهم
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وصبوها في ُأطر منهجية تشمل مختلف المقوالت المتعلقة بكل فروع العلوم، ولم 
يقتصر دورهم على ذلك بل ابتكروا العلوم الجديدة، وأتوا بمقوالت حافظت على جدتها 

  .وأصالتها حتى اآلن
 بن محمد الخوارزمي المثال سبيل على أهمهم ومن   
 الخليفة عاصر م،850 سنة توفي) جعفر أبو( موسى
 الفلك بعلوم نبغ الحكمة، بيت في منقطعاً وكان المأمون،
 وأهمها أشهرها علمية مؤلفات له والجغرافيا، والحساب

 وهو ؛"والمقابلة الجبر" وكتاب" والهند السند زيج كتاب"
 من أول وهو والجبر، الحساب علمي بين فصل من أول

 بهذا اليوم المعروف العلم على للداللة" جبر" لفظة استعمل
 يتمتَّع علماً الجبر يجعل أن واستطاع ،"Algebre" االسم

 بمصطلحات زوده بعدما وقواعده بأصوله تامة باستقاللية
 وضع من وهو والحسابية، الرياضية العمليات لفهم جديدة
 تستخدم تزال وال اللوغاريتم، علم حساب أسس

 الحاسوب، لموارد األمثل االستخدام في الخوارزميات
 الالزمة الذاكرة وحجم المعالجة زمن هي هنا والموارد
  .الخوارزمية لتنفيذ

 

 

  

 

 القرن م 983 الصفا إخوان جمعية آخر، هام مثال   
 الفكر بين أعضاؤها جمع هـ، 383 الهجري الرابع
 كبيراً، دوراً للحساب وجعلوا اليوناني، والفكر اإلسالمي
 إخوان رسائل"بـ سميت رسالة 52 في تعاليمهم ودونوا
 ".الصفا
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 الكالمية الفلسفية الكتابات إلى اإلشارة من بد وال   
 اإللهية الذات محورها كان والتي المجال هذا في الهامة
 التحليل على المنعكسة والتجليات واإلنسان والروح
 الشواهد كثرة من وبالرغم نسبي، بشكل والقياس والتفسير
 هذا في نستشهد أننا إال الكتابات من النوع هذا على

 -159( للجاحظ" والتدوير التربيع" بكتاب الخصوص
 يقول كتابه، مقدمة من التقديم هذا لننهي هـ)255
  :الجاحظ

 

لم تعرف أشباهها وال عواقبها مالم تعرف أقدارها، ولن يعرف  إنك ال تعرف األمور ما"   
الحقَّ من يجهل الباطل، وال يعرف الخطأ من يجهل الصواب، وال يعرف الموارد من يجهل 
المصادر؛ فانظر لم تسالمت النفوس مع تفاوت منازلها؟ ولم تجاذبت عند تقارب مراتبها؟ 

لكثرة علة المتخاذل والقلّة سبباً للتناصر؟ وما ولم اختلف الكثير واتفق القليل؟ ولم كانت ا
فرقُ ما بين المجاراة والتحاسد وبين المنافسة والتغالب؟ وكيف يعرف السبب من يجهل 
 المسبب؟ وكيف يعرف الوصل من يجهل الفصل؟ بل كيف يعرف الحجة من الشبهة، والغدر

قول من الموهوم، والمحال من من الحيلة، والواجب من الممكن، والغُفْل من الموسوم، والمع
الصحيح، واألسرار المجهولة من ذوات الدالئل الخفية، وما يعلم مما ال يعلم، وما يعلم ال 
للفظ دون اإلشارة مما ال يعلم إال باإلشارة دون اللفظ وما يعلم معتقداً وال يعلم يقيناً مما يعلم 

ال يجوز أن يفارقه استغالقه والمستبِهم الذي ال يقيناً وال يعلم معتقداً؟ وما المستغلق الذي 
  يفارقه استبهامه؟ 

ومن هو طائر مع العوام حيث طارت وساقط معها حيث سقطت، مع الزراية عليها والرغبة 
عنها، قد ظلمها بفضل ظُلمه لنفسه وجرى معها بقدر مناسبتها لقدره؛ فاعرف الجنس من 

الذم واللوم وفصل ما بين الحمد والشكر وحد من الصنف والقسم من الصنف وفرق ما بين 
االختيار من اإلمكان واالضطرار من اإليجاب؛ وسنعرفك من جملة ما ذكرنا باباً أنت إليه 

  ".أحوج
  

  إليكم الكتاب
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  :ةــالمقدم
  

ً؟ 1لماذا ألزھار التفاح خمس وریقات تویجیة  -  دائما
  

ً بینما یُ . األسئلةفقط األطفال یسألون مثل ھذه     أقل لمثل ھذه ظھر الراشدون انتباھا
ً بك، باعتبارھا من المسلمات، األمور ما نستطیع عده  قدرحقیقة أننا نستعمل أعدادا

زھرة التفاح، أو إلى صدفة  2إلى أنماط بعمقعندما ننظر . على أصابعنا العشر
 ،ً ً ال یصدق، یوقظ ترتوالبحر، أو رقاص الساعة المتأرجح، فإننا نكتشف كماال یبا

ً بالرھبة عرفناه  ٍ . أطفالونحن فینا حسا ٌ ما أكبر منا یكشف نفسھ بشكل غیر شيء
ٌ منا؛ محدود ر كیف ، ومع ذلك ھو جزء   .الحدودینبعث الالمحدود من ولنا أن نتصوَّ

 تجري التي طانماألل یتشكلیبحث ھذا الكتاب عن بعض العملیات األساسیة    
إنھا  .تٍ من األشكال والتناغمات غیر المحدودةتخلق تنوعا ضمن حدود دقیقة،

ُھمل لم یطأه أحد، مكان بین حدود العلم والفن والفلسفة والدینمكان مغامرة في   أ
 ٍ ٍ كبیر ً بشكل  فإن ھذه المنطقة ،على أیة حالو. مدركةألن محتویاتھ غیر  سابقا

  .تنبع منھاوقیمنا  ناحیات ن القوى التي تشكلأل ستخضع اآلن للتأمل والدراسة،
  

ن عصر الوفرة لى أإ، "اإلنسان كحیوان"في كتابھ  3أشار رینیھ دوبوس   
ً عصر القلق والقنوط القیم الدینیة واالجتماعیة وإن  .واإلنجاز التكنولوجي ھو أیضا

ً لمعناھا ً فاقدة  لتناغمللماذا ال یكون  .التقلیدیة تآكلت إلى حد بدت فیھ الحیاة غالبا
ٌ بشكل في األشكال الطبیعیة قوةٌ الظاھر  االجتماعیة؟ ربما  أشكالناأكبر في  مؤثرة
وحتى . قوة الحدود ، الذي أفقدنا بصیرةنااتوإنجازھو افتتاننا بقوى ابتكاراتنا  السبب

من التزاید لحد لوالحاجة  ،األرض مواردحدود  مواجھةمجبرون على  اآلن، نحن
  .4الھائلةملة االعالقوى و الضخمة، واألعمال ،الحكومة الكبیرةو السكاني،

 
نسب . كلھا خبرتنا مجاالتفي  نجد الحاجة إلعادة اكتشاف النسب المالئمة   

ألن ھذه النسب  التي یمكنھا أن تساعدنا في ھذا المسعى،والعمارة  ،والفن ،الطبیعة
                                                

 .البتالت: الوریقات التویجیة  1
ً، أو مثاالً patternیستخدم المؤلف كلمة  2 ً أو أنموذجا ً أو قالبا ً في ... ، والتي تعني نمطا وسوف نستخدم الترجمة نمطا

  .ھذهنسختنا 
3  René Jules Dubos) :1901 – 1982 ( عالم جراثیم أمریكي فرنسي المولد، حصل على شھادة الدكتوراه عام

 So Human an Animalلھ عدة اكتشافات ومؤلفات منھا الذي قام الكاتب باالستشھاد منھ، وھو بعنوان . 1927
 .1969الذي نشر عام 

ه المؤلف ھنا، ھو مشاكل اقتصادیة ولھا اصطالحات مختلفة، حیث یقسم علم من المفید ھنا اإلشارة إلى أن ما ذكر  4
االقتصاد الموارد إلى نوعین، مادیة وبشریة، وجزء من الموارد المادیة ھي األرض، والمقصود بھا الموارد 

ً، إذا استخدمنا الحدید المكتشف في منطقة ما في صناعة  الطبیعیة، وتعني نظریة الندرة، بأن لكل شيء حدودا
السیارات فال یمكن استخدامھ في صناعة أخرى، من ھنا كان دور علم االقتصاد ھو اختیار األفضل بسبب ندرة 

 .الموارد
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ُنشئمتشاركة  حدود ھي ھكذا فھي و .ختالفاتخالل االعالقات متناغمة من  ت
ً  ؛لیست تقییدیة فحسب ھذه الحدودأن تعلمنا    .محددات اإلبداعبل ھي أیضا

  
ً، ألن مثل ھذا الكتاب یكون كاتب صدفة أنمن قبیل اللیس و شأن  معماریا

 في محاولة استغرق عمره مسنالھذا المعماري . مع النسب یتعاملواأن  ینالمعماری
 تخمدولن  ،الخبراء يرضِ ھذه األجوبة قد ال تُ  .اإلجابة عن أسئلة سألھا كطفل

 حولأكثر مثمرة ربما أسئلة  ،ولكنھا قد تقود إلى مدى أبعد ،فضول طفل واحد
  .الكونألغاز وجمالیات مخبأة في أنماط ونسب ھذا 

  
  

  5جیورجي دوكزي
  سیاتل، واشنطن

                                                
ً . ھندسة العمارة في ھنغاریا والسوید وإیران والوالیات المتحدة األمریكیة" جیورجي دوكزي"درس   5 بدأ عرضا

ً في اشكال الطبیعة والفن في  وھو مؤسس . األمریكیة" سیاتل"في مدینة " محیط الھادي للعلوممركز ال"مستمرا
 .1995، وتوفي في العام 1909ولد في العام ". أصدقاء علم النفس الفتي في الشمال الغربي"جمعیة 
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  :كرـــش
كان من غير الممكن أن يكتمل هذا الكتاب دون دعم مستمر ومخلص من زوجتي    

من : كثر آخرون ساعدوني أيضاً. الصبور، وفي بعض األحيان لم تكن صبوراً جداً
بينهم بشكلٍِ رئيسي أخي وابنتي، وكذلك أعضاء قسم الموسيقا والفن في مكتبة سياتل 

  :العامة
Gerald Dotson, Marilyn West,  Regina Hugo,  David and Miriam 
Yost, David Tomlinson, Dr. Werner and Margit Weingarten, Dr. 
Richard M. Braun, Donald Collins, Brian Brewer, Rabbi Joseph 

Samuels, John A. Sanford, John Fuller,  وموظفو منشوراتShambhala ،
  .Samuel Bercholzبرئاسة  

البحث العلمي بشكلٍ كبير بجهات مختلفة في جامعة واشنطن سياتل، مثل استعان هذا 
Dr. Daniel O. Graney   المختص في البنى البيولوجية، وDr. John Edwards 

 Thomas Burkeالمختص في علم الحشرات، كما استعان بمجموعة متحف 
المرمم األعلى لهياكل ما قبل التاريخ،  ،Don Coburnالتذكاري للجامعة، بإدارة 

الموظف المسؤول عن فن الساحل لغرب وشمال الهادي، والمدير  Bill Holmو
  . Robert Freeالمساعد

 .Dr. John Wعند دراستي للحيوانات المائية في حوض سياتل، قدم لي مديره    

Nightingale  كندي فقد قدم لي أما دراستي ألسماك مياه الهادي ال. مساعدةً كبيرة
وساعدني البروفسور . فيها يد العون موافقة الوزير الكندي للتموين والخدمات

Donald J.Borror،  والمؤلفون المشاركون له والناشرون بالسماح لي باستعمال
 ، لكل من "مدخل إلى الحشرات"و" دليل ميداني للحشرات"أمثلتهم التوضيحية في كتاب 

Holt وRinehart  وWinstonوزودني. سوماتي التناسبية الخاصة، كعارضين لر 

Tom Cole  من قسم العالقات العامة لشركةBoeing747، بالرسومات الـ 
  .التفصيلية

  
وفي حال وجود بعض . لكلٍّ من هؤالء ولمساعدين كثر آخرين، امتناني الصادق   

  .مسؤوليتي وحدي األخطاء واألغالط في هذا الكتاب، رغم هذه المساعدة الكبيرة، فإنها
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  .جدول مقارنة النسب اإلنسانیة: 185الشكل 
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  .النسب اإلنسانیة وقیمھا الحسابیة: 186الشكل 
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  :لاتوضیح بعض األشك

  
  .، واجهات Urزقورة : 93الشكل 
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  .اإليقاعية للسمكالتناغمات : 109الشكل 
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  .نسب الهيكل العظمي للحصان: 120الشكل 
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  .تفسير ليوناردو دافنشي لفيتروفيوس، مع إضافة النسب الذهبية: 142الشكل 
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  .دراسات دوریر حول نسب اآلنسان باستخدام مقاییس متناغمة: 144الشكل 
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  .رسومات روبرت فلود: 145الشكل 
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  .تناسبات جسم الرجل: 146الشكل 
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  .تناسبات المرأة: 147الشكل 
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  .الوحدة في التناسبات الطولية للمرأة والرجل بأحجام مختلفة: 148الشكل 
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  .الوحدة والتنوع لتناسبات يد االنسان: 149الشكل 
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  .معبد أثينا في بريين: 156الشكل 
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  .روماقوس النصر لقسطنطين في : 157الشكل 
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  .الكولوسيوم في روما: 158الشكل 
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  .برج بوروبودار في جاوة: 161الشكل 
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  .مزار آيس، منزل الكنوز الشرقي لـمدينة آيس: 164الشكل 
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  .747طائرة بوينغ : 170الشكل 
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 فهرس األشكال
  

  عنوان الشكل رقم الشكل
 

 الصفحة
 األولالفصل   
 30 مركز زھرة الربیع 1
ّدة تتحرّك في اتجاھات متعاكسة، وھي . مخطط بیاني لزھرة الربیع 2 الحلزونات المول

 .لوغاریتمیة ومتساویة الزوایا
32 

كل مرحلة من مراحل النمو تشترك . التقسیم الذھبي في أحد حلزونات زھرة الربیع 3
 .بالنسب نفسھا

33 

 35 ).5÷  8(تقریب لمستطیل ذھبي  4
أو  1×0.618مستطیالت . إنشاء كالسیكي للتقسیم الذھبي بمربع ضمن نصف دائرة 5

 .ھي مستطیالت ذھبیة تبادلیة 1×1.618
35 

 39 .زھرة عباد الشمس ومجسم لنمط البذور 6
 39 .حلزونات أنموذجیة لنمط بذرة عباد الشمس 7
 41 .للتقسیم الذھبي وسلسلة فیبوناتشي  تمثیل لنسبة  8
ّس ونجمة خماسیة یبینان نسب التقسیم الذھبي 9  42 .مخم
 42 .مقطع في تفاحة وإجاصة وشكل الزھرة الخماسي 10
ّس، النجمة الخماسیة، المثلث الفیثاغورثي، والمقطع الذھبي 11  43 .المخم
 44 .الفیثاغورثي في النباتات 3ـ 4ـ 5مثلث  12
 45 .تناغمات الجذر الموسیقي في الوتر ولوحة المفاتیح 13
 46 .المكافئات البصریة للتناغمات الموسیقیة الفیثاغورثیة وإنشاء التقسیم الذھبي 14
ٍ مھتز والتقسیم الذھبي 15  47 .النغمات التوافقیة التآلفیة لوتر
 47 .النسب الذھبیة للوحة المفاتیح 16
 49 .لیلكنسب متناغمة لورقة  17
 50 .إعادة بناء خطوط األوراق المحیطیة 18
 الفصل الثاين  
 55 .بناء دینرجیكي لشبكة عنكبوت تضم خطوط مشعة مستقیمة مع خطوط حلزونیة دائرة 19
ُّحمة. دینرجیة حیاكة السالل 20 داة تدعم حباالً حلزونیة مرنة لل ٌ صلبة مستقیمة للسَّ  55 .حبال
ُّحمة رباط اللف، الذي  21 داة و الل  55 .مرنین) القاعدة و النسیج(تكون فیھ كلتا السَّ
22 A . ّة من قبل شعب ز و الیُك وشعوب  Makahقبعة مقعرة محاكة من قشر األرْ

Nootka آخرین.  
B .یَة ِ یْس ِ ، شائعة بین شعوب )شجرة التنوب(˙ قبعة محدبة محاكة من جذور الب

Tlingit ،Haida  وKwakiutl. 

55 

أشكال قبعة مصنوعة بفن السالل ُأعيد إنشاؤها بدينرجية مسيرات عمل مشعة  23
 .ودائرية

56 

 A. 56تحليل تناسبي ألشكال قبعات ساللية من األنموذج المقعر  24
 B. 58تحلیل تناسبي للقبعات الساللیة من األنموذج المحدب  25
 59 .سجادة فالح من بروسیا الشرقیة 26
حاكأنموذج مكسیكي  27 ُ  59 .م
حاكة Chilkatبطانیة  28 ُ  60 .م
 61 .نسب األشكال البيضوية للفن شمال غرب الهادي للواليات المتحدة 29
 Sung ،960-1279.( 62ساللة ( celadon Lung Chuanمزھریة  30
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 Lung Chuan. 63اشتقاق دينرجيكي ونسب مزهرية  31
 64 ).القرن السادس قبل الميالد(اشتقاق دينرجيكي ونسب قارورة أثينية  32
33 krater 66 .كریتیة 
 66 .أمفورة كریتیة 34
35 kantharos 66 .مینویة 
 Acoma Pueblo. 67آنیة خزفیة من  36
 Acoma Pueblo. 67تحليل تناسبي ألوانٍ خزفية من شعوب الزون و 37
 69 ).37في الشكل ( 3اشتقاق دينرجيكي ونسب اآلنية الخزفية رقم  38
 الفصل الثالث  
 76 .وشم حلزوني بولینیزي، نیوزیلندة 39
 76 .رمز األرض األم ھوبي 40
 76 .عملة من كنوسوس، كریت 41
 77 .إلھة األم الكریتیة، أو كاھنتھا 42
 77 .میركوریوس - ھرمیز 43
 78 .زیمبابوي. لوحة صخریة من قبل فنان قبلي" شجرة الحیاة"أو " شعار المطر" 44
 78 .، إيرلندة"نيو غرانج"متاهات ما قبل التاريخ الحلزونية في  45
 79 .كرة حجریة منحوتة ما قبل التاریخ، یعتقد أنھا كانت تستعمل للرجم بالغیب 46
 79 .حلزونات في بصمة اإلصبع 47
 79 .قوقعة أذن اإلنسان 48
 80 .لولب الحمض النووي المزدوج 49
50 Axoneme نواة ،axopod 81 .قطر 90.000مكبّرةً . وحیدة، تظھر في مقطع عرضي 
 الفصل الرابع  
ما قبل التاریخ في ) تلوین(الصیّادون أو المحاربون السائرون، على غرار رسم  51

Casulla Gorgeالمشرق اإلسباني ،. 
87 

اكوتا  52 إغریقي من ) الطین النّضیج(رقصة الحلقة مقرونة ً بطائفة ھرقل، داخل قدح ترّ
 .القرن السادس قبل المیالد

87 

53 apsaras  قبل  12/13القرن (الحوريات اإللهية الراقصة، من إفريز معبد هندي
 ).الميالد

88 

 88 .راقصون بلغاريون شعبيون 54
 89 .أيرلندة, New Grangeطبعة من تصميم منحوت من قبور  55
التصميم األعلى يمثل الوطاويط، . البرازيليينأنماط هندسية صممت من قبل الهنود  56

 .األسفل يمثل النحل

89 

الشكل يعطي معلومات . من الجلد غير المدبوغ) Arapaho(حقيبة هندي أراباهو  57
 .جغرافية عن قرية

89 

 89 ".الغيمة الوحيدة " تحكي الزخرفة قصة .  Zuniطاسة  58
 90 .نص طبي بحروف مسمارية سومرية 59
قبل  1786 – 1991(حروف هيروغليفية مصرية من األسرة الحاكمة الثانية عشر  60

 ).الميالد

91 

 92 .الرومانية-اليونانية-العبرية-السامية المبكرة: أصل بعض أشكال الحروف 61
األشكال المبكرة في دوائر، األشكال المعاصرة في . نشوء اإليدوغرامات الصينية 62

 .مربعات

93 

 93 ).القرن الحادي عشر قبل الميالد(صينية من البرونز المصبوب كتابة  63
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 Hui–tsung. 93قصيدة من قبل اإلمبراطور  64
 94 .كتابة عبرية من لفائف البحر الميت 65
 Pompeii. 94رسم روماني من  66
 94 .كتابة عربية 67
 95 .1400، وصورة لكولونيا في )Gutenberg  )1452 – 1456سطور من إنجيل  68
 96 .قياسات المصريين ونسبهم، كل مربع من الشبكة هو قبضة، متطابقة مع ثلث القدم 69
 96 ).نظام مقاییس و موازین(نقش یوناني بارز متعلق بعلم القیاس  70
 97 ).قبل الميالد 1300حوالي (نقوش صخور سويدية للسفن وعجالت الشمس  71
 97 ).قبل الميالد 1300حوالي (نقوش صخور سويدية لسفن وسيوف  72
حوالي (نقوش صخور سويدية لمعبود أو شامان، مع طبعة قدم وعجلة شمس  73

 .).م.ق 1300

97 

74 Stonehenge. 98 
 Bluestoneوعرض  Sarsen Circle'sقطر . ш Stonehengeتخطيطات   75

Trilithon Horseshoe هي على عالقة التقسيم الذهبي. 

98 

76 Heelstone  مؤطّر بمجاز مقنطر فيStonehenge. 98 
لطلوع وغروب الشمس والقمر ) االتجاهات السمتية(إسقاطات أفقية لخطوط الرؤية  77

لخط عرض ) الربيعي، الخريفي(واالعتدال ) الصيفي، الشتائي(عند االنقالب 
Stonehenge . 

99 

 Station Stone، في األعلى، مع إسقاط نسب I Stonehengeمخطط  78
Rectangle 5، في األسفل، مظهراً قربه من مستطيل√. 

99 

والذي ) H( Heelstoneتؤطّر ) المجازات المقنطرة، المداخل المقنطرة(القناطر  79
 .عند رأسه يظهر قرص الشمس في اليوم األول من الصيف

99 

مقطع عرضي يظهر أن اإلرتفاع المركزي . العظيم في الجيزة Cheopsهرم  80
)apothem (ونصف القاعدة هما على عالقةٍ  ذهبية. 

101 

 101 .والمستطيل الذهبي) ropestretcher's triangle( 3- 4-5العالقة بين مثلث  81
 الممرات في الهرم العظيم، استُخدمت ربما كشقوق لقياس ارتفاع الشمس في أيام 82

 .السنة األقصر واألطول

102 

 Teotihuacan  ،Mexico. 103هرم  83
 103 .واجهة وتحليل تناسبي لهرم الشمس 84
85 El Tajin : هرمNiches .103 .واجهة ومسقط 
86 Cichen Itza : Castillo. 104 
 105 .منظورة من الشمال الشرقي Urآثار زقورة  87
 Sir Leonard Woolley. 105عقب نظرية  Ur Nammu'sرسم زقورة  88
 Pieter Brueghel the Elder (1565.( 106) الشيخ، الزعيم(برج بابل من قبل  89
 L.C. Stecchini. 106أعيد الرسم من قبل . زقورة بابل 90
 106 ).م.ق 7القرن (نقش نافر آشوري للزقورة  91
 107 .، مسقط.)م.ق 2200حوالي ( Ur Nammuكما جددت من قبل  Urزقورة  92
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 108 .، واجهات Urزقورة  93
 109 .مقارنة ألنماط إيقاعية بيولوجية و كونية 94
 110 .أنماط توافقیة بسیطة یصنعھا بندول 95
 111 .توافقات بين األصوات الموسيقية واأللوان 96
 112 .بيانية تظهر أنماط توزع الضوء لعناصر إضاءة متعددة Isocandleمخططات  97
 113 .رسومات بيانية لصف من بذور عباد الشمس 98
 الفصل اخلامس  
ّمة بواسطة . حلزون لوغاریتمي، أنموذجي لنمو الصدفة 99 مراحل النمو المتعاقبة معل

والمستطیالت الذھبیة التي تنمو في متوالیة توافقیة من المركز " المربعات الملتفة"
O إلى الخارج. 

117 

 117 .أعداد فیبوناتشي في حلزونات لوغاریتمیة، أنموذجیة للصدفات 100
101 sundial  األطلسیة)Architectonia nobilis.( 118 
الشكل فوق الخط المتقطع أعید بناؤه في الشكل ). Haliotis asinina(أذن البحر  102

103 . 
118 

فافي ألذن البحر 103  118 .إعادة بناء دینرجیكي لخط الصدفة الكِ
104  ِ  119 .األطلسیة sundialإعادة بناء دینرجیكي لـ
 penion dilatus.( 120(المتوسع ) الحبار(البحري الحلزون  105
إعادة بناء للحلزون المركزي، ). Hippopus hippopus(حیوان قدم الدب الرخوي  106

 .الرسم البیاني األعلى، ومقطع عرضي، الرسم البیاني األدنى
120 

 Dungenes (Cancer magister.( 121التناغمات التناسبية لسرطان  107
 122 .المشتركة لألسماك النسب 108
 123 .التناغمات اإليقاعية للسمك 109
 123 .النسب في المقاطع العرضية للسمك 110
 124 .النسب في سمك الراي اللساع وسمك الورنك 111
 allosaurus. 126إعادة بناء دینرجیكي  112
 allosaurus. 127نسب فقرات  113
 128 .الخلفیة allosaurusنسب قدم  114
 128 .األمامیة allosaurusنسب قدم  115
 129 .الحوضي allosaurusنسب نطاق  116
 130 .الھیكل العظمي للضفدع 117
 130 .نسب الھیكل العظمي للضفدع 118
 131 .الهيكل العظمي للحصان 119
 132 .نسب الهيكل العظمي للحصان 120
 134 .في األعلى، وللوالء، في األسفلمثال دارون للعدائیة، . لغة الجسد عند الكلب 121
 134 .لغة الرقص عند النحل 122
 136 دالفین تنقذ دلفیناً رفیقاً عاجزاً  123
ٌ مشتركة لألمواج، التالل، الغیوم والصخور 124  139 .أشكال
 139 .عیون ذیل الطاووس ھي عند نقاط التقاطع لحلزونات لوغاریتمیة 125
 139 .المشتركة للطاووس وزھرة الربیع تظھر الدوائر األنماط 126
 الفصل السادس  
 144 .مرة في كل ندفة 12ندف الثلج، وتشير األسهم إلى النمط المثلثي والمكرر  127
 145 .نماذج مؤلفة من عشرين وجهاً 128
 146 .لمجرة حلزونية، مشابه لحلزونات النمو العضوي) رمز يمثل نفسه(نمط مانداال  129
 147 .كوز الصنوبر نمط 130
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 147 .لوالب كوز األناناس 131
 149 .تحليل مقارن بين سمكة الشيهم يساراً، وسمكة الشمس إلى اليمين 132
 150 .مجموعات منوعة من أنماط الهارمونوغراف الدينرجية 133
 151 .مقطع عرضي من قوقعة النوتي Bنمط مرسوم بالهارمونوغراف،  134
 152 .أشكال خنافس متنوعةالوحدة في  135
 153 .التحليل التناسبي لذبابة ميداس 136
 154 .التحليل التناسبي لشكل اليعسوب الشائع 137
 155 .أنماط التناسب لبذور القيقب المجنحة 138
 Clodius pamassius. 157التحليل التناسبي لفراشة  139
 158 .التحليل التناسبي للفراشة الخطافية 140
 159 .تناسبات فراشة حمار الوحش 141
 161 .تفسير ليوناردو دافنشي لفيتروفيوس، مع إضافة النسب الذهبية 142
 162 .، مع أحد طالبهDivina Proportinoeلوكا باشيولي، مؤلف  143
 163 .دراسات دوریر حول نسب اآلنسان باستخدام مقاییس متناغمة 144
 164 .رسومات روبرت فلود 145
 165 .تناسبات جسم الرجل 146
 166 .تناسبات المرأة 147
 167 .الوحدة في التناسبات الطولية للمرأة والرجل بأحجام مختلفة 148
 169 .الوحدة والتنوع لتناسبات يد االنسان 149
150 Deborah Hadley170 .، راقصة منفردة لباليه شمال غرب الباسيفيكي 
 الفصل السابع  
 176 .حامل الرمح دوريفوروس، 151
 Cyrene. 176 -أفروديت 152
153 A هيبنوس.  

B هيجيا. 

177 

 178 .تناسبات معبد إغريقي حسب فيتروفيوس مقارنةً مع أمثلة حقيقة 154
 179 .البارثنون، أثينا 155
 180 .معبد أثينا في بريين 156
 182 .قوس النصر لقسطنطين في روما 157
 183 .روماالكولوسيوم في  158
 186 .القانون التيبيتي لتماثيل بوذا 159
 187 .تمثال مايتريا 160
 188 .برج بوروبودار في جاوة 161
 Yakushiji. 191معبد باغود  162
 Ryoan-ji. 194حديقة معبد  163
 196 .مزار آيس، منزل الكنوز الشرقي لـمدينة آيس 164
 199 .تناسبات غرف الشاي اليابانية 165
 200 .مسقط فیلال كاتسورا اإلمبراطوریة 166
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 201 .فیلال كاتسورا اإلمبراطوریة 167
 الفصل الثامن  
 204 .ناسك صیني في لحظة التنویر 168
 209 .الترتيب األساسي لترايغرامات آي تشينغ 169
 211 .747طائرة بوينغ  170
 215 .زهرة الشوك ˙نمط مانداال 171
 215 .مرة 120؛ مكبرة )سوسن(في ساق زنبق نمط مانداال  172
 215 .مرة 1000نمط مانداال في ساق الخشخاش؛ مكبر  173
 215 .مرة 450المشطورات؛ مكبرة  174
 215 .مرة 2000مكبرة , تفصيل لمركز مشطورة 175
 215 .نمط مانداال محدث في سائل باهتزازات تناغمية 176
 216 .مرة 750.000عند رأس إبرة بالتين؛ مكبرة مربع ودائرة في نمط ذري  177
 217 .نمط مانداال لجحیم دانتي 178
 218 .مانداال ومخطط مطهر دانتي 179
 219 .مانداال فردوس دانتي 180
 222 .نمط مانداال لقصیدة جوزیف، أغنیة األكوان 181
 223 .مانداال كلمات أغنية األكوان 182
 224 .الفعل الخالق 183
 225 .يد التبصر 184

 امللحق  
 229 .جدول مقارنة النسب اإلنسانیة 185
 230 .النسب اإلنسانیة وقیمھا الحسابیة 186
    توضيح بعض األشكال  
  231  .، واجهات Urزقورة   93

  232  .التناغمات اإليقاعية للسمك  109
  233  .نسب الهيكل العظمي للحصان  120
  234  .لفيتروفيوس، مع إضافة النسب الذهبيةتفسير ليوناردو دافنشي   142
  235  .دراسات دوریر حول نسب اآلنسان باستخدام مقاییس متناغمة  144
  236  .رسومات روبرت فلود  145
  237  .تناسبات جسم الرجل  146
  238  .تناسبات المرأة  147
  239  .الوحدة في التناسبات الطولية للمرأة والرجل بأحجام مختلفة  148
  240  .الوحدة والتنوع لتناسبات يد االنسان  149
  241  .معبد أثينا في بريين  156
  242  .قوس النصر لقسطنطين في روما  157
  243  .الكولوسيوم في روما  158
  244  .برج بوروبودار في جاوة  161
  245  .مزار آيس، منزل الكنوز الشرقي لـمدينة آيس  164
  246  .747طائرة بوينغ   170
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  احملتوياتفهرس 
  

 
 5 تقدمي

 11 مقدمة الطبعة العربية

 23 مقدمة الطبعة االنكليزية

 29 الطاقة املتعاكسة يف النباتات: الفصل األول

 38 نوافذ على الالاية 

 44 تناغمات املوسيقى والنمو 

 53 الدينرجية يف احلرف اليدوية: الثاين الفصل

 59 السداة واللُّحمة 

 62 والعجالتاأليدي  

 73 الدينرجية يف فنون احلياة: الثالث الفصل

 75 األمناط امللموسة وغري امللموسة 

 80 هبتنا الدينرجية 

 83 مناذج خالدة من املشاركة: الرابع الفصل

 85 فنون أساسية للمشاركة 

 97 النظام الكوين والبىن التقوميية 

 108 اإليقاع واملشاركة املتناغمة 
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 115 تشريح املشاركة: اخلامس الفصل

 117 احملارات، البطلينوس، السرطانات واألمساك 

 125 الديناصور والضفدع واحلصان 

 133 سجية الطبيعة: املشاركة 

 138 املشاركة خالقة 

 141 النظام واحلرية يف الطبيعة: السادس الفصل

 143 األمناط العضوية والالعضوية 

 152 الفراشاتمن اخلنافس إىل  

 160 تناغمات اإلنسان 

 173 "هايكو"اليونان اهليلينية وشعر : السابع الفصل

 175 اإلنسان املقياس 

 185 قياس متعذر القياس 

 197 عظمة األشياء الصغرية 

 203 احلكمة واملعرفة: الثامن الفصل

 205 فنون العيش الشرقية والغربية 

 213 الكل، اجلحيم واملقدس 

 227 امللحق

 247 الفهارس

 249 فهرس األشكال 

 255 فهرس احملتويات 
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