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 فٌبوناتشً؟ هو من

 فً اإلٌطالٌة بٌزا مدٌنة فً ولد, ٌبوناتشًف بكنٌة وٌعرف بٌزانو لٌوناردو الحقٌقً اسمه, إٌطالً رٌاضٌات عالم هو, فٌبوناتشً

 أبوه كان. المائل بٌزا برج المسمى المائل ببرجها اشتهرت مدٌنة وهً م 7551 سنة فً المدٌنة نفس فً وتوفً. م 7771 سنة

 إحدى وهً الجزائرٌة بٌجاٌا مدٌنة فً بٌزا لتجار كممثل دبلوماسٌة وظٌفة فً عمل تاجرا (Guilielmo ) جوٌلٌلمو وٌدعً

 مدن من كغٌرها كانت وقد,  المتوسط األبٌض البحر ساحل على والجبال البحر بٌن منطقة فً تقع التً الجزائر مدن أجمل

 .بٌزا جمهورٌة مع تجارٌة عالقات تربطها المتوسط البحر ودول

 

 باهتمام ٌحظى متطورا علما الرٌاضٌات علم كان وقد, الجزائرٌة المدٌنة هذه فً الرٌاضٌات مدرسة فً تعلٌمه فٌبوناتشً تلقى

 بعد ثم, كتلمٌذ البداٌة فً المتوسط األبٌض البحر ودول مدن بٌن**** الت فً أبٌه مهنة له سمحت وقد, العرب قبل من كبٌر

 بحرٌة التنقل بحق الزمان ذلك فً التجار تمتع وقد,  وصقلٌة والٌونان, وسورٌا, مصر من كل فً تجارٌة مهمات فً ذلك

 على فٌبوناتشً ساعد الذي األمر وهو, التجارٌة المدن بٌن التنقل فً عظٌمة فرصة لهم أتاحت بحصانة ٌتمتعون كانوا ألنهم

 .الحٌاة أمور من الكثٌر فً العلم هذا ٌقدمها التً الهائلة المٌزات على التعرف

 

 بعد فٌما اشتهرت التً األربعة كتبه كتب وهناك, بٌزا مدٌنته وإلى, إٌطالٌا األم وطنه إلى. م 7511 سنة فً فٌبوناتشً عاد

 فً عاش فٌبوناتشً أن علما. الكثٌر الشًء علمه من إلٌها وأضاف, القدٌمة الرٌاضٌات الكتب هذه خالل من وأحٌا نقل حٌث

 إعادة خالل من كانت لنسخها الوحٌدة والطرٌقة, بالٌد كتبه ٌكتب كان لهذا, بعد الطابعة فٌه اكتشفت قد ٌكن لم زمنٌة فترة

 .أخرى مرة كتابتها

 

 :7515 سنة فً ألف (Liber Abaci) كتاب

 

 

 من( عربٌة األصل فً وهً)  التسعة الهندٌة الرموز مرة وألول الرٌاضٌات مدرسة فً تعلم أنه الكتاب هذا فً فٌبوناتشً قال

 حتى الرٌاضٌات بعلم شغوفا وجعله لبه وسلب أسعده الذي األمر وهو الفن بهذا كبٌرة معرفة ٌملكون متمٌزٌن مدرسٌن خالل

 .آخر شًء أي من أكثر سعادته فٌه وجد

 عادة على الٌسار إلى الٌمٌن من األرقام من الكثٌر كتب ألنه وذلك,  العربٌة بالثقافة فٌبوناتشً تأثر الكتاب هذا فً الواضح من

 .الكتابة فً العرب

 

 وحتى الصفر من ٌبدا ألذي العشري النظام خالل من العربٌة الهندٌة األرقام فٌبوناتشً قدم الكتاب هذا من األول الفصل فً

 القضاٌا من الكثٌر أن المؤكد ومن , (Algorism ) العشري أو العربً العد نظام اسم تحت واسع بشكل عرفت والتً, 9 الرقم

 .العربٌة المصادر خالل من عرضت التً لتلك مشابهة كانت الفصل هذا فً فٌبوناتشً ناقشها التً والمسائل
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 :التالٌة الجملة خالل من الكتاب من األول الفصل وٌبدأ

 عربً وهو( صفر) 1 الرمز ومع, التسعة األرقام هذه ومع 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 7: التسعة الهندٌة األرقام هً هذه

 .رقم أي ووصف كتابة ٌمكن , ( Zephirum ) وٌسمى

 

 إذا هذا, األمر صعوبة من وتزٌد طوٌلة ألنها والحساب العد فً الرومانٌة األرقام استخدام صعوبة إلى األمر هذا أهمٌة وترجع

 .الكثٌرٌن لدى تتوفر ال خاصة قدرات إلى والشك تحتاج الرٌاضٌات أن علمنا

 

 حساب طرٌقة, البضائع أسعار مثل, بٌزا تجار تهم كانت التً المسائل من الكثٌر فٌبوناتشً ناقش الكتاب من الثانً الفصل فً

 .المتوسط البحر دول فً المستخدمة العملة تحوٌل ٌمكن وكٌف, التجارٌة العملٌات أرباح

 

 أصبح ما اكتشاف إلى السبٌل كانت مسألة أشهرها أن إال, الرٌاضٌة المسائل من الكثٌر بحل فٌبوناتشً قام, الثالث الفصل وفً

 .الناس من كثٌر قطاع لدى فٌبوناتشً شهرة فً السبب وهً, فٌبوناتشً بأرقام بعد فٌما ٌسمى

 

 ٌدرٌك فر اإلمبراطور من وبمباركة,  بٌزا فً والمنافسات التحدٌات تقوم أن الشائع من كان, الزمن ذلك فً أنه نفهم أن ٌجب

 أرقام اكتشاف فً السبب كانت التً الشهٌرة المسألة عرض تم األثناء تلك وفً, الحسابٌة المسائل بعض حل فً الثانً

 .فٌبوناتشً نسب ثم ومن فٌبوناتشً

 

 

 :المسألة

 سنة فً المسألة هذه نوقشت وقد, المالئمة الظروف لها توفرت لو األرانب إنجاب سرعة اكتشاف المسألة من الهدف كان

7515. 

 

 

 :الرٌاضٌة المسألة نص

 من ٌنتج أن ٌمكن األرانب من زوج كم. الجوانب كل من بجدار محاط مكان فً األرانب من زوجٌن بوضع قام رجال أن لو

 زوج كل إنتاج أن وبافتراض,  فقط آخر زوج األرانب من زوج كل ٌنتج شهر كل فً أن بافتراض السنة؟ فً الزوجٌن هذٌن

 المدة؟ هذه طوال األرانب من زوج أي ٌموت لن أنه وبافتراض, الثانً الشهر من ٌبدأ
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 :الحل

 :التالٌة المتتالٌة األرقام كانت فٌبوناتشً عرضها التً النتٌجة

 

, له السابقٌن الرقمٌن جمع ٌمثل رقم كل أن عن عبارة هو والذي الترتٌب هذا.  الخ........,55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1

 والعلمٌة الرٌاضٌة االستخدامات من الكثٌر فً عظٌمة فائدة ذات كانت التً المتسلسلة األرقام من سلسلة أنه بعد فٌما أثبت

 .فٌبوناتشً بأرقام بعد فٌما األرقام هذه وعرفت. المختلفة

 

 .الرٌاضٌة المسائل من الكثٌر حل فٌها عرض حٌث 7558 سنة فً كتابه من ثانٌة نسخة بنشر فٌبوناتشً قام

 المسائل من الكثٌر بحل عنً ألذي (Practica Geometriae ) كتابه فٌبوناتشً ونشرها كتبها التً األخرى الكتب من

 .الثمانٌة فصوله فً الرٌاضٌة

 

 أن من وبالرغم,  مدهشة تحفة ٌعتبر والذي (Liber Quardratorum ) المسمى كتابه بنشر فٌبوناتشً قام 7555 سنة وفً

 Book of) المربعات كتاب ٌعنً الكتاب وإسم,  قٌمة أكثرها ٌعتبر أنه إال,  فٌبوناتشً شهرة فً السبب ٌكن لم الكتاب هذا

Squares) على الحصول كٌفٌة ضمنها ومن الهامة الرٌاضٌة المسائل من الكثٌر بإختبار قامت التً النظرٌات من عدد وهو 

 .لفٌثاغورس الثالثً المضاعف

 

 :فٌبوناتشً(  تراجعات) إنسحابات

 على تستند وهً المحللٌن ٌستخدمها التً الفنً التحلٌل فً الشهٌرة األدوات من فٌبوناتشً تصحٌحات نسب خطوط تعتبر

 هذه فً المهم لكن. بعد فٌما األول كتابه فً عرضها والتً السابقة الشهٌرة للمسألة حله فً فٌبوناتشً أكتشفها التً األرقام

 سلةسل بٌن الرٌاضٌة العالقة تظهر محددة نسب خالل من عنها عبر والتً الرٌاضٌة العالقة بل نفسها األرقام لٌست المسألة

 .األرقام

 

 العادة فً وهما, المخطط من األقصى الحد فً رئٌسٌتٌن نقطتٌن تحدٌد خالل من فٌبوناتشً تراجعات تستخدم الفنً التحلٌل فً

 فٌبوناتشً نسب إستخدام خالل من النقطتٌن هاتٌن بٌن العمودٌة المسافة تقسٌم ثم ومن, المخطط فً رئٌسٌة وقاع رئٌسٌة قمة

 حتى المخطط فً النسب هذه وتحدٌد تقسٌم هذا ٌتم أن وما%. 711 و% 6738%, 51%, 3835%, 5336:  وهً األشهر

 .محتملة ومقاومة دعم كمستوٌات بعد فٌما لتستخدم أفقٌة خطوط رسم ٌتم
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 :فٌبوناتشً ونسب أرقام

 .نهاٌة ماال إلى.........610 ,377 ,233 , 144 ,89 ,55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0

 

 

 :مثال, السلسلة هذه فً له السابقٌن الرقمٌن جمع نتٌجة هو السلسلة هذه فً األرقام هذه من رقم كل

0 + 1 = 1 

1 + 1 = 2 

2+ 1 = 3 

3 + 2 = 5 

5 + 3 = 8 

8 + 5 = 13 

13 + 8 = 21 

 

 .النتائج بقٌة مع وهكذا

 هو, المتسلسة األرقام لهذه الرائعة المٌزات أهم وأحد, األرقام هذه بٌن الرٌاضٌة العالقة لكن, ذاتها بحد األرقام لٌست هنا المهم

 من تم الذي األساس هً األرقام هذه بٌن العامة العالقة هذه, ٌسبقه الذي الرقم من أعظم مرة 73678 تقرٌبا هو رقم كل أن

 .فٌبوناتشً نسب إكتشاف خالله

 

 

 فٌبوناتشً؟ نسب على الحصول تم كٌف

 : (Golden Mean- The Golden Ratio ) (%6738) الذهبٌة النسبة

 فً واحد رقم قسمة نتٌجة وهً, الذهبً المتوسط أو, الذهبٌة بالنسبة أحٌانا إلٌها ٌشار% 6738 وهً الرئٌسٌة فابٌوناتشً نسبة

 :مثال, ٌلٌه الذي بالرقم السلسلة هذه

 

 73655=  8/  73 و 0.6153 = 13 / 8

 

 7 رقم = 0.6153 * 1.625
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 73678=  55/  89 و 0.6179 = 89 / 55

 

 7 رقم = 0.6179 * 1.618

 

 .711 إلى 6738 دائما ٌكون, االرتفاع فً ٌلٌه الذي الرقم إلى واحد رقم نسبة أن وجد مثال

 

 73678 نسبة بضرب قمت وإذا, مائة إلى 76738 تكون دائما النتٌجة أن تجد, ٌسبقه الذي بالرقم, رقم بقسمة مثال تقوم عندما

 .7 الرقم دائما النتٌجة تكون سوف 13678 ب

 

 : %5336 النسبة

 

 الرقم ٌسار على الثالث بالرقم السلسة فً واحد رقم قسمة نتاج هً

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 

 

 5336 أي 0.2352 = 34 / 8

 

 : %3835 النسبة

 

 الرقم ٌسار على الثانً بالرقم السلسلة فً واحد رقم قسمة نتاج هً

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 

 

 3835 أي 0.3819 = 144 / 55
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 نسب إحدى الحقٌقة فً لٌست% 51 نسبة% . 7836 نسبة وكذلك% 51 نسبة المحللٌن من الكثٌر ٌستخدم,  ذلك إلى باإلضافة

 بقدر تراجع نسبة أكمل ما متى المسار نفس فً السهم ٌستمر أن الصعوبة من ألنه المحللٌن قبل من تستخدم لكنها, فٌبوناتشً

51%. 

 

 

 النسب؟ هذه أهمٌة ماهً

 استخدامها وٌمكن, الطبٌعة فً الحال هو كما المالٌة األوراق سوق فً هاما دورا تلعب النسب هذه أن وجد, مجهول ما لسبب

 هذه إحدى المس كلما السعر أن التجارب أثبتت وقد, األسهم أسعار عندها تتراجع أن ٌحتمل التً الحرجة النقاط تحدٌد فً

 .للسهم السابق لالتجاه أخرى مرة ٌعود النقاط

 

 تنمو النباتات فروع بعض أن وجد: الحصر ال المثال سبٌل على, االهتمام من الكثٌر تثٌر فٌبوناتشً أرقام كانت الطبٌعة وفً

 زهرة مثال, فٌبوناتشً أرقام مع تتناسب بتالت لها الغالب فً مثال الزهور أن وجد, فٌبوناتشً وأرقام تتوافق معٌنة بطرٌقة

 .بتلة 89 حتى أو, 55, 34 بتالتها عدد ٌكون أن الممكن من أنها وجد (Daisy) الربٌع

 

 تتكرر النسب هذه أن وجدوا ألنهم هذا, أهلل رقم على حصل إنه البعض إعتقد, مرة أول األرقام هذه نشرت عندما الحقٌقة فً

 .الحٌاة أشكال من الكثٌر فً

 

 البعد هذا, 13678 وهً لها المقابلة بالنسبة وكذلك, 73678 بالنسبة ٌلتزم نسبً بعد له تقرٌبا شًء كل أن مثال اكتشاف تم وقد

 عالقة له نسبً بعد له الحٌاة فً شًء كل أن وجد وقد, الذهبً المتوسط أو, الذهبٌة بالنسبة سابقا ذكرنا كما ٌعرف النسبً

 .العالم فً خلٌة أو بناء وحدة ألي األساسٌة بالبنٌة عالقة لها النسبة هذه أن وٌبدو, 73678 بالنسبة

 

 :التجارب بهذه تقوم أن منك نرجو, النسبة هذه بأهمٌة اللحظة هذه حتى مقتنع غٌر كنت إذا

 

. 73678 هً النسبة أن تجد سوف نحل خلٌة أي فً النحل ذكر على النحل إناث بقسمة قمت لو, المثال سبٌل على النحل خذ

 .الطبٌعة فً العالقات من الكثٌر أي فً نجدها أن ٌمكن النسبة هذه نفس! كذلك ألٌس فعال عجٌب
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 النسبة؟ هذه أهمٌة فً تشكك مازلت هل

 

 قم أو. ٌدك أصابع و مرفقك بٌن المسافة بناتج الناتج الرقم قسم ثم ومن, ٌدك أصابع و كتفك بٌن المسافة قس: اإلختبار بهذا قم

 نسبة من تقترب النتٌجة أن تجد سوف, القدم و السرة بٌن المسافة ناتج على الناتج وقسم, وقدمك و رأسك بٌن المسافة بقٌاس

 .حٌاتنا فً الطاغً حظورها نغفل أن أو نتجنبها أن الٌمكن الذهبٌة النسبة هذه أن إذا ٌبدو, 73678

 

 

 الفنً؟ التحلٌل فً فٌبوناتشً تراجعات نسب نستخدم كٌف

 أساس على فكرتها وتقوم, والمقاومة الدعم مستوٌات تحدٌد فً المحلل تعٌن التً األدوات أهم من فٌبوناتشً تصحٌحات تعتبر

 والتصحٌح, معٌنة بنسبة تصحٌح ٌعقبه وأن البد هبوط طور كل وأن, معٌنة بنسب تصحٌح ٌعقبه وأن البد صعود طور كل أن

 .للسهم العام لإلتجاه معاكسا إتجاها السهم ٌتخذ أن هو هنا

 

 ذهبٌة فرصة تمثل وبالتالً, التصحٌح عملٌة فً والمقاومة الدعم مستوٌات تحدٌد فً جدا هامة تعتبر فٌبوناتشً خطوط إذا

 .التصحٌح عملٌات من القصوى لإلستفادة والخروج الدخول نقاط تحدٌد فً للمحلل

 

% , 51% ,  3835% , 5336 هً هل, التصحٌح درجة ٌعلم أن فٌبوناتشً لخطوط إستخدامه عند ٌرٌد الفنً المحلل

 %711 أم%, 6738

 

 تصحٌح؟ ٌعقبه الذي اإلتجاه مقدار ماهو

 فً قمة و قاع مجرد ٌكون أن ٌمكن أو, الٌومً أو األسبوعً المخطط باستخدام طوٌال ٌكون أن ٌمكن االتجاه الحقٌقة فً

 مدى على أٌضا استخدامها ٌمكن بل, الطوٌلة الحركات على فٌبوناتشً إنسحابات استخدام ٌقتصر ال وبالتالً, الساعة مخطط

 والبعض موثوقٌة وأكثر وأصدق أقوى فٌبوناتشً تراجعات تأثٌر كان كلما االتجاه زمن طال كلما لكن, مثال كساعة جدا قصٌر

 .ٌوما 45 وحتى أٌام عشرة بٌن االتجاه ٌكون أن ٌفضل

 

 فٌبوناتشً؟ خطوط نرسم كٌف

 أدوات ضمن من فٌبوناتشً تراجعات خطوط على تشتمل التً البرامج إستخدام وٌمكن, المخطط على ٌدوٌا رسمها ٌمكن

 .الفنً التحلٌل


