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 وقفة عند العنوان .1

نصف ونصف فؤاده ..." أجدني أستعير هذا الشطر ألعلن أّن عنوان   ىإذا كان الشاعر قديما قال "لسان الفت

 نصف ونصف فحواه كما سأفصح عنه. ا املقال هذ

عاد بي الزمن إلى عالم الطفولة األولى حيث تتراءى لي قريتي ببيوتها املتناثرة هنا وهناك.  للو غمضت عيني لحظة  

 قانية. حمراء ها تراب فوقه قراميدإّنها بيوت الطين والحجر. سقوفها خليط من أخشاب يعلو 

 في بيتنا زائر ظريف
ّ
ما تأّهب الربيع للحلول حط

ّ
وأخذ في تهيئة مقّر له ولذويه في    ، كل

أحد األخشاب األفقّية من السقف. إّنه الطائر املهاجر السنونو الذي ال تكاد تخلو  

  !عمنه دار. إّنه بشير الربي

ا صخرا  قلت  إن  الطبيعّي  من  أّنه  الشعرّية فكما  بقامتها  الخنساء  أمامك  متثلت 

بعيدواالن   غير  عنترة  حصان  أرجل  جلبة  سمعت  عبلة  قلت  وإن  السامقة،  نطقت  ،  حّية  ما 
ّ
كل كثيرة  أقوام  فعند 

 . بالسنونو تبادر إلى أذهانهم الربيع بزهره الحلو البديع

مية العربّية. فقد نهل من املعرفة العربّية من البلد  فكذلك ليوناردو بيزانو والساحة العلمّية الرياضياتّية اإلسل            

ما نادى الزمان وصاح: فيبوناتش ي! وجدت الصدى    ،اإلسلمّية شرقها وغربها 
ّ
وحمل ذلك إلى بلده فأفرخ حمله هناك. كل

ر الدين الطوس ي! املؤتمن بن هود!  يإبراهيم بن سنان! الخوارزمي! نص  قّرة!ثابت بن    يرّدد دونما لبس أو كلل، أبو كامل!

دوها بأعمالهم وعطاءاتهم
ّ
 ،السموأل!... فذكره ذكر لهؤالء األسلف األمجاد الذين صنعوا ربيع األّمة الرياضياتي وخل

 نسانّية الدائم. فبّوؤوها مكانها برجا عاليا بين األمم، ووضعوا بإسهاماتهم لبنات متينة في بناء عرش اإل
  

 نشأته  .2

ال بيزا  (Fibonacci)  فيبوناتش ياإليطالّي  ّي  رياضيات العالم  ولد  )تب في مدينة  الحالية( عام في  وسكانا  إيطاليا 

ي  .  م1170 إلى مدينته بيزا(، كما كان يعرف باسم ليوناردو بيـڤولو كان  عرف فيما مض ى باسم ليوناردو بيزانو )نسبة 

. غير أّن اسمه  1225( عام Flosاملسافر(، وهو االسم الذي ذكره ليوناردو لنفسه في كتابه فلوص )  Bigollo)وتعني 

ق  بعد (.  Leonardo Gulielmiالحقيقّي قد يكون ليوناردو ڤيلييلمي )
ّ
الذي يعني ابن اسم فيبوناتش ي،  به   وفاته تعل

بوناشي سللة  من  منحدر  أو  و وبوناتش ي  آنذاك،  وجاريا  مألوفا  اإلجراء  هذا  كان  حيث  به  ،  عالم اشتهر  في  اليوم 

 الرياضياتيين. 

تلقى ليوناردو تكريما رسمّيا من بيزا نظير الخدمات التي قّدمها بصفته أخصائّيا في املالية، باسم    1240في عام  

لفظ  إّن  هنا  القول  يمكن  بيـڤولو.  للفظ  تفسير  وضع  حاولت  التي  املقاربات  هي  كثيرة  بيـڤولو.  بيزانو  ليوناردو 

ليس هناك دليل على أّن ليوناردو أشار لنفسه أو   .1838( عام Libri"فيبوناتش ي" من صنع املؤرّخ الرياضياتّي ليبري )

 
 
ل معاصريه بهذا اللقب. مثل هذه األخطاء لألسف الشديد مألوفة في تاريخ الرياضيات، إذ تعيش هذه  ب  شير إليه من ق  أ

 صّيرها صحيحة مستساغة مقبولة. ظهرها وي  األخطاء وتعّمر إلى حّد ي  
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في  مشرفا على أسواقها   ، فريقيا، ذلك أّن والده كان موفدا من قبل إمارة بيزاتعليمه باألساس في شمال إ كان

واملغرب وتونس  مزدهر.  الجزائر  وعلمّي  ثقافّي  إشعاع  مركز  الحقبة  تلك  في  بجاية  علماء   ، كانت  إليها  ويحّج  يسكنها 

التي قادته إلى  العديدة كثيرون كسيدي بومدين وابن حّماد وعبد الحّق اإلشبيلي وأبي حامد الصغير. على إثر أسفاره 

 ، حسبما 1198جلب إلى بيزا سنة    ،واحتكاكه بالكثير من الرياضياتّيين  ،مصر وسوريا وصقلية وغيرها من األصقاع

 املستعملة اليوم والترميز الجبرّي. قيل، األرقام العربّية 

ا استقّر به الحال في بيزا بعد أسفاره واشتغاله خارجها ارتبط بالبلط اإلمبراطورّي، فكانت له حظوة عند  
ّ
مل

تكاد حياة فيبوناتش ي    1228وبعد  في التأليف.    1225إلى    1202قض ى الفترة املمتّدة من  اإلمبراطور فريدريك الثاني.  

ة. سنة أواخر حياته، بل إّن عرف الكثير عن تكون عّنا مجهولة، إذ ال ي  
ّ
 مماته لم تكن معروفة على وجه الدق

( لوكاس  إدوار  باسمه  ربطها  التي  باألعداد واملتتالية  أساسا  اليوم  بعد Eduard Lucasاشتهر فيبوناتش ي   )

ح، تحويل العملت لدول ا رب حساب األ أعماله على الحساب التجاري:    دراستها؛ غير أّن صيته ذاع فيما مض ى بسبب

 ، إلخ.مختلفة
 

فاته  .3
ّ
 مؤل

  Liber abaci " ش يتأبا  ليبر"  .أ

ر فيبوناتش ي في هذا الكتاب بحياته  . 1202في سنة هو العمل األكثر شيوعا ومرجعّية لليوناردو بيزانو، أصدره  
ّ
تأث

إلى اليسار. عّرف فيبوناتش ي من خلل هذا الكتاب األوروبّيين   بتحرير جزء منه من اليمينالدول اإلسلمّية، إذ قام   في

 آنذاك في أوروبا. بأنظمة الحساب والكتابة العربّية. وقد كان هذا النظام يفوق بمراحل النظام الرومانّي املعتمد 

مليات الحسابّية من جمع وطرح وضرب  النظام املوقعّي لألرقام العربّية، والع  الكتاب  األول من   لجزء نجد في ا •

 وقسمة وكذا طرق املرور من نظام ترقيم إلى آخر. 

 كتحويل الصرف والقياسات وحساب الفوائد.  ،الثاني مكّرس إلنشاء أمثلة للتجارة جزءال •

مسا  • حول  يحاضر  الثالث  وبعض  ئالجزء  املثالّي  العدد  ومفهوم  الصينّية  البواقي  كمبرهنة  رياضياتية  ل 

ق بمسألة تكاثر  ذلك ،ية العددّية. نجد كمثال ملتتالية رياضياتّيةتال الدساتير الرياضياتّية كاملت 
ّ
األرانب املتعل

 والذي أّسس ملتتالية فيبوناتش ي، التي تعد املصدر الرئيس لشهرته الحالية. 

يعّية وكذا قواعد  الرابع يستعرض تقريبات عددّية وهندسّية لبعض األعداد الصّماء كالجذور الترب  الجزء •

 التناسب. 

 
ديوفانت سياق  في  الخطّية  املعادالت  لجملة  ودراسة  اإلقليدّية  بالهندسة  براهين  أيضا  الكتاب   وسيتضّمن 

(Diophantus)، .وجدها في أعمال الرياضياتّي الكرجي 
 
 

 Practica geometriae  (1223) . ب
ثات. 

ّ
 هو كتاب في الهندسة وحساب املثل

 
 

 Liber quadratorum (1225)  املرّبعاتكتاب  .ج

يعتبر الجانب الضخم من أعمال فيبوناتش ي. هو كتاب في مسائل حسابّية تبحث في العلقة بين مرّبعات أعداد  

منطلقا شّيد من خللها فيبوناتش ي نظرية رياضياتّية ونتائج كبرى. لقد   ائلومجاميع األعداد الفردّية. كانت هذه املس
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نتّي، غير ا وعشرين مسألة مبنّية على خصائص األعداد الفردّية ومرّبعاتها. إّنها مسائل مألوفة في الجبر الديوف  ا حّل أربع

 ذاتية تخّصه. هذه عّينة منها:  حّل  أّن فيبوناتش ي استخدم فيها طرق 

 كّل مرّبع يفوق املرّبع الذي قبله بمجموع جذريهما." نية:"القضية الثا 

ق بأعداد طبيعّية.  ، فاألمربطبيعة الحال
ّ
 يتعل

 

 Flos  (1225) .د
في مسابقة   (Giovanni de Palermo)  جيوفاني دي بالرمو هو جمع لحلول مسائل طرحها فيلسوف البلط

ها في الرياضيات من تنظيم اإلمبراطور فريدريك الثاني 
ّ
 .وبحضوره؛ وهي مسائل انفرد فيبوناتش ي في القدرة على حل

 

 مقتطفات  .4

 متتالية فيبوناتش ي . 1.4

 في إحدى املسائل الترفيهّية تعّرض فيبوناتش ي إلى تكاثر األرانب: 

"وضع رجل زوجا من أرنبين في مكان معزول من كّل الجوانب بحائط. ما هو عدد األزواج الذي سيحصل عليه خلل  

د كّل شهر زوجا جديدا بدءا من الشهر الثالث من حياته". 
ّ
 عام، إذا كان كّل زوج يول

 

 الصيغة التراجعّية  .أ

. املتتالية التي ألحقها لوكاس بفيبوناتش ي هي املتتالية التي nلعدد األزواج في مستهل الشهر   nFلنرمز بـ  

 ذات الشكل التراجعّي:  مجموع الحّدين السابقين. وبعبارة أدّق، هي املتتاليةهو كّل حّد  فيها يكون 

1 1

0 1

,

1.

n n nF F F

F F

+ −= +


= =
 

 إنشاء أعداد فيبوناتش ي

0          

  1        

0 + 1 = 1       

 1 + 1 = 2      

  1 + 2 = 3       

  2 + 3 = 5       

  3 + 5 = 8       

  5 + 8 = 13       

  8 + 13 = 21     
   13 + 21  = 34   
      21 + 34 = 55 

          
0  1  1  2  3  5  8  13  21  34  55 

 

 مزايا  . ب

 نجد لهذه األعداد دورا في:

 الشكل البنائّي لنوع من القصائد الشعرّية؛  •

 كثير من مسائل التعداد؛  •
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 قليدس التي تعّين القاسم املشترك األعظم لعددين طبيعّيين؛أدراسة تنفيذ خوارزمية  •

 دستور أقطار املثلث الحسابّي.  •

 

 العبارة الدالّية للمتتالية  .ج

دونما    nنبحث عن عبارة دالية ملتتالية فيبوناتش ي تسمح بحساب عدد األزواج من أجل قيمة معينة للدليل  

ية من الرتبة 
ّ
حاجة إلى قيم أخرى، األمر الذي ال تتيحه الصيغة التراجعّية للمتتالية. نلحظ أّن املتتالية تراجعّية خط

 األولى. إّنها تقبل املعادلة املمّيزة من الدرجة الثانية: 
2 1x x= + 

 أي
2 1 0.x x− − = 

لهذه املعادلة جذران حقيقيان هما 
1

1 5

2
x 

+
= الجذر اآلخر هو وهو املشهور بالعدد الذهبي، و  =

2

1 5 1
. '

2
x 



−
= = = − 

n' نستخلص أّن  n

nF  = . 1Fو 0Fثابتان يعّينان انطلقا من العنصرين االبتدائّيين    و  ، حيث +

ية املنشودة والتي تعطي العدد الفيبوناتش ّي ذا
ّ
 :n  الرتبة نخلص من هذا إلى العلقة الدال

( )
1

' ,
5

n n

nF  = − 

 (: Binet, 1843) دستور بينيهبقيمتيهما نحصل على  'و  وباستبدال  

( ) ( )1 5 1 5
.

2 5

n n

n n
F

+ − −
= 

 ملحوظة 

 الشكل:  ،من أجل األعداد السالبة ،للمتتالية

∀𝑛 ∈ ℕ, 𝐹−𝑛 = (−1)𝑛+1𝐹𝑛. 
 فيبوناتش ي حول الصفر هي: أعداد 

…, -8, 5, -3, 2, -1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … 

 

 خصائص أساسّية  .د

  نهاية نسبة حّدين متتاليين تعدل العدد الذهبيّ  •
 

1

1 1

1

'
1

'
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• ∀(𝑝, 𝑞) ∈ ℕ∗𝑥ℕ, 𝐹𝑝+𝑞 = 𝐹𝑝−1𝐹𝑞 + 𝐹𝑝𝐹𝑞+1 
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• ∀(𝑘, 𝑛) ∈ ℕ𝑥ℕ∗, 𝐹𝑛 𝐹𝑛𝑘∗⁄ 
• ∀(𝑝, 𝑞) ∈ ℕ2, 𝐹𝑝⋀𝐹𝑞 = 𝐹𝑝⋀𝑞∗ 

• ∀𝑛 ∈ ℕ∗, 𝐿𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛+1. 

 

0 أعداد لوكاس معطاة بالعالقة التراجعّية ذاتها مع أخذ 2L 1  و  = 1L =. 

• ∀𝑛 ∈ ℕ, 𝐹2𝑛 = 𝐹𝑛𝐿𝑛 

• ∀𝑛 ∈ ℕ∗, 𝐹2𝑛−1 = 𝐹𝑛−1
2 + 𝐹𝑛

2 

 

 :1منقوصا منه   +2nاألولى يساوي العدد ذا الرتية   nمجموع األعداد الفيبوناتشّية       •

∀𝑛 ∈ ℕ, 1 +∑𝐹𝑖 = 𝐹𝑛+2

𝑛

𝑖=1

 

2األولى يساوي العدد ذا الرتية   nمجموع األعداد الفيبوناتشّية الزوجّية الدليل   • 1n+ منقوصا  

 :1منه  

∀𝑛 ∈ ℕ,1 +∑𝐹2𝑖 = 𝐹2𝑛+1

𝑛

𝑖=0

 

• ∀𝑛 ∈ ℕ, 𝐹𝑛+1 = 1 + ∑ 𝐶𝑛−𝑘
𝑘∞

𝑘=0 

• ∀𝑛 ∈ ℕ∗, 𝜑𝑛 = 𝐹𝑛𝜑 + 𝐹𝑛−1. 

• ∀𝑛 ∈ ℕ ∖ {0,1,2}, 𝐹𝑛+2𝐹𝑛+1𝐹𝑛−1𝐹𝑛−2 − 𝐹𝑛
4 + 1 = 0 

 خصائص أخرى  . ه

1nFو  nFكل حّدين متجاورين  •  أّوليان فيما بينهما.  +

 (: Simsonعالقة سيمسن ) •

  الحّدين الطرفين في ؛ وبعبارة أخرى، جداء 1بتقريب  مرّبع عدد فيبوناتش ّي يساوي حاصل ضرب مجاوريه

 :1كّل ثلثة حدود متتابعة يعدل مرّبع الحّد املركزّي بتقريب 

∀𝑛 ∈ ℕ∗, 𝐹𝑛
2 = 𝐹𝑛+1𝐹𝑛−1 + (−1)𝑛−1 

 )ترمز األرقام بين قوسين لرتبة العدد الفيبوناتش ّي املعني.(: أمثلة

(345) (456) (678) 

5 x 2 - 3² = 1 5² - 3 x 8 = 1 13² - 8 x 21 = 1 

(789) (8910) (91011 ) 

13 x 34 - 21² = 1 34² - 21x 55 = 1          34 x 89 - 55² = 1 

ث الحسابّي، مجموع األقطار سالسل فيبوناتشّية:  •
ّ
 في املثل

∀𝑛 ∈ ℕ, 𝐹𝑛+1 =∑(𝑖)𝑛−𝑖
𝑛

𝑖=0
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 متتابعين عدد فيبوناتش ّي: مجموع مرّبعي عددين فيبوناتشّيين   •

𝐹𝑛
2𝐹𝑛+1

2 = 𝐹2𝑛+1. ∀𝑛 ∈ ℕ 

 دليلي العددين يساوي دليل العدد الناتج. لدينا على سبيل املثال: الحظ أن مجموع 

 

4 5 9+  الرتبة  4 5 =

 العدد الفيبوناتش يّ  3 5 34

 املرّبع 9 25 34

  

 العدد الذهبيّ . 2.4

 الفّنيّ التعريف  .أ

 عرف العدد الذهبّي على النحو: أكانوا رّسامين أو نّحاتين أو معمارّيين ي  عند الفّنانين سواء 

" لكي يبدو حيز مقسوم مشطور وفق أقساط متباينة جميلة ومتناسقة ينبغي أن تربط بين الجزأين الصغير والكبير 

 .(Vitruvius) يويتروفالعلقة ذاتها التي تربط الكبير بالحيز بأكمله ". صاغ هذا التعبير املعمارّي الرومانّي ف

 

 التعريف الرياضياتي  . ب

نقطة من قطعة مستقيمة  Bلتكن  AC  نفترض أّن B  أقرب إلىC   منها إلىA نقول بأّن . B  تفصل

 ذا تحّققت املساواة:إالقطعة وفق العدد الذهبّي 

.
AB AC

BC AB
= 

 العدد الذهبّي هو القيمة املشتركة لهاتين النسبتين. 
 

 متتالية فيبوناتشي
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 حساب العدد الذهبيّ  .ج

لنختر طول القطعة   BC    كوحدة ولنشر لطول القطعة AB  ل للعدد الذهبّي، بـ
ّ
. اختير هذا  ، املمث

(، الذي يرجع إليه السبق في استعمال العدد Phidiasاليونانّي "فيدياس" )  للنحاتفي"، تكريما    "    الحرف اليونانّي 

1ACالذهبّي. يكون لدينا عندئذ  =  . وبالتعويض في العلقة األصلّية يأتي: +
 

1
.

1

 



+
= 

  وعليه
2 1 0. − − = 

ا كان أحدهما سالبا أبقينا على املوجب:هذه معادلة جبرّية من الدرجة الثانية تقبل جذرين 
ّ
 حقيقّيين. ومل

1 5
.

2


+
= 

 إحدى قيم العدد الذهبّي التقريبّية هي: 

. 1,61803398874989 

 

 األعداد الفيبوناتشّية والعدد الذهبيّ  .د

 

 الرتبة  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  nFاعتيادي 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

110 68 42 26 16 10 6 4 2 2 0 (0,2) nF 
165 102 63 39 24 15 9 6 3 3 0 (0,3) nF 
199 123 76 47 29 18 11 7 4 3 1 (1,3) nF 

 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 النسبة )العدد الذهبّي(

1,618034056 4181 2584 1597 987 610 377 233 144 89 
1,618034056 8362 5168 3194 1974 1220 754 466 288 178 
1,618034056 12543 7752 4791 2961 1830 1131 699 432 267 
1,618034014 15127 9349 5778 3571 2207 1364 843 521 322 

 
 توسيع  . ه

 انطلقا من تعريف القطعة الذهبّية يمكن توسيع التعريف إلى غيرها من األشكال. 

 .فاملستطيل الذهبّي هو املستطيل الذي تعدل نسبة أطوال أضلعه العدد الذهبّي 

ث الذهبيّ 
ّ
ث املتساوي الساقين الذي تعدل فيه نسبة طول قاعدته إلى طول الضلعين اآلخرين، أو    واملثل

ّ
هو املثل

 . النسبة العكسّية، العدد الذهبّي  
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 . هو القطع الناقص الذي تعدل فيه نسبة طولي قطريه األكبر واألصغر العدد الذهبّي   والقطع الناقص الذهبيّ 

 

 

 . 1الشكل 
 

 .في القطعة املستقيمة نقطتان ذهبيتان )متناظرتان إزاء منتصف القطعة( .1لشكل ا

 

 

 

 

 . 2الشكل 

 

في املستطيل أربع نقاط ذهبّية، هي حصيلة تقاطع املستقيمات املوازية للطول والعرض واملنطلقة من   . 2الشكل

 النقاط الذهبّية.  

 

 

 

 

 

 . 3الشكل 

 

 مستطيل ذهبّي مع القطع الناقص الذهبّي املرفق.  .3الشكل 

 فضول عددّي . 3.4

 جداء عددين فيبوناتشّيين ليس فيبوناتشّيا.  •

. 1فيبوناتش ّي مختلف عن كّل عدد  •
ّ
 ليس مكّعبا

 . 55أصغر عدد فيبوناتش ّي مكّرر األرقام هو العاشر:  •

 )مرّبع دليله(.  144( املرّبع الوحيد هو الثاني عشر: 1العدد الفيبوناتش ّي )املختلف عن  •

 . 1304969544928657والسبعون: أصغر عدد فيبوناتش ّي يحوي جميع األرقام هو الرابع  •

 

 مع غيره من العرب  تقاطع أعماله .5

 : ثالث شهادات

مني  ( أعطى ليوناردو قبسا حول اقتباساته: "لقدLiber abaci) "ش يتأبا  ليبر " في كتابه الذائع الصيت •
ّ
 عل

ي واصلت ّّ العربّي ـ الهندي وكذا الحساب. لقد سعدت بهذا التكوين إلى درجة أن  الترقيم  والدي بامتياز أنظمة

دراسة   بعد  واليونانفيما  وسوريا  مصر  مع  األعمال  جانب  إلى  املناقشات   ،الرياضيات  من  كثيرا  واستفدت 
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واملناظرات مع علماء تلك األمصار. وعند عودتي إلى بيزا قمت بتأليف هذا الكتاب ذي خمسة عشر فصل ضمنها 

براهين   أدرجت  لقد  الهندّية والعربّية واإلغريقّية.  الطرق  األفضل من  بأّنه  املسائل غير ما أحسست  لكثير من 

  " .املفهومة من قبل القارئ اإليطاليّ 

 
نّبه إلى ذلك    من املعروف أّن ليوناردو عرف أعمال أبي كامل شجاع والكرجي واستفاد منها في كتبه؛ وأّول من  •

( وينبير Sacerdoteصاسردوط  تبعه  ثّم  )Weinberg)  غ(  وليفي   )Levi( وفوجال   )Vogel وسزيانو  )

(Sésiano.وغيرهم ) 

املعادالت النموذجّية السّت كما ذكرها أبو كامل    ش ي(تأبا ليبرنجد في الفصل الخامس عشر من كتاب ) 

وجزء على األقل من جبر ليوناردو يطابق تماما ما جاء عند أبي كامل  .ومن قبله محمد أبو موس ى الخوارزمي

ر أو   شجاع بن أسلم.
ّ
وفي القسم الثاني من كتابه الجبر واملقابلة حيلة إليجاد طول ضلع مخّمس أو معش

ع ذي خمسة عشر زاوية نجد:
ّ
 مضل

القسم حول  المن أصل   في هذا  كامل  أبو  التي عالجها  نجد سبعة عشر   ، ضلعاأل   متعدداتعشرين مسألة 

في    Baldassare Bonocompagni     لة منها مطابقة تماما باألعداد واألمثال ذاتها في كتابه والذي نشره األمير أ مس

( الثاني(  Practica geometriae( تحت عنوان  1857-1862روما  نجدها عند   20حتى    16واملسائل من    .)الجزء 

إذ أّنها معروضة بشكل أبسط عند ليوناردو مّما جاء عند   17ليوناردو مطابقة ملا جاء عند أبي كامل ما عدا املسألة  

 أبي كامل.  

 في كتاب الجبر واملقابلة ألبي كامل نجد: 

مسة  "إذا قيل لك عشرة قسمها على قسمين فقسمت كّل واحد من القسمين على اآلخر وجمعتهما وكان جذر خ

 دراهم". تكتب اآلن:  

𝑥

10 − 𝑥
+
10 − 𝑥

𝑥
= √5 

𝑥2 + (10 − 𝑥)2 = √5(10 − 𝑥)𝑥 

𝑥2 + 100 − 20𝑥 + 𝑥2 = 10√5𝑥 − √5𝑥2 

2𝑥2 + 100 − 20𝑥 = 10√5𝑥 − √5𝑥2 

(2 + √5)𝑥2 + 100 = (20 + √500)𝑥 

𝑥2 + √50000 − 200 = 10𝑥. 
 

 أّنه يضيف الشكل التالي للحّل فيفرض أّن  
ّ
ويذكر ليوناردو املسألة ذاتها والحّل ذاته إال

10 x
y

x

−
 فتكون املعادلة  =

𝑦2 + 1 = √5𝑦 

 

العاّمة • لدى  املعلوم  بجاية من  في  من مصادر عربّية  الرياضيات  من  الكثير  م 
ّ
تعل ليوناردو قد  وأراض ي   أّن 

يمكننا الجزم بكّل تأكيد بأّن " كتاب املرّبعات " أصيل بأكمله وذلك راجع لشّح املعلومات ال  إسلمّية أخرى.

الرياضيات لتلك الحقبة فخري" ال"  ( في ترجمته لكتابFranz Woepcke)  يقام فرانز ووبك  .حول تاريخ 

( بتسجيل  Anboubaكما قام أنبوبة )  فخري وأعمال ليوناردو.الللكرجي بإبراز أوجه التشابه واالختلف بين  

 التشابهات بين عملي ليوناردو والخازن.
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 خاتمة 

قة ومبدعة وذات جودة عالية؛ ليس لها في أوروبا  جم  ي  
ّ
ع املختّصون أّن أعمال فيبوناتش ي الرياضياتّية خل

 طيلة أكثر من ثلثة قرون طوال. أدخل إلى أوروبا أرقام وحساب وجبر الشرق، عربه وهنده.مثيل 

ليس في زعمنا من خلل هذه املساهمة تسليط الضوء على هذه الشخصّية، وقد كان، وإنّما لنسهم في إبقائه  

طا على أحد الدالئل األبدّية على النشاط الرياضّياتّي عند سلف
ّ
نا وواحدة من القنوات الكبرى التي  نبراسا متأللئا مسل

ى وانقرض، وإّنما على اإلنسانية جمعاء.
ّ
ع، ليس على الغرب، إذ هذا املصطلح في عرفي قد ول

ّ
نت له من أن يش

ّ
 مك
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