
تعريف �لن�سبة �لذهبية

بالريا�سيات  الفنون  رب��ط  من  ل  اأوَّ االإغ��ري��ق  الفال�سفة  ُيعدُّ 

بالن�سبة  االأ�سكال، ومنه بداأ االهتمام  عن طريق علم هند�سة 

ومعاملهم  معابدهم  تاأ�سي�ض  اليونانيون  ب��داأ  حيث  الذهبية، 

الدرا�سة  اأنَّ  َبيَد  الن�سبة.  هذه  اأ�سا�ض  على  الكبرية  العمرانية 

ومتثال  رم�سي�ض،  ولتمثال  امل�سرية،  لالأهرامات  الهند�سية 

نفرتيتي، وكذلك االآثار املختلفة للح�سارات ال�سومرية والبابلية 

يف بالد ما بني النهرين؛ ُتظهر اأي�سًا اإدراكهم العميق لدور هذه 

ل من  الن�سبة يف علم اجلمال وهند�سة البناء. لكنَّ اإقليد�ض هو اأوَّ

اأ�سار ب�سكل وا�سح اإىل هذه الن�سبة، و�سماها بالن�سبة النهائية اأو 

الن�سبة املتو�سطة. وقد وجد فيثاغور�ض اأنَّ هذه الن�سبة مريحة 

حيث  الطبيعة،  يف  اجلمال  معايري  اأه��م  اأح��د  ل  وُت�سكِّ للب�سر 

يقول: "اإن كلَّ �سيء يف الطبيعة خا�سع لقوانني التنا�سق، كذلك 

فاإن االإن�سان ي�سعر اأنَّ اجلمال يرتكز على قوانني التنا�ُسب، واإن 

الطبيعة املتنا�سبة اإمنا ُتف�سح بت�سكيالتها عن جمال اأعمق من 

اجلمال الظاهري، اأي عن جمال احلقيقة املكنونة يف تنوعاتها 

كلِّها. وال �سكَّ اأن �سعور االإن�سان باجلمال يعك�ض ُبْنية االإن�سان 

فاإنَّ  وبالتايل  الطبيعية،  التنا�سق  قوانني  على  القائمة  نف�سها 

وعي االإن�سان هو، يف جوهره، فعل تناغم مع الطبيعة".

د الن�سبة الذهبية عندما تكون الن�سبة بني طول )اأ( اإىل  تتحدَّ

طول )ب( ُت�ساوي الن�سبة بني طول )اأ+ب( اإىل طول )اأ(، كما 

هو مو�سح يف ال�سكل املرفق:

فعندما تتحقق هذه الن�سبة تكون ن�سبة )اأ( اإىل )ب( ت�ساوي: 

: 1.618، وُيرمز لها باحلرف φ )وُيقراأ فاي phi(، وُيالحظ اأنَّ
φ = φ - 1 = 0.618/1

وكذلك ميكن اأن نكتب:

φ2
 = φ +1 = 2.618

متتالية فيبونات�سي

من  ل  اأوَّ فيبونات�سي  ليوناردو  االإيطايل  الريا�سيات  عامل  كان 

القرن  اأوروبا يف  اإىل  الع�سري  والنظام  العربية  االأرقام  اأدخل 

ال�سام  الريا�سيات يف بالد  اأن در�ض  الثاين ع�سر، وذلك بعد 

خالل  من  فيبونات�سي  ا�ستهر  امل�سلمني.  العلماء  بع�ض  على 

الذهبية،  الن�سبة  مع  ن�سبتها  تتقارب  التي  االأع��داد  متتالية 

حيث يكون فيها كلُّ عدد ي�ساوي جمموع العددين اللذين قبله، 

وهي تبداأ من 0 ثم 1 ثم 1=0+1، ثم 2=1+1 ثم 3=1+2 ثم 

 ،144 ،89 ،55 ،34 ،13+8=21 ،8+5=13 ،5+3=8 ،3+2=5
233، 377، وهكذا كلُّ عدد ي�ساوي جمموع العددين ال�سابقني، 

وكما نالحظ فاإنَّ هذه االأعداد تتزايد ب�سرعة كبرية.

اأيِّ  ن�سبة  اأنَّ  نرى  اأن  ميكن  ب�سيطة  ح�سابية  عملية  وباإجراء 

من  تتقارب  ي�سبقه  ال��ذي  العدد  على  املتتالية  هذه  من  عدد 

الن�سبة الذهبية، وتزيد ن�سبة التقارب ب�سكل كبري عندما ناأخذ 

االأعداد الكبرية يف هذه املتتالية.

جتليات �لن�سبة �لذهبية يف �لطبيعة

ميكن متثيل متتالية فيبونات�سي ب�سكل هند�سي من خالل ر�سم 

ال�سكل  يف  مو�سح  هو  كما  حلزوين،  ب�سكل  متتالية  مربعات 

التايل:

وكما نالحظ فاإنَّ هذا ال�سكل احللزوين يتجلَّى يف الطبيعة على 

والأعا�سري،  الرخويات،  بع�س  دروع  مثل  كثرية،  م�ستويات 

ات. وبع�س النباتات، وحتى املجرَّ

فل�سفة �جلمال و�لن�سبة �لذهبية يف �لطبيعة..

اأثر الريا�سيات والهند�سة العددية

على بنية املخلوقات الطبيعية

والأعمال الفنية
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د. حممد علي حاج يو�سف

عند درا�سة الأعمال الفنِّيَّة الكبرية والآثار العظيمة عرب التاريخ، كالأهرامات والتماثيل الأثريَّة من احل�سارات الأخرى، 

ولوحات بع�س الفنَّانني الكبار، وكذلك عند البحث يف �سرِّ اجلمال يف اجل�سم والوجه والنف�س، ويف الأزهار والأ�سجار، بل 

ر على جميع هذه امل�ستويات املختلفة:  ات؛ ينتج معنا يف النهاية رقم واحد يتكرَّ وحتى يف ت�سكيالت الكواكب والنجوم واملجرَّ

ى بالن�سبة الذهبيَّة، حتى كاأنَّ الكون باأ�سره قد ُر�سم بالفرجار وفق هذه الن�سبة الريا�سية  وهو الرقم 1.618، وُي�سمَّ

اخلا�سة. ول �سكَّ اأنَّ هذا يدلُّ على اأنَّ جميع هذه املخلوقات، على كرثتها واختالفاتها وتعقيداتها، ل بدَّ اأن يكون لها 

اأ�سٌل واحد يجمع بينها جميعاً، وهو ال�سبب وراء بروزها بهذه الأ�سكال املتوافقة مع هذه الن�سبة العددية، وهذا يدلُّ اأي�ساً 

دة واملتداخلة. على وحدانية وقدرة اخلالق �سبحانه وتعاىل، الذي اأبدع هذا الكون مبا فيه من جميع املخلوقات املعقَّ
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املتتالية  لهذه  اأنَّ  كذلك  تبنيَّ  وقد 

منوِّ  �سكل  حت��دي��د  يف  مهمًا  دورًا 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ب��ات��ات، ح��ي��ث اإنَّ 

بتالت  لها  الغالب  الزهور يف  اأكرث 

فيبونات�سي،  اأرق����ام  م��ع  تتنا�سب 

االقت�سادية  التطورات  وحتى  بل 

االأوراق  و���س��وق  االأ���س��ه��م  وتقلبات 

كما  وثيق  ب�سكل  بها  ترتبط  املالية 

ه��و م��ع��روف ل��دى خ��رباء التجارة 

واالأ�سواق العاملية.

املو�سيقى فقد جنح  اأم��ا يف جم��ال 

املو�سيقيون وموؤلفو ال�سمفونيات يف 

احل�سول على جمل مو�سيقية رائعة، 

�سغطات  جعل  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 

مفاتيح االآالت )مثل البيانو( جتري 

متنا�سب  ثابت  ريا�سي  تباعد  وفق 

يف  وكذلك  فيبونات�سي.  متتالية  مع 

ت�سميم العمارات والديكورات وقطع 

ُتراعى  ما  كثريًا  واالأدوات؛  االآث��اث 

الن�سبة الذهبية اإما ب�سكل مق�سود 

اأنَّ  كما  تلقائي.  ع��ف��وي  ب�سكل  اأو 

اأ�سهر امل�ساجد يف العامل االإ�سالمي، 

تلك  فيه  روعيت  القريوان،  كجامع 

على  نف�سه  االأم��ر  وينطبق  الن�سبة، 

والعمراين،  الت�سكيلي  الفن  عموم 

وجميع جماالت الت�سميم والديكور.

�لن�سبة �لذهبية يف �الإن�سان

االإن�سان  ج�سم  بنية  يف  وا�سح  ب�سكل  ة  الذهبيَّ الن�سبة  تتجلَّى 

االإن�سان  كتف  بني  فامل�سافة  خا�ض؛  ب�سكل  والوجه  عمومًا، 

الراأ�ض والقدم،  اليد، وبني  واأ�سابع  واأ�سابع يده، وبني املرفق 

ة  ال�سرَّ اأنَّ  الن�سبة. كما  ب�سكل مبا�سر مع هذه  يتعلق  كلُّ ذلك 

تق�سم ج�سم االإن�سان اىل ق�سمني وفق هذه الن�سبة، �سواء من 

حيث امل�سافة اأو من الوزن، وكذلك امل�سافة من ال�سرة اىل قمة 

الراأ�ض، ومن ال�سرة اإىل الركبة ثم 

اأطراف  اإىل  الكتف  القدمني، ومن 

وال�سفة  احلنك  ومن  اليد،  اأ�سابع 

ال�سفلى اإىل االأنف وال�سفة العليا.

يف  املقايي�ض  اأه��م  م��ن  ف��اإن  لذلك 

حتديد ملكات اجلمال هي مراعاة 

تقا�سيم  يف  الذهبية  الن�سبة  ه��ذه 

يقول  كما  اجل�سم،  ولياقة  الوجه 

اهلل �سبحانه وتعاىل: ﴿لََقْد َخَلْقَنا 

َتْقويْم﴾  أَْحَسِن  ِف  اإلِْن��َس��اَن 
]التني – 4[.

�لن�سبة �لذهبية يف موقع 

مة ة �ملكرَّ مكَّ

مة يف القراآن  ة املكرَّ لقد ورد ا�سم مكَّ

تني، االأوىل يف قوله تعاىل:  الكرمي مرَّ

لَِّذي  )إِنَّ أَوََّل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس للَ
لِْلَعالَِمنَي(  َوُهدًى  ُمَباَركاً  َة  ِبَبكَّ
قوله  والثانية يف   ،]96 ]اآل عمران: 
تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِدَيُهْم 

َة  َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ
ِمْن َبْعِد أَْن أَْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم وََكاَن 
اللَُّه ِبَا َتْعَمُلوَن َبِصرياً﴾ ]الفتح: 
البيت  ه��ي  ��ة  ب��كَّ اأنَّ  ون��ع��ل��م   .]24
ما حوله.  ة هي  مكَّ بينما  احل��رام، 

ة ب�سكل  د الن�سبة الذهبية لبكَّ وبالتايل جند اأنَّ االآية االأوىل حتدِّ

ة يف هذه االآية التي يبلغ عدد  �سريح من خالل موقع كلمة بكَّ

دة(، ومن بداية  حروفها 47 حرفًا )مع ح�ساب احلروف امل�سدَّ

ح�ساب  )مع  حرف   29 هناك  )ببكة(  كلمة  نهاية  اإىل  االآي��ة 

الذهبية  الن�سبة  اأنَّ حا�سل �سرب  دة(، فنجد  امل�سدَّ احلروف 

 96 االآية  47، وهو عدد حروف هذه  29 هو  العدد  1،618 مع 
الكتابة واحلروف، ومن  اآل عمران. هذا من حيث  �سورة  من 

اء  حيث التالوة فقد اأجرينا مقارنة ع�سوائية بني عدد من القرَّ

امل�سهورين فوجدنا اأن موقع لفظ كلمة "بكة" يف االآية يتنا�سب 

ب�سكل تقريبي مع الن�سبة الذهبية كما هو مو�سح يف اجلدول، 

على الرغم من اختالف طريقة التالوة والتجويد.

خط  على  مة  املكرَّ ة  مكَّ فتقع  اجلغرافية،  الناحية  من  واأم��ا 

طول  وخ��ط  االإ�ستواء،  خط  �سمال   21.4225 ي�ساوي  عر�ض 

�سمال   111.4225 اأي  غرينت�ض،  �سرق   39.8261 ي�ساوي 

القطب اجلنوبي، و219.8261 

اأنَّ  ون��ع��ل��م  غ���رب غ��ري��ن��ت�����ض، 

امل�سافة العر�سية بني القطبني 

هي 180 درجة، وحميط الكرة 

درج����ة.   360 ه���و  االأر����س���ي���ة 

خط  ن�سبة  يف  جن��د  ب��ال��ت��ايل 

القطبني  بني  امل�سافة  العر�ض: 

\ ُبعد مكة املكرمة عن القطب 
 111.4225\180  = اجلنوبي 

خط  ن�����س��ب��ة  ويف   ،1.616  =

العامل  ح��ول  امل�سافة  ال��ط��ول: 

خط  ع��ن  املكرمة  مكة  ُبعد   \
 219.8261\360  = غرينيت�ض 

 : اأنَّ جند  وكذلك   .1.638  =

ُبعد مكة املكرمة عن القطب اجلنوبي \ ُبعد مكة املكرمة عن 

القطب ال�سمايل = 111.4225\68.5775 = 1.6248.

االإن�سان  وخلق  خلقه،  �سيء  كلَّ  اأح�سن  الذي  اهلل  ف�سبحان 

فيه  مبا  الطبيعي  الوجود  واأبدع  تقومي،  اأح�سن  على  و�سوره 

من اأ�سجار واأزهار ونباتات خمتلفة، وجبال و�سهول ووديان، 

وكواكب وجنوم وجمرات؛ يتجلى اجلمال الطبيعي يف جميع 

بني  املختلفة  االأبعاد  كانت  ولو  امل�ستويات.  جميع  على  ذلك 

االأع��داد،  مع  ب�سيط  ب�سكل  متنا�سبة  املخلوقات  هذه  اأج��زاء 

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ولكن  ومم��اًل،  متماثاًل  اجلمال  لكان 

هذا  ُيعطي  بحيث  مركبًا،  ك�سريًّا  ع��ددًا  الن�سبة  هذه  جعل 

املحافظة  مع  تف�سيالته،  يف  يتكرر  يكاد  ال  تنوعًا  التنا�سب 

ما  وهو  االأج��زاء،  بني  العام  والتالوؤم  الدقيق  التنا�سق  على 

نهاية،  له  لي�ض  لطيفًا  طيفًا  الطبيعي  اجلمال  ه��ذا  يجعل 

اأّن  حتى  والكبرية،  ال�سغرية  التفا�سيل  جميع  فيه  وتندرج 

اأنواعًا  ُيدرك  فيهما،  واملتاأمل  والطبيعة،  الكون  يف  الناظر 

ال  ال��ت��ي  امل�ستويات  جميع  على  اجل��م��ال  م��ن  متناهية  غ��ري 

واخل�سوع  احل��رية  اإال  ل��ه  يبقى  ف��ال  اإح�����س��اءه��ا،  ي�ستطيع 

والت�سليم للخالق املبدع العظيم 

النسبةالزمن حتى كلمة "بكّة"طول اآلية بالثواينالقارئ

16101.600العجمعي

16101.600عبد الباسط مرتل

20121.667عبد الباسط مجود

1171.572الحذيفي

1381.625الطبالوي

1591.667املنشاوي

91561.625املجموع
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