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فریبا مویدنیا
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

دبیر دبیرستان های شهرستان خوی

ارتباط رياضیات ، هنر ، ادبیات و علوم اجتماعي
در دوران رنسانس ، نقاشان بزرگ ، ریاضی دان هم بود ند. آلبرتی )1472 - 1404( نخستین نیازِ نقاش را هندسه می دانست. او بود که در 
سال 1435 میالدی ، اولین کتاب را دربارة پرسپکتیو نوشت و پس از آن نقاشان و هنرمندان برای جان دادن به تصویرها و القای فضای سه 

بعدی به آثار خود ، به ریاضیات روی آورند. بنابراین، همة نقاشان دورة رنسانس نظیر آلبرتی ، دیودر ، لئوناردو داوینچی ، ریاضی دانانی 
هنرمند یا هنرمندانی ریاضی دان بودند. دزارک که خود  معماری هنرمند بود، به خاطر همین نیازِ نقاشان، با اثبات قضیه ای که به 

نام خود او معروف است، »هندسة تصویری« را بنیان نهاد و بعد از آن رفته رفته اصول بیشتری از ریاضیات و کاربرد آن ها 
در هنر تأیید شد.

از سوی دیگر، همانندی تخیل آفرینندة ریاضی دان ها و شاعران همواره مورد توجه دانشمندان بوده 
است. هانری پوانکاره ، ریاضی  دان ، فیزیک دان و فیلسوف بزرگ فرانسوی، که او را آخرین 

دانشمند جامع جهان می دانند، در همین زمینه گفته است »هر ریاضی دان کامل 
باید تا اندازه ای شاعر باشد« )شرف الدین،1383: 15(. 

ریاضیات کلیدی 
کش��ف  ب��رای  طالی��ی 

زیبایی ها و تشخیص ارتباط میان 
پدیده های طبیعی است . ریاضی دان ها 

دید گس��ترده تری دارند؛ با کمترین نشانه ها ، 
ش��باهت بین زمینه ه��ای مختلف ریاض��ی را پیدا 

می کنن��د و به کش��ف رابطة بین آن ه��ا و فرمول بندی و 
اس��تفاده از روابط گوناگون بین آن ها می پردازند. بدین ترتیب، 

مسائل را نامتعارف تر و زیباتر از دیگران حل می کنند و با ساده ترین، 
کوتاه ترین و در عین حال جالب ترین روش به جواب می رس��ند و موجب 

شگفتی و لذت خود و دیگران می گردند.
یکی از دالیل زیبایی علم ریاضیات این اس��ت که با همة انتزاعی بودن خود ، بر همة 

دانش ها حکومت می کند و قانون های آن ، همچون ابزاری نیرومند، دانش های طبیعی و اجتماعی 
را صیقل می دهد، به پیش می برد، تفسیر می کند و در خدمت انسان قرار می دهد.

در نوشتار حاضر بر آنیم تا به تبیین اجمالی ارتباط ریاضیات با هنر ، ادبیات و علوم اجتماعي و سپس به 
بیان اهمیت و ضرورت مطالعة این ارتباط، در هنگام تدریس و آموزش، بپرداز یم.
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 گروهی از صاحب نظ��ران مانند گالیله نیز همواره بر این 
ب��اور بوده اند که کتاب طبیعت به ش��یوه ای هنرمندانه به زبان 
ریاضی نگاش��ته شده اس��ت و برخی دیگر ریاضیات را علم 
کشف ارتباط میان پدیده های طبیعی و به تعبیر یکي از فالسفة 
یونان، علمی دانسته اند که موجب شانه زدن بر زلف پریشان 
عالم می گردد؛ برخی هم بر این عقیده بوده اند که در مس��ائل 
اجتماعی و در دنیای روابط انسانی نیز اگر حساب صحیحی 
پیدا ش��ود ش��ورش آرام می گردد و صلح و سالمت افزایش 
می یابد، زیرا با کمک علم ریاضیات انسان ها وظایف خود را 
نسبت به یکدیگر مشخص می کنند. سپس بینوایان از توانگران 
می گیرن��د و ثروتمن��دان به نیازمندان می بخشند)ش��هریاری 
و جعف��ری،1380: 9(.پس بی دلیل نیس��ت ک��ه امروزه یکی 
از اه��داف مهم آموزش ریاضی، پ��رورش توانایی های ذهنی 
فراگیرندگان از طریق ایجاد نظم فکری در آن ها دانس��ته شده 

است.
بسیار پیش از رنسانس، افکار فیثاغورث، ریاضی دان و 
فیلس��وف یونانی هم به شکل گیری ریاضیات کمک کرده 
است؛ افکاری که با هدف توضیح همة پدیده های طبیعی بر 
اساس ریاضیات همراه بود. فیثاغورث بیش از هر چیز برای 
فرمولی که در مورد نسبت های اضالع مثلث راست گوشه 
ارائه کرده اس��ت، یعنی قضیة فیثاغورث، معروف است، با 
این حال مفاهیم متعدد دیگری مانند تصاعدهای حسابی و 
هندس��ی و عددهای مربع کامل، که برای ریاضیات نوین 
نقش زیر بنایی دارند، بر افکار و مطالعات فیثاغورث مبتنی 
هس��تند . فیثاغورث و پی��روان او همچنین ریاضیاتی را که 
بعدها مبنای علم موسیقی قرار گرفت ابداع کردند. ارسطو 
 حدود دو ق��رن بعد دربارة فیثاغورثی��ان گفت : »آنان تنها 
گروهی بودند که در خواندن و مطالعه و تکمیل ریاضیات 
کوشیدند و این علم را پایه ریزی کردند . آن ها  معتقد بودند 
ک��ه قوانین حیات ه��ر موجود زن��ده ای از اصول ریاضی 
پی��روی می کند)انتظ��اری،1386(. پل هالموِس دانش��مند 
ریاضی��ات را چنین توصیف می کن��د: »ریاضیات، قطعیت، 
صداقت، زیبایی، بصیرت و نوعی معماری باشکوه است. 
من ریاضیات را به عنوان بخش��ی از دانش بشری، چیزی 

عظیم و مجلل می بینم«. 

ضرورت تبیین ارتباط رياضیات با علوم و هنر
کم نیس��تند کس��انی که ریاضیات را دانش��ی دش��وار و 
خشک و خشن می پندارند. از این رو، اینان اگر ببینند کسی 
که س��ر و کارش با ریاضیات است، اهل ذوق و هنر وشعر 
و موسیقی هم هست و از آن لذت می برد، تعجب می کنند. 
ب��ا کمال تأس��ف، ریاضی��ات- به ویژه به دلی��ل روش های 
آموزش��ی متداوِل غیر  اصولی آن- فلس��فة وجودی خود را 
در عم��ل نف��ی می کند و این علم که بای��د خود عاملی در 
جهت درست اندیش��ی و ایجاد نظم فکری در فراگیرندگان 
خود باش��د، به وسیله ای تبدیل شده که از یک جهت باعث 
آزار فراگیرنده و از جهت دیگر موجب تضعیف و تخریب 
ذهن و اندیش��ة او شده است. رابطة ریاضیات با عمل، که 
اساس��ی ترین نیروی محرک پیش��رفت این علم اس��ت، به 
کلی فراموش ش��ده و این باور تقویت ش��ده است که این 

علم به ظاهر انتزاعی، چیزی جز بازی با عالمت ها نیس��ت 
)پترویچ دوموریاد ، 1376: 7(. به نظر می رسد انتخاب واژة 
»ریاضیات« هم که در لغت به معنی رام کردن اسب سرکش 
و کاری که انجام آن مس��تلزم ریاضت کش��یدن و تالش و 
پشتکار زیاد است )مصحفی،1377: 8( ، از این باور منبعث 
شده که ریاضیات از دشوارترین علوم است. اما آیا به واقع 
هن��ر و ریاضیات ، یا به عبارت دیگ��ر ، زیبایی و ظرافت و 
ریاض��ی، دو مقولة متضاد و دور از هم و ناس��ازگارند؟ آیا 
عالق��ه به ریاضی��ات و تخصص داش��تن در آن ، به معنای 

بی ذوقی ، بی احساسی و دور بودن از زندگی است؟ 
در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که انسان ترکیبی 

و  عاطف��ه  احس��اس ،  از 
تأثیرپذی��ری از یک طرف 
و اندیشه وخرد و داوری 
منطق��ی، از ط��رف دیگر 
اس��ت؛ به تعبیری، انسان 
از جان  یگانه  مجموعه ای 
و خرد اس��ت. احساس و 
منط��ق را با هی��چ نیرویی 
نمی ت��وان از هم جدا کرد 
ت��ا جایی که می توان گفت 
ابتهاج  هوش��نگ  به قول 
حتی »عش��ق بی فرزانگی ، 

دیوانگی است«. 
از  انس��ان ها  هم��ة 
یک  چش��م انداز  تماشای 
آرام��ش  دامن��ة سرس��بز 
می یابند و در عین حال به 
فکر فرو می روند. ش��اعر 
احساس درونی خود را با 
شعر و نقاش با قلم و بوم 
گیاه ش��ناس  می کند.  بیان 
در پ��ی گی��اه م��ورد نظر 
در  زبان ش��ناس  و  خ��ود 
پی یافتن ریشة نامگذاری 
در  داروش��ناس  و  گی��اه 
ویژگی های  جست وجوی 
اس��ت  آن  درمان��ی 

وریاض��ی دان هم نحوة قرار گرفت��ن برگ ها و گلبرگ ها یا 
اندازه ها و ش��کل ها را مطالعه می کند. طبیعت  سرچش��مة 
زاین��ده و بی پایانی اس��ت برای انگی��زه دادن به هنرمند به 
عن��وان نمونة زیبایی ه��ای طبیعی. عنصر تق��ارن را عنوان 
نش��انة زیبایی به هنرمند تلقین می کنند و سپس ریاضی دان 
با کش��ف قانونمندی ه��ای تقارن، به مفاهیمی چون ش��به 
تقارن ، تقارن لغزنده و...  می رس��د و از اینجا کوبیسم را به 
هنرمند نقاش ، ش��اعر یا موسیقی دان تلقین می کند. نغمه ها 
و آواه��ای موج��ود در طبیعت الهام بخش س��رایش ترانه 
در هنرمندان می ش��ود و ریاضی دانان با کش��ف قانون های 
ریاض��ی حاکم بر ای��ن نغمه ها وت��الش در جهت تغییر و 
ترکی��ب آن ها، گونه های بس��یار متف��اوت و دل انگیزی در 
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موس��یقی می آفریند. هر زمان که محاسبات درست ریاضی 
در نوشته های ادبی رعایت شده باشد، آثار جالب و ماندگار 
و نزدیک به واقعیت و قابل قبول برای مخاطبان خلق شده 
اس��ت؛ و ش��اید به همین دالیل باش��د که اینش��تین برای 
توس��عة استعداد ریاضی کودکی که اس��تعداد فوق العاده ای 
در ای��ن زمینه دارد ، به والدین��ش توصیه می کند که »هرچه 
کت��اب ریاضی اس��ت از پی��ش او بردارند و داس��تان ها و 
سوژه های تخیلی به او بدهند بخواند و یا برایش بخوانند« 
)کریمی،1383: 7( تا بدین وس��یله موجبات توسعة ذهن و 
تقویت نیروی جست وجوگری و پرورش قوة خالقه، ذوق 
هنری و قدرت درک روابط بین پدیده ها در وی فراهم آید.
می ت��وان گف��ت در واق��ع تمامی 
از  سرش��ار  ریاضی��ات  عرصه ه��ای 
زیبایی و هنر است. زیبایی ریاضیات 
را می توان در ش��یوة بی��ان موضوع ، 
در  آن،  ارائ��ة  و  نوش��تن  ط��رز  در 
اس��تدالل های منطق��ی آن، در رابطة 
آن ب��ا زندگ��ی و واقعیت های آن ، در 
سرگذشت پیدایش و تکامل آن و در 
خود موضوع ریاضیات مشاهده کرد. 
در همین راس��تا، تذک��ر دوبارة این 
نکته خالی از لطف نیست که مطالعة 
ریاض��ی دان  دانش��مندان  زندگ��ی 
متع��دد مانن��د لئون��اردو داوینچی، 
خیام نیشابوری ، فیثاغورت و...– که 
خ��ود هنرمندانی نقاش، ش��اعر و... 
بوده اند- هم حاکی از آن است که 
ارتباط بین هنر، طبیعت و ریاضیات 
از دیرباز مورد توجه اندیش��مندان 
گوناگ��ون  دوره ه��ای  و  اعص��ار 

تاریخی بوده است.

رياضیات در هنرهای ايرانی
در آثار هنرمندان ایرانی، نسبت های 
ریاض��ی که به  ط��ور اس��تادانه ای در 
س��اختمان اماکن متبرکه به کار گرفته 
روح��ی  آرام��ش  القا کنن��دة  ش��ده، 
خاص در بیننده می ش��ود، آرامش��ی 
ک��ه  همراه  ب��ا نقش های کاش��ی ها و 
رنگ آمیزی بدی��ع آن ها تش��دید می گردد.آینه کاری ایرانی 
هم که خود هنری هندس��ی اس��ت، به وی��ژه در این اماکن 
مق��دس، با همراهی انعکاس چلچراغ ها در آن ها ، در بیننده 
این احس��اس را به وجود می آورد ک��ه نورهای مالیمی از 
دیوارهای اطراف بر صورت وی می تراود و نقوش هندسی 
پنجره ه��ا با رنگ های متنوع دل پذیر و دلکش، در بینندگان 
القاگر نوعی شادی ش��کوهمند است. قالی ایرانی هم یک 
اثر هندسی ارزشمند اس��ت، چراکه در طراحی های آن که 
از ترکیب نقش های هندسی به وجود آمده، نوعی همانندی 
با س��مفونی که از ترکیب ملودی ها ساخته شده محسوس 
اس��ت. در خوش نویس��ی هم که به عربی »هندس��ة الخط« 
نامیده ش��ده اس��ت ذوق و س��لیقة هنرمندان خوش نویس 

به طور کامل آشکار است. بدیهی است که پیدایش این هنر 
تنها کار دست نیست، بلکه خوش نویس هنرمند با تالش و 
تکاپو طرح کلی خط خود را می ریزد و س��پس تحقق آن را 
روی کاغذ به دس��ت خویش می س��پارد؛ دستی که سال ها 
با فرمانبری قوة پندار اس��تاد ممارس��ت کرده است )شرف 

الدین،1383: 20(.
اس��تاد میرعماد، خوش نویس عصر صف��وی، با پاالیش 
خطوط پیش��ینیان و زدودن اضافات و ناخالصی ها از پیکرة 
نستعلیق و نزدیک کردن شگرف نسبت های اجزای حروف 
و کلم��ات، به اع��ال درجة زیبایی یعنی نس��بت طالیی در 
ریاضی رس��یده و بدین س��ان قدمی اساسی در اعتالی هنر 

نستعلیق برداشته است. 
نق��وش هندس��ی در کاش��یکاری های اماک��ن متبرکه و 
قالی های نفیس ایرانی ، خاتم کاری ها ، هندس��ه ای هنر مندانه 
اس��ت که چش��م و روح را می نوازد و در انس��ان آرامشی 
عرفان��ی به وج��ود می آورد و مش��اهدة آن ش��ادی متین و 
باوقاری ایجاد می کن��د تا جایی که به حق می توان این آثار 
را »اشعار هندس��ی« نامید و چون هنر زبان همگانی جهان 
است، کودک و جوان و پیر از هر قوم و متکلم به هر زبان، 
در یک ن��گاه چندثانیه ای مجذوب و مس��حور آثار هنری 

ارزشمند می گردند ...

سخن آخر
ب��ا توج��ه به ارتباط دره��م تنیدة دانش ریاض��ی و هنر و 
پدیده های طبیعی از یکسو، و این باور عامه که علم ریاضیات 
را علمی انتزاعی و خش��ک می داند و آموختن آن را همراه با 
ریاضت کشیدن از سوی دیگر می انگارد، به نظر می رسد الزم 
اس��ت در روش های آموزش��ی این علم بازنگری های جدی 
ص��ورت گیرد . در همین زمینه، تبیی��ن ارتباط علم ریاضی با 
زندگ��ی، هنر و پدیده های طبیعی، آموزش عملی و کاربردی 
کردن دروس ریاضی، به کارگیری روش های خالق آموزشی 
و برانگیخت��ن حس کنجکاوی و ذوق هنری فراگیرندگان در 
یادگیری این عل��م ، مطالعة تاریخچه و فلس��فة ریاضیات و 
مطالعة زندگی ریاضی دانان ن��ام دار جهان و افکار و عقاید و 
نظریات علمی آنان می تواند راهکارهایی مناسب برای آموزش 

کارامد و مؤثر این علم باشد.
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