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 چکیده

وجود آثار تاریخی، صنایع دستی به جا مانده از نیاکان، بررسی زندگی بزرگان و اندیشمندان عرصه پزشکی، نجوم، 
دانسـت.  ایران  گذشتهتوان گواه بر توسعه دانش در زمان  سازي، فیزیک، ریاضیات و ... را میکشاورزي، ساختمان

. تار و پودي کـه  کردتوان در هنر اصیل ایران زمین یعنی فرش نیز به وضوح مشاهده  دانشی که شواهد آن را می
تـا بـار    ندهنرمندان شایسته ایرانی با اصول هنري و ادغام آن با ریاضیات جایگاه علمی ایرانیان را توسعه بخشـید 

بر آن شدیم تـا فرهنـگ باسـتانی     بنابراینچه در دانش ریاضی ارتقا بخشند.  دیگر جایگاه ایرانیان را چه در هنر و
خود که به خصوص در ریاضیات سرآمد عالم بود را به عرصه علـم بیـاوریم و خودنمـایی آن را در ریاضـیات بـه      

نمایش بگذاریم. 
ي آن ریاضـیات را بـراي   ال هاي ریاضیات، هنر و فرهنگ را انتخـاب کـردیم تـا در البـه     یکی از جلوه بنابراین

تواند اهداف کلی آموزش که همـان ارتقـا، بسـط و     تر کنیم. این شیرینی می تر و دلچسب آموزان خود شیرین دانش
تـر از اینکـه    آموزان کمک کند تا ریاضیات را با نگاهی متفاوت گسترش ریاضیات است را توسعه بخشد و به دانش

دهد که هر چند گذشـتگان مـا تحصـیالت     نتایج پژوهش نشان می ریاضیات درس سخت و سنگینی است ببینند.
نظیـر اسـت.    هاي روزانه آنهـا جالـب و در نـوع خـود بـی      و رسمی نداشتند اما کاربرد ریاضی در فعالیتدانشگاهی 

 فرایندتواند بر  آموزان، می ها، عالوه بر ایجاد عالقه و انگیزش در دانش ، آموزش و حتی معرفی این فعالیتبنابراین
.سزایی داشته باشد به تأثیرا هیاددهی و یادگیري آن
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 قدمهم
شاید ریاضیات قومی را بتوان در دو کلمه بیان کرد: ریاضیات و فرهنگ. تقابـل معنـادار ایـن دو واژه    

خصـوص زنـدگی و دسـتاوردهاي    هاي تـاریخی و بـه   آموزشی، به پشتوانه اتتأثیرتواند عالوه بر  می
هاي جوامع مختلف ایرانی را نیز  کید کند و فرهنگأبزرگان و اندیشمندان علوم ریاضی در ایران هم ت

و راهـی  بپـذیرد  را  تـأثیر ها و آثار فرهنگی، بیشترین  تا از نهانخانه این فعالیت هدمورد بررسی قرار د
آمـوزان  تا اینکـه بـه دانـش    ،فرهنگی و ملی پیدا کند  و گسترش ریاضیات و تقویت بنیه براي توسعه

هـاي خـود کمک کند عالوه بر یادگیري الفباي ریاضی، الفباي ریاضیات فرهنگی را چاشنی آموختـه 
 کنند. 

 نگاري است تـا شود ریاضیات قومی و قوم تر این حوزه می ي که باعث گسترش هر چه تمامفرایند   
آمـوزان   هاي مختلف اقوام ایرانی ریاضـیاتی را اسـتخراج کنـد کـه بـراي دانـش       الي فرهنگ به از ال

 بنـابراین بـه ارمغـان آورد.    آنهـا  تا تسهیل در درك ریاضـیات را بـراي   باشدتر  تر و محسوس ملموس
وزان هـر  آم تواند از این ایده پلی بسازد بین فرهنگ و ریاضیات تا دانش سازمان آموزش و پرورش می

چه بیشتر بتوانند هم الفباي ریاضی و هم کاربرد این مفـاهیم در زنـدگی روزمـره خـود و چگـونگی      
هـا، کاربرد ریاضـی در زنـدگی گذشـتگان را فـرا بگیرنـد. شـاید مراکـز فرهنگـی و تـاریخی، مـوزه          

 باشند.  هاي ملی و ... بتوانند منابع خوبی براي به معرض گذاشتن تجلی هنر و ریاضیات  کتابخانه

 ریاضیات و فرهنگ
تـرین علـوم در سـیر تکـاملی      ت بتوان آن را یکی از قـدیمی ئریاضیات علم اعداد است و شاید به جر

قاطعیت چنین گفـت   اتوان ب می بنابراینند.  علوم به آن نیازمند  اي که همه تاریخ بشر دانست به گونه
اي صـحت داشـته باشـد چـرا بسـیاري از       اصلی تمام علوم است. اگر چنین گفتـه   که ریاضیات ریشه

چرا تصور ذهنی آنها از ریاضیات در دوران مدرسه چندان خوب  ؟نداآموزان، از ریاضیات گریزان دانش
براي بسـیاري  «د که کن چنین گزارش می 1چنانچه شوراي ملی تحقیقات آمریکا ؟بخش نیست و لذت

چـرا   ).10: 1989» (از اعضاي جامعه، خـاطرات ماندگارشـان از ریاضـیات مدرسـه ناخوشـایند اسـت      
چـرا در   ؟برنـد  هاي ریاضی نیستند و از حل مسائل آن لذت نمـی  آموزان قادر به مشاهده زیبایی دانش

ریاضیات سدي ساخته شد ند و چرا از اآموزان معلمان ریاضی نماد خشونت در مدرسه ذهن اکثر دانش
به نظر برسد. مشکل کـار کجاسـت؟   » قاف رفتن به قله «تا در تصور همگان، گذر از این سد همانند 

 آموز؟ یا کتاب درسی؟ آموزشی؟ دانش است، نظام  آیا در این مسیر معلم مقصر
هـا، حـل ایـن راه حل مناسب ارائه شود. یکی از  به جاي اینکه مقصر را پیدا کنیم، بهتر است که راه   

آموزان بـه   هاي آن زیبایی ریاضیات را براي دانش که بتواند از درون عدسیاست ساختن یک عینک 
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توان این ابزار  مل میأنمایش گذاشت. شاید ساخت چنین ابزاري غیرممکن به نظر برسد اما با کمی ت
تواننـد   هـا همگـی مـی    انـه ها و مراکز فرهنگی و سنتی و کتابخ را در واقعیت مشاهده کرد. آري موزه

شود این اسـت کـه آیـا ایـن مراکـز       الی که مطرح میؤهمانند این عینک جادویی عمل کنند. حال س
تـوانیم   د و چگونـه مـی  نثر باشـ ؤیـاددهی و یـادگیري مطالـب درسـی مـ      فرایندتوانند در پیشبرد  می

را درون این مراکز به اجرا درآورد.   هاي آموزشی فرایند
هـا و ...   ها، کتابخانـه  خ به این پرسش مثبت است. وجود مراکز فرهنگی، تاریخی، موزهپاس به قطع   
هایی یاددهی و یادگیري محتواي درسی داشته باشـد فقـط کـافی     فرایندات شگرفی بر تأثیرتواند  می

نه اینکه تاریخ تمدن بشري، نوع پوشش، نوع زنـدگی،   است با نگرشی متفاوت به آنها نگاه کرد. مگر
بـه جـا مانـده از     يهـا  بـه نوشـته  یهـا و کت  ها و برخوردهاي اجتماعی، سنگ نوشته ، فرهنگ ع غذانو

هـایی   هاي کشورداري و طریقه امرار معـاش و ابـزار   ها و بناهاي تاریخی، سیاست گذشتگان، معماري
ان دادند، زندگی و سرگذشـت بزرگـ   هاي روزانه خود مورد استفاده قرار می که گذشتگان براي فعالیت

تواننـد   توان در چنین مراکزي مشاهده کرد. در واقع این مراکز مـی  علمی، سیاسی، تاریخی و ... را می
آمـوزان مـا بایـد تـاریخ      چرا دانـش  ،تاریخی عمل کنند. پس با وجود این المعارفةدایربه عنوان یک 

از آنهـا در نظـام     هاي درسی بخوانند و چرا وجود مراکز تاریخی و بازدیـد  ن خود را فقط در کتابتمد
رنگ و حتی محو شده است. آیا تاریخ چند هزارساله ما در قالـب کتـاب درسـی    آموزشی کشور ما کم

وار مطالـب،   گنجـد؟ چـرا بـه جـاي مـرور مطالـب در کتـاب درسـی و حفـظ طـوطی           اي می مدرسه
 پردازند؟  ها نمی زان به کشف حقایق موجود در موزهآمو دانش

هاي فرهنگی، اجتمـاعی،   وجود اماکن تاریخی و فرهنگی در هر کشور گواه اصالت و استواري پایه   
هـا و ...   فرهنگسـرا  ،ها ها، کتابخانه تواند شامل موزه سیاسی و اقتصادي آن کشور است. این اماکن می

تـوان نـد را مـی  ان اماکن بنگریم، بسیاري از مسائل که جزء مواد درسیباشد. که اگر به درستی در ای
-شتیم و هر آن چیزي که مشاهده میما با دیدگاه ریاضی پا در این عرصه گذا بنابراینمشاهده کرد. 

دهیم. تعیین قبله، مسائل مربـوط بـه تعیـین ارث، سـاختن بناهـا و       کنیم از صافی ریاضیات عبور می
گیري دور  هاي آفتابی، اندازه شناسی، ساختن تقویم، ساختن ساعت نجوم و ستاره هاي قدیمی، عمارت

گـري،   گیري وزن، تخمین مسافت و حتی در صنایع دستی نظیـر سـفال   ها و وسایل اندازه زمین، ابزار
 وار کردن را مشاهده کرد. توان ریاضی کاري و ... میبافی، خیاطی، کاشی الیبافی، حصیرق

اي انتخاب کردیم. این انتخـاب بـه    لی را براي برقراري ارتباط بین برنامه درسی مدرسهما قابنابراین 
 دو دلیل اهمیت دارد: 

متعلـق بـه    هاي مربـوط بـه آن  فراینـد الف) اول اینکه مهد بافت قالی، طراحی، رنگرزي و تمام 
هـاي جهـان هو از دیرباز این سنت در بین ایرانیان رواج داشته است و در اکثر موزاست ایران 

 خورد؛ نفیس ایرانی به چشم می هايقالینشانی از قالیبافی و بافت 

http://www.emamc.com/fat/haaaa.htm#_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9:__
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  بـدون اغـراق همـه    ، زیـرا آموزان با این محصول فرهنگـی اسـت   ب) دلیل دیگر، آشنایی دانش
 و قالی براي آنها معنادار و جزء زندگی افراد است.  رندایرانیان با قالی آشنایی دا

هاي متفاوت این ابزار سه بعدي در مناطق مختلف  آمیزي ها و رنگ ها، طرح داربستها و  وجود گره
توانـد سـبب خلـق طـرح و      بر پیچیدگی کار قالیبافان افزوده است و تفاوت در یکی از این عوامل می

قومی و جغرافیایی نیز داشـته   أمنش تواند موارد می این  نظیر در قالی شود. که در نهایت همه نقشی بی
ند به طور سـنتی کـار   باشد. چنانچه در کشورهایی نظیر ترکیه، قفقاز، آسیاي مرکزي، غرب چین و ه

گرفت. اما در بین این کشورها قالی ایرانی چه از نظر کیفیت و چـه از نظـر طـرح و    بافت صورت می
از طرف دیگر گستره بافت قالی در ایـران  خود قرار گرفته است.   آمیزي در باالترین رتبهنقش و رنگ

شود کرمان اسـت. در کرمـان از دیـر بـاز      یکی از مناطقی که شامل این گستره می ونیز وسیع است 
و این نوع حرفه  ندمند شد بافت کرباس رواج داشت و بعد از کرباس، بیشتر مردم به بافت قالی عالقه

اري و رونق کم کشاورزي ابزاري براي امرار معاش خـود  اند تا در کنار دامد را براي خود انتخاب کرده
ایـن  قالی ابزاري شـد بـراي ابـراز ذوق و سـلیقه     به این ترتیب) و 1949سیسیل ادواردز (فراهم کنند

 نشین.  نشینان بیابانکوخ
هاي ایرانی عالوه بر زیبایی مبتنی بر هنر و معنویـت،   کند اینکه فرش اما آنچه که اهمیت پیدا می   

بنابراین در ایـن پـژوهش    ند که ما به دنبال هنر و زیبایی ریاضیات هستیم.اسرشار از هنر و ریاضیات
توانیم بین محصول فرهنگـی نظیـر قـالی و     پاسخ دهیم که چگونه می پرسشبر آن شدیم تا به این 

ها و  یر موزهاي ارتباط برقرار کنیم و اینکه مراکز تاریخی و فرهنگی نظ برنامه درسی ریاضیات مدرسه
توانند در پیشبرد این هدف گام بردارند.  فرهنگسراها چگونه می

 ریاضیات قومی
هاي فرهنگی و اجتماعی باشد،  بین ریاضیات و جنبه  دهندهتواند ارتباط هایی که می یکی از رویکرد   

کیفیـت  ي ارتقـا توانـد باعـث    ریاضیات قومی است. عالوه بر برقراري این ارتباط، ریاضیات قومی می
آموزان کمک کند تا هویت فرهنگی و ملی خود را حفظ کنند و در کنـار آن   و به دانش ودآموزشی ش

نیـز   دانشـگاهی به موفقیت در ریاضـیات  وار کردن گذشتگان،  هاي ریاضی عالوه بر یادگیري فعالیت
کند و قبل از اینکـه  می). اما آنچه که اهمیت بیشتري ایجاد 45: 2011 ،1 اُري(رزا و  دست پیدا کنند

مفهوم ریاضیات قومی را بیان کنیم باید به آن پرداخت، معرفی عواملی است که سبب ایجـاد ارتبـاط   
) سه عامـل اصـلی کـه از طریـق آن     1988: 259( 2شود. استیگلر و بارنز بین ریاضیات و فرهنگ می

داند:   توان ریاضیات را با فرهنگ مرتبط کرد، چنین می می

1.Rosa and Ory
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هاي ذهنی افـراد   نما (این ابزارها از طریق بازنمایی مثل زبان، چرتکه و قطب :هنگیابزار فر •
؛شوند) اند، که جزئی از فرهنگ افراد می درونی شده

وار  که افراد در محیط خـود بـا اسـتفاده از ریاضـی     اندیدر واقع کارهای :هاي فرهنگی شیوه •
سازي و معماري، سبدبافی،  پردازند، مثل ساختمان ها، به حل و فصل مسائل می کردن فعالیت

...؛ قالیبافی و
تواند سبب  ها، باورها و اعتقادات می این مجموعه از طریق انتقال ارزش :نهادهاي فرهنگی •

هـاي فرهنگـی    تواند یکی از نهـاد  ت شود. کالس درس مییادگیري ریاضیا فرایندتسهیل در 
.محسوب شود

بعد از اتصال بین فرهنگ و ریاضـیات و بعـد از فـراهم آوردن رویکـرد ریاضـیات قـومی       بنابراین    
هاي تعلیم و تربیـت اسـتفاده کـرد و در     فرایندتوسعه  برايتوانیم از این رویکرد به عنوان ابزاري  می

فرهنگــی و از طریــق اتصــال بــین فرهنــگ  يی و یــادگیري را درون الگــویــادده فراینــدنتیجــه 
کنـد   تـر فـراهم مـی    مدرسـه، راه را بـراي آمـوزش بهتـر و بـا کیفیـت       هـاي آموزان و موضوع دانش
). عــالوه بــر آن، شــوراي ملــی معلمــان 2013، اُري، رزا و 1988، 2بیشــاب ؛2001، 1آمبرســیو (دي

) نیز بر ایجـاد رابطـه و برجسـته کـردن ارتبـاط بـین فرهنـگ و زنـدگی شخصـی          1991( 3ریاضی
است. در این دیدگاه کار اصـلی بـر عهـده معلـم اسـت بـه         کید کردهأآموزان با ریاضیات نیز ت دانش
و بتواند  باشد ، بر موضوع اشراف داشتهبگیردها را تحت تسلط  اي که معلم باید بتواند تمام جنبه گونه

). 34:2011، اُريطه بین امور فرهنگی و محتواي ریاضی رسمی مدرسه ارتباط برقرار کنـد (رزا و  راب
در اختیـار   دارنـد هـاي اجتمـاعی    زمانی که مسـائل عملـی مبتنـی بـر فرهنـگ کـه زمینـه        بنابراین

افـراد،  ها در زندگی روزمره  جوي این ایده و توانند با جست آموزان می گیرد، دانش آموزان قرار می دانش
و  اُريیادگیري ریاضیات خود را تسریع بخشند ( فرایندوار کردن آنها،  هاي ریاضی ها و فعالیت از ایده

 ).145: 2004رزا، 
توان این نکته را یادآور شد که براي مدت زمان طـوالنی،   چنانچه با نگاهی به تاریخ ریاضیات، می   

هـاي شـد کـه از ارزش   ی در نظـر گرفتـه مـی   ریاضیات به عنوان یک رشته خنثی و خالی از فرهنگـ 
آن قـرار   تـأثیر اي نیـز تحـت    اجتماعی نیز فاصله گرفته بود. با این دیدگاه، محتواي ریاضی مدرسـه 

، 4آمـوزان تهیـه شـد (کلمنـتس و الرتـون      خالی از فرهنگ بـراي دانـش   یگرفت و به عنوان موضوع
ریاضیات براي همه گسترش پیدا کـرد و  شعار  »ریاضیات قومی«). اما با گسترش رویکرد 76: 1996

کم مفاهیم فرهنگی در محتواي کتب درسی جاي گرفت.  کم

1.D’Ambrosio
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4.Clements and Ellerton
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هاي ریاضی  ابداع شد که به توصیف شیوه 1984آمبروسیو در  توسط دي »ریاضیات قومی«عبارت    
هـاي ریاضـی    پردازد و ممکن است به عنـوان مطالعـه ایـده    هاي فرهنگی می قابل شناسایی در گروه

را به صـورت   »ریاضیات قومی«) 24: 2001آمبروسیو ( موجود در هر فرهنگ در نظر گرفته شود. دي
ها و  قومی که امروز به عنوان یک واژه بسیار گسترده است اشاره به زمینهکند: پیشوند  زیر تعریف می

هاي اجتماعی و فرهنگی دارد و در نتیجه شامل زبان، اصـطالحات مخصـوص یـک صـنف و      محیط
دشوار است اما به معنی توضیح، دانسـتن،   1ها، و نمادها است. کلمه اشتقاقی کدهاي رفتاري، اسطوره

از  thicسازي است. پسـوند   بندي، شمارش و مدل گیري، طبقه ایی مانند اندازهه درك، و انجام فعالیت
techné     نیـز در  128:2008( 2مشتق شده و ریشه همان روش، هنر یا فـن اسـت. از سـویی بـارتن (

هـاي اي است که بـه بررسـی راه   برنامه »ریاضیات قومی«دارد که  اظهار می »ریاضیات قومی«مورد 
پردازد که  هاي مختلف فرهنگی می هاي ریاضی در گروه ار بردن مفاهیم و شیوهفهمیدن، بیان و به ک

 هاي جدید ریاضی شناسایی شود.  تواند به عنوان شیوه می
هاي این رویکرد شناسایی ریاضیات به کار بـرده شـده در    شد، یکی از پیش فرض  طبق آنچه گفته

اضـیات یـا بـه توضـیح و درك قواعـد آن      ری  هاي فرهنگی است و پیش فرض بعدي، به ریشه گروه
شـود نامیـده مـی   »سـازي قـومی   مـدل «و رویکـرد دوم   »ریاضـیات قـومی  «پردازد. رویکرد اول  می

شناسـی   شـده بـه انسـان    قـومی منحصـر    ). حـوزه ریاضـیات  2011و رزا،  اُري، 2001آمبروسیو،  (دي
دهـد و   را تشـکیل مـی   ) کـه بعـد نظـري   1(شکل شـماره   فرهنگی، ریاضیات و تاریخ فرهنگی است

سبب ایجـاد ارتبـاط    »ریاضیات قومی«رویکرد دهد.  بعد عملی آن را تشکیل می »سازي قومی مدل«
آمـوز بتوانـد درك عمیقـی از ریاضـیات      شـود کـه دانـش    و باعث مـی  دانشگاهیدار با ریاضیات امعن

) ریاضیاتی که به شدت از مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی    30:2002، 3داشته باشد (ماتانگ دانشگاهی
، 4پـردازد (فرانسـیس و کرخـو    وجود استعمار به توصیف ریاضـیات غیرغربـی مـی    باپذیرد و  می تأثیر

128:2010 .( 
انـد،   هایی کـه بـا آثـار فرهنگـی ادغـام شـده       ) نیز معتقد است که انجام فعالیت188:2007بنوتو (   
براي آنها معنادار است و بخشی از تجربه زندگی واقعی  زیراباشد  یودکان ابزار مناسبتوان براي ک می

ـ  آنهاست. اینگونه فعالیت هـا و اطالعـات    دار داده اها کودکان را قادر به استدالل کردن و پردازش معن
یم و آنهـا رابطـه مسـتق     هایی کـه بـا تجربـه    آموزان در موقعیت ور شدن دانش غوطه بنابراینکند.  می

تري از دامنه و سـودمندي ریاضـی    دهد که درك بیشتر و عمیق سازگاري بیشتر دارد به آنها اجازه می
دهد که مفـاهیم   وار کردن پشتیبانی شود و اجازه می داشته باشند و تفکر ریاضی آنها از طریق ریاضی

1.Mathema
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آموزان بـه   ه در دانشعالوه بر ایجاد عالق »ریاضیات قومی« بنابراینآموزان تجزیه شود.  توسط دانش
آموزان مبنی بر اینکه چـرا بایـد ریاضـی     بخشد و باعث کاهش سواالتی از سوي دانش آنها هویت می

شود. از سوي دیگـر،   خورد، فواید مطالعه ریاضیات چیست؟ و ... می بخوانیم، ریاضیات کجا به درد می
اضیات است که ریاضـیات قـومی   آموزان یکی از اهداف ری تربیت شهروندي و توجه به نیازهاي دانش

کیتـا و   ؛2013و رزا و اُري،  1391پور  رفیع ؛68: 2001 1آمبروسیو و پائلو دي ( کند پشتیبانی میاز آن 
کند و در محتـوایی   آموزان نمی توجهی به نیازهاي دانش دانشگاهیریاضیات زیرا  )178: 2008، 2ویتا

آمبروسـیو و پـائلو    کند. عالوه بر آن دي بیند، رویه ثابت را دنبال می آموزان تدارك می که براي دانش
شـمارند   هاي خالقیت را از اهداف ریاضیات قومی بر مـی  عالوه بر تربیت شهروندي توسعه استراتژي

 ).68: 2001آمبروسیو و پائلو،  (دي

 )142: 2004ریاضیات قومی به عنوان یک تقاطع سه رشته (اُري و رزا،  :1شکل 

هـاي باري است کـه در خـارج از کشـور پـژوهش     هاي پر ریاضیات قومی یکی از زمینه  بنابراین حوزه
) و ریاضیات موجـود  1992( 3توان به میلوري آن صورت گرفته است. به طور مثال می دربارهمتعددي 

) در مـورد  1999( 5و شـاهین  4در نجاري که اغلب در مورد اعمال و کاربردهاي هندسی و جردایـک 
هاي روزانـه   ریاضیات دستفروشان بازاري و اعمال حسابی که روي بعضی از مسائل موجود در فعالیت

برش فرش (موکـت و پارکـت) در   وار کردن در  هاي ریاضی استفاده از فعالیت کنند و خود استفاده می
هاي سه پایه سرخپوسـتان   و محاسبه مساحت زمین، اثبات استحکام چادر) 1994پژوهش ماسینگال (

 ) اشاره کرد.2013در آمریکا توسط رزا و اُري (
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 سازي قومی سازي و مدل مدل
نگـاهی بیانـدازیم   هاي قدیمی و تاریخی عربی، هندي، چینی، مصري و ایرانـی   اگر به دقت در کتاب

کردن یک معبد،  گیري زمین، تجارت، ساخت تقویم، بنا مطالبی نظیر چگونگی پرداخت مالیات، اندازه
سـازي   توان توجه به کاربرد و مـدل  کنیم. در واقع مییرا مشاهده م گونهتقسیم ارث و مواردي از این

). ایـن توجـه بـه    3: 2007 ، 3و گالبرایـت  2، بلـوم 1(نـیس را در سرتاسر تاریخ بشریت مشـاهده کـرد  
اي کـه طـی سـالیان متمـادي      سازي ریاضی همچنان ادامه داشت به گونه کاربردهاي ریاضی و مدل

از اواخر قرن بیستم تاکنون مـورد توجـه بسـیاري از    » 4سازي و کاربرد هاي دوساالنه مدل کنفرانس«
گذار بـود کـه کتـب درسـی را     یرتأثپژوهشگران و ریاضیدانان بسیاري بوده است. این توجه به قدري 

کید شده اسـت.  أسازي ت خود قرار داده است و در سند برنامه درسی ملی ایران نیز بر مدل تأثیرتحت 
 ،اند. یکی از این کشورها هاي آن را در رأس کار خود قرار داده سازي و کاربرد بسیاري از کشورها مدل

سازي و کاربردها قرار داده اسـت و   بر پایه مدلهاي درسی خود را  آلمان است که مبناي اصلی کتاب
شـود  آمـوزان آلمـانی دیـده مـی     از دانش 5المللی ریاضیات و علوم آنچه از این کشور در مطالعات بین

 مثبت و قابل توجه بوده است.  

)1:2002، 6سازي ورشافل (ورشافل مدل فرایند. چرخه 2شکل 
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درسی ریاضـیات قـومی     )، هدف از توسعه مدل برنامه2 سازي (شکل شماره با توجه به چرخه مدل   
آمـوزان را آگـاه کنـد از اینکـه چگونـه مـردم فعالیـت         هاي درسی این است کـه دانـش   براي کالس

کنند. بنابراین با اسـتفاده   وار فکر می دهند و در فرهنگ خودشان ریاضی وار کردن را انجام می ریاضی
ن در هـر  وار کـرد  توانـایی ریاضـی   ریاضیات رسـمی و افـزایش  از این آگاهی براي یادگیري در مورد 

). برنامه درسی ریاضیات قومی منجر به توسـعه  77: 2013 ،اُريکند (رزا و اي به آنها کمک می زمینه
هـاي بـالقوه سـازد تـا از شـیوه    آموزان را قـادر مـی   شود که دانش هاي فرهنگی و آموزشی می فعالیت

هـاي و ریشـه  طوري که آنها را قادر به درك ماهیت، توسـعه ه وند بریاضیات در فرهنگ خود آگاه ش
آموزان ارزش و بهاي دانـش   ). در این راستا دانش10: 2007، اُريکند (رزا و  می دانشگاهیریاضیات 

هـاي فرهنگـی را از نقطـه نظـر      د تا آنها فعالیـت نده دانند و اجازه می ریاضیات گذشتگان خود را می
آموزان جمله معروف فرودنتال که ریاضیات فعالیت انسانی است  نهایت براي دانشریاضی بنگرند. در 

شـوند، بیشـتر و بهتـر آشـکار      از نمادها، اعداد و ارقام که تنها در مدرسه بیـان مـی   اي  و نه مجموعه
 شود. می
وي کـار ر  بـراي آموزان  استراتژي آموزشی است که براي ایجاد انگیزه در دانش ،سازي ریاضی مدل   

هاي بین ریاضیات غیررسمی و دانشگاهی مورد استفاده قرار  محتواي ریاضیات و کمک به ساخت پل
کنند که که رویکرد آموزشی که ابعاد فرهنگی ریاضـیات را  ) تأکید می58: 2010( اُريگیرد. رزا و  می

شـود کـه باعـث مـی   فراینـد شود. این  سازي قومی نامیده می هاي علمی آن متصل کند مدل با جنبه
محیطـی و اقتصـادي   هایی مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی، زیسـت   آموزان نسبت به موقعیت دانش

مربیان و  بنابراینمندتر شوند.  آید عالقه ها پیش می که در این موقعیت یکنجکاوتر و نسبت به مسائل
امل داشته باشند و بتوانند بـه  گرفته شده اشراف ک  هاي واقعیت معلمان باید بر مسائلی که از موقعیت

هاي زندگی واقعی برسـند   هاي فرهنگی مناسب در سرتاسر موقعیت تري از کاربرد فعالیت درك عمیق
)، هدف اصلی از این رویکرد آموزشی تکـرار مفـاهیم   2000و به جستجوي آنها بپردازند. به گفته رزا (

ن را به عنوان فرصتی بـراي بـه کـارگیري    آموزان جها دهد تا دانش ثابت ریاضیات است که اجازه می
 ).35: 2011، اُريدانش ریاضی ببینند (به نقلِ رزا و 

 1(پیرس و استیسـی  سازي معنادار بودن و باورپذیر بودن آنها است هاي مسائل مدل یکی از ویژگی   
بی بـراي  قالی و مسائل مربوط به آن زمینه مناسـ  بنابراین). 1981 2به نقل از بورخارت ؛218: 2006

گرما بخشـیدن بـه    برايایرانیان در منازل خود از آن   قالی ابزاري است که همه زیرااین حوزه است؛ 
کننـد. بنـابراین قـالی     فضاي خانه و ایجاد روحیه شادي و نشاط در اعضاي خـانواده از اسـتفاده مـی   

1.Pierce &Stacey 
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هاي مسائل  ی از ویژگیکید بر معنادار بودن یکأویژگی معنادار بودن را در خود حفظ کرده است. که ت
  قومی است.

 »ریاضـیات قـومی  «لغـات حـوزه     وار کردن را هم به دایره رفی شاید بهتر باشد مفهوم ریاضیطاز    
ي فرایندوارکردن  ریاضیسازي قومی استفاده کرد. چنانچه  اضافه کرد و از آن براي تعریف بهتر مدل

توانـد   کنند که می هاي مختلف فرهنگی به عنوان ابزار ریاضی از آن استفاده می است که در آن گروه
ی قـرار گرفتـه   یها مسئلهها، و حل  به پیشرفت آنها در سازماندهی، تجزیه و تحلیل، درك و فهم مدل

هـا، مسـائل و    هدهـد ایـد   آموزان اجـازه مـی   شان کمک کند. این ابزار به دانش در زمینه زندگی واقعی
هاي مختلـف، کشـف روابـط و     در روش مسئلهطرح نقشه و تجسم یک   سواالت ریاضی را به وسیله

اُري، رزا و قواعد و تبدیل مسائل به مسائل دنیاي واقعی شناسـایی، تبـدیل، توصـیف و حـل کننـد (     
ند اعتمـاد بـه   توا هاي عملی مربوط به آن در کالس درس می ). ورود به این حوزه و فعالیت77:2013

شـود کـه انـواع     که به آنها اجازه داده می آموزان تقویت کند، در حالی نفس و عزت نفس را در دانش
 اي براي یادگیري ریاضیات آکادمیک غربی استفاده کنند. اندازها را ببینند و از آن به عنوان پایه چشم

یک روش آموزشـی کـه بـه تنـوع      سازي قومی به عنوان ) از مدل1: 2010آمبروسیو ( بنابراین دي   
کنـد و از آن بـه عنـوان    یاد مـی  ،اي روزانه با ریاضیات استه اشکال فرهنگی و اتصال دادن فعالیت

دهد تا در مورد چگونگی تدریس و نوع مفاهیم تدریس شده تجدید نظر شـود   استراتژي که اجازه می
ر زندگی روزمره خود به رسمیت بشناسـند  کند تا استفاده از ریاضیات را د آموزان را تشویق می و دانش

وار کردن را سرلوحه کار خود قرار دهند و تنهـا ریاضـیات را مـورد نیـاز برنامـه      هاي ریاضی و فعالیت
ی از مشـکالت  یها شود بازنمایی اي که مطرح می لهئسازي قومی، مس در مدل اي ندانند. درسی مدرسه

هـاي ریاضـیاتی را    ه بوده و بدون اینکه روابط و فرمولو مسائلی است که افراد در گذشته با آن مواج
-هاي ریاضی استفاده مـی  و از ایده بپردازندبدانند و از آنها آگاهی داشته باشد، به حل و فصل مسائل 

سـازي   هاي قومی و مـدل  بنابراین هدف اصل مدل ).77:2013اند (رزا و اُري، کنند که خود خلق کرده
بردند بـه   هاي ریاضیاتی را که گذشتگان براي حل مسائل به کار می یوهقومی این است که بتوانیم ش

 سازي بهره بگیریم. گردانیم و حتی بتوانیم از آنها براي طراحی مسائل مدل ریاضیات رسمی بر
ریاضـیات  «سازي قومی بـه عنـوان روش موجـود بـراي      ) براي استفاده از مدل86: 2013رزا و اُري (

 :کنند میسه دلیل را مطرح  »قومی
تواند براي رسـیدن بـه مفـاهیم ریاضـیات سـنتی مـورد        ثر است که میؤسازي قومی راهی م مدل .1

 ؛استفاده قرار گیرد
فرهنگی مورد اسـتفاده قـرار   ن کالس درس بیهاي  توسعه فعالیت برايتواند  سازي قومی می مدل .2

 ؛گیرد
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تعدیل رابطه بین ریاضـیات و جامعـه   تواند براي  سازي قومی یک عمل آموزشی است که می مدل .3
 مورد استفاده قرار گیرد.

گاهی براي آموزش ریاضی فرش، جلوه
برده شـده در فـرش را    شک هنرمندان زبده قالیباف اولین جرقه استفاده از مفاهیم ریاضی به کاربی

تمـام وجـود خـود    نظیري از کاربردهاي ریاضیات را قالیبافان بـا   در ذهن ما روشن کردند. مفاهیم بی
هاي  نشانند و قالی را با آن همه رنگ و لعاب و با آن همه صحنه ه در تار و پود قالی میجه در پنجپن

گذارند. بسیاري از افـراد   دلنشین از گل و بوته براي ما ایرانیان و حتی جهانیان به معرض نمایش می
 ،شوند با وجـود ایـن   و زیبایی آن میگاه محآدوکنند ناخهاي قالی را مشاهده می ها و نقش وقتی طرح

توانند از دل قـالی   آموزان می و مفاهیم ریاضیاتی را که دانش یمما آن را هم از لنز ریاضیات عبور داد
تا شاید بتوانیم هنر دستان پر تـالش قالیبافـان را هـم از نظـر      یماستخراج کنند را آشکار و ارائه کرد

 حاظ کاربرد ریاضیات.  ها بستاییم هم از ل رنگ و زیبایی نقش
تـر   ایرانیان باستان در دانش ریاضی از همه ملـل پیشـرفته   ،اهللا رضاطبق گفته آقاي فضلچنانچه    

تـرین   هاي تاریخی باقیمانده وجود ندارد. کهن له بهتر از فرشئبودند و هیچ دلیلی براي اثبات این مس
هـایی   نقشـه  سال قـدمت دارد، دقیقـاً   2500شود و  نگهداري می» آرمیتاژ«فرش موجود که در موزه 

ها پیش از آن هـم،   قرن هندسی دارد و گره به گره بر مبناي محاسبات ریاضی بافته شده است. حتماً
اند. امروزه هم حتی یک بافنـده معمـولی و    شد و آنها نیز مبناي ریاضی داشته در ایران بافته می قالی

کند کـه کـدام رنـگ را کجـا و     حساب می زند، دقیقاً که گره بر تار و پود فرش می کم سواد هنگامی
چگونه باید به کار ببرد یعنی ذهـن او هنگـام بـافتن درگیـر ریاضـی اسـت همانگونـه کـه طـراح و          

 کش با هندسه درگیر بوده و دارکشی هم با دقت ریاضی انجـام شـده اسـت (روزنامـه اعتمـاد،      نقشه
1392.( 

گیـري، خطـوط مـوازي، مفـاهیم اشـکال       توانیم بسیاري از مفـاهیم انـدازه   ت میأبه جر بنابراین
سـازي،   هـاي مـدل   هندسی، مفهوم مرکز، مفهوم نسبت، تناسب و کسر، تخمین زدن، تقارن، فعالیـت 

تـوان کـاربرد نظریـه اعـداد و      محاسبات ریاضی و چهار عمل اصلی و حتی در مراحل پیشـرفته، مـی  
 کرد.  ها را مشاهده نظریه حلقه

توانـد فرصـت مناسـبی بـراي      هاي شرقی مـی  ) معتقد است که فرش130: 2000( 1ه بییرچچنان
است، یک بعد تار، یـک   هنري باشد. قالی از سه بعد تشکیل شده   مطالعه الگوهاي دو بعدي در حوزه

د بـه  نـ وانت مـی  هـا قالی بنابراینشود.  بعد پود و بعد سوم آن قسمتی از پود است که از قالی خارج می

1.BIER
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توان بـا   را می هاقالی د. از سوي دیگر مفاهیم ریاضی موجود درنآموزش ابعاد در حوزه هنر کمک کن
ها به نمایش گذاشت. عالوه بر موارد فوق، بییر معتقد اسـت کـه    استفاده از نظریه اعداد و نظریه الگو

مبتنی بر اعمال جمـع، تفریـق،    دستباف را هايقالیها در  هاي مربعی در ترسیم الگو استفاده از شبکه
، نقاط، خطـوط،   نظیر جذر و مجذور، مختصات و اعمال هندسه یهای داند و فعالیت ضرب و تقسیم می

هاي مربوط بـه محاسـبات    هاي بین آنها، فعالیت ها و مرز زوایا، اشکال و در الگوهاي موجود در فرش
توانـد در آمـوزش    به نمایش گذاشـت کـه مـی   تواند  ها و نظریه گره را می عددي، توپولوژي، فراکتال

 .ریاضی و کار با اعداد در خدمت معلمان قرار گیرد

 گیرينتیجه
فرهنگی در برنامه درسـی اسـت.    یهماهنگناشاید بتوان گفت که پیشرفت کم در ریاضیات ناشی از 

برنامه درسی  هاي فرهنگی در کنند که وجود جنبهی) استدالل م10: 2007 ( اُريعالوه بر این رزا و 
هـاي آموزان در ریاضیات به دنبال داشته باشـد و چنانچـه جنبـه    تواند منافع دراز مدتی براي زبان می

کند و توانایی ایجاد ارتباط  فرهنگی به شناخت ریاضیات به عنوان بخشی از زندگی روزمره کمک می
یات به عنوان بخشـی از برنامـه   دهد. بنابراین ریاض تر از ریاضیات را افزایش می دار و درك عمیقامعن

آمـوزان نفـی یـا     اي باید تقویت شود و به جاي اینکه ارزش دانش فرهنگـی در دانـش   درسی مدرسه
 کید شود.أنادیده گرفته شود باید تقویت و بر آن ت

کیـد اصـلی مـدارس بـر تسـلط بیشـتر       أهاي صورت گرفتـه در مدرسـه و ت   از سویی بیشتر فعالیت   
هـا و مـواردي کـه بـراي      وار قـوانین و الگـوریتم   ها و یادگیري و حفظ طوطی ارتآموزان بر مه دانش

برنامـه تجربـی اسـت     »ریاضـیات قـومی  «اي مورد نیاز است. اما از آنجا که  سهرامتحانات رسمی مد
اي و فکر اینکه ریاضی چیزي است کـه تنهـا در مدرسـه     آموزان محتواي ریاضی مدرسه بیشتر دانش

) و در کنار این نوع 32: 2011، اُريگذارند (رزا و شان ندارد را کنار می با زندگی یاست و هیچ ارتباط
بخشد و  ، به آنها ارزش میاست آموزان شده تفکر رویکرد ریاضیات قومی سبب ایجاد انگیزه در دانش

بخشد و آنچه که نباید از آن غافـل شـده ایـن     آموزان سرعت می یادگیري در دانش فرایندبه تسهیل 
یـت  ؤهـا و مراکـز فرهنگـی قابـل ر     ست که مشاهده ریاضیات قومی با وضوح بهتر و بیشتر در موزها

 است.  
هاي فرهنگی و اجتماعی زندگی روزمره  سازي زمینه توان هدف ریاضیات قومی را پیاده میبنابراین    

آموزان  اي دانست که سبب ارزش بخشیدن به هویت ملی دانش آموزان در برنامه درسی مدرسه دانش
است از منابعی  ها و فرهنگسراهاموزهبخشد.  آموزان تسهیل می یادگیري را در دانش فرایندشود و  می
  با به تصویر کشیدن آثار فاخر و برجسته این ذخایر ارزشمندکند  یتر م توجه به فرهنگ را ملموسکه 

 .نمایان سازدهاي فرهنگی را  تواند اصالت هر کشور می



19

د محیط مناسـب  نتوان ها می ها، فرهنگسراها و کتابخانه مراکز تاریخی و فرهنگی نظیر موزهبنابراین    
-تواند به عنوان محیط آموزشی از آنها بهره گرفت. شاید ضرب فراهم کند و میرا براي قشر محصل 

تمثیل جـالبی بـراي مـا ایرانیـان باشـد.      » فهمد ماهی آخرین کسی است که آب را می«المثل اینکه 
هاي متنوع و متفـاوت در سرتاسـر ایـران،     ساله و اصیل در کنار فرهنگ وجود تاریخ تمدن چند هزار

اعی، صـنایع  زیباي فرهنگی و دینی، مراکـز و بناهـاي تـاریخی و فرهنگـی و اجتمـ     هاي   وجود سنت
بـافی، میناکـاري و   در مسـاجد و بناهـاي تـاریخی، قالی    هاي بسیار جالب کاريدستی زیبا مانند کاشی

خـود از  تواند بـه نوبـه   ها وجود دارد، می کوچکی از آنچه گفته شد در موزه  کاري و .... که نمونهخاتم
زیادي بر برنامه درسی و آموزش داشته باشد.   تأثیراي برخوردار باشد و  یت زیاد و ویژهاهم
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