
 1هاتوجه به شگفتیو ها انسان به توجه

شامل  -آموز بداند که دیگرانکه دانش به اهمیت دو موضوع اشاره دارد: این ها،توجه به انسان

به عنوان معلم، تطابق یا که ما  دیگر این د؛کننبه او توجه می -اشمعلمان ریاضی و غیر ریاضی

های او نسبت به خودش، به خوبی مورد آموز با دیدگاهعدم تطابق دیدگاهمان را نسبت به دانش

 مداقه قرار دهیم.

رنجش "ی گردد که با مقالهبه یک فعالیت خاص در کالس برمی ها،توجه به شگفتی

ای از همکاران بر اساس ایده - ، مرتبط است. من این فعالیت را3ی پل لکارتنوشته "2ریاضیدان

آموزانم از طراحی کردم تا درک بهتری از تصور دانش -ی راهنماییآموزش انگلیسی در مدرسه

 ریاضی، پیدا کنم.

 

 زده شدندر مورد توجه کردن و شگفت

 کنیم؟چیزهایی توجه نمیکنیم و به انسان، به چه چیزهایی توجه می آموزان به عنواندر نگاه به دانش

 

 مورد توجه واقع شدن

ر میان . در آنجا، موضوعی را با مادرم دی کودکیم در بوستون، ماساچوست، رفته بودمتابستانی برای دیدن خانواده، به خانه

به ، ناراحت هستند)ریاضی( پیشِ رو، مضطرب یا  آموزانی دارم که از امتحانات: دانش4گذاشتم و از او راهنمایی خواستم

کرد خوبی خواهند دهد که عملها نشان میها چه بگویم؟ به ویژه زمانی که شناخت من از کیفیت کار و آمادگی آنآن

، کافی نباشد(. "دهیمطمئنم که تو به خوبی انجامش می"یا  "نگرانش نباش"کنم گفتِن جمالتی شبیه داشت )فکر می

کردِ قوی وریِ عملمضمون نظر مادرم این بود که یادآ

ی آموزان مفید است، اما یک جملهگذشته دانش

من به عنوان " تواند بسیار اثرگذار باشد:اضافه می

جایی های تو باور دارم، اما از آنات، به تواناییمعلم

زنم در موقعیت کنونی نتوانی حرف من که حدس می

-کنم که میدرباره خودت باور کنی، آرزو میرا 

  ."توانستی خودت را از نگاه من ببینی

                                                           
 .8نوشت شماره ، ویکی هایها و توجه به شگفتتوجه انسان(، 1397دیکمن، بنجامین )آبان ماه  1

2 A Mathemtician’s Lament 
3 Paul Lockhart 

مشاور یک کارتون های خوب است. اما، مادر من، عالوه بر آن، روانشناس کودک است. او همچنین شرط کافی برای دادن نصیحت« مادر بودن» معموالً 4

 از نام مادر من گرفته شده است. ،تلویزیونی به اسم آرتور است. نام شخصیت روانشناس آن کارتون

 

 بنجامین دیکمن

 97ماه آبان 

 نوشت()نوشته شده برای ویکی



ای که )جایزه 2018، برنده مدال فیلدز 5ی آکشای ونکاتشای خواندم دربارهی کوآنتا مقالهتر از یک ماه بعد، در مجلهکم

 آورم:دانند(؛ بخشی از مقاله را اینجا میتر اوقات آن را نوبل ریاضی میبیش

ی درخشانی برای او نوشته بود. اما چرا؟ ونکاتش این سؤال نامهاش( توصیهاستاد مشاور ونکاتش )در زمان تحصیل

ها در ذهن ونکاتش باقی ، پرسید. پاسخ النبرگ برای سال6را از دوست و همکار ریاضیدان خود، جردن النبرگ

 ."ها نیستیدبینند که خودتان قادر به دیدن آنگاهی اوقات، دیگران چیزهایی در وجود شما می" ماند:

، درباره پسرش شدم:7ی بعد در توئیتر، متوجه درخواست یک استاد آموزش ریاضی، ایالنا هورنحدود یک هفته

"

من آن معلم ریاضیای بودم که پنج 

دقیقه فرصت داشت، بنابراین ویدئو را 

تماشا کردم و دو دیدگاه زیر آن نوشتم. 

به نظرم اولین دیدگاهم، به اصل موضوع 

اشاره داشت؛ با این وجود، دومین 

دیدگاهم را هر چند ارتباط کمتری با 

بحث داشت، نوشتم: 

اولین دیدگاهم، اساساً با دیدگاه دیگر 
آموزشگران ریاضی همسو است؛ آنها نیز، 

آنچه را که درباره کارهای 
ریاضیدانهای حرفهای گفتهام، می-

بینند؛ اما یک کودک زمان و مشاهدات 
بیشتری نیاز دارد تا این حرف را باور 
کند. دیدگاه دومم، بازخورد متفاوتی 

داشت باال و پایین پریدن از خوشحالی" 
زیرا از نقطه نظر دیگری بیان شده است: 

این که یک نفر توسط همساالنش 
چگونه دیده میشود (یا حتی دیده نمی 
شود) و دیگر این که حضور یا غیبت او 
چطور مورد توجه دیگران (افرادی که 

لزوم اً به او نزدیک نیستند) قرار 
میگیرد.  

5 Akshey Venkatesh 
6 Jordan Ellenberg 
7 Ilana Horn 



ی النبرگ به ونکاتش؛ یعنی پیشنهاد مادرم، توصیه-آنچه از سه مورد بیان شده در  باال 

آموزش ریاضی،  یکه در حوزه فهمم این است که با اینمی -های گزیده شدهتوئیت و

زده شدن پیش آمده، نگران این موضوع های زیادی در موضوع توجه کردن و شگفتبحث

ها، آموزانم این اطمینان را ندهم که به آنی کافی به دانشهستم که من )یا ما( به اندازه

کنم: به عنوان فردی که تفکر ریاضیاتی دارد، به د، توجه میهستن همان طور که واقعاً 

هایی که در آنها آموز و به عنوان یک انسان. باید برای بیان توانمندیعنوان یک دانش

هایی را که در یکدیگر ها، توانمندیآنبینم، توجه بیشتری داشته باشم، و دقت کنم که می

)ریاضی(  آموزانی که اضطراب زیادی برای انجام تکالیف یا امتحاناتاین موضوع برای دانشگویند. چگونه به هم می ،بینندمی

آموزانی که تجربه دارند اهمیت دارد؛  برای کسانی که در آینده قرار است برنده مدال فیلدز باشند اهمیت دارد؛ برای دانش

خودشان را از دید  -اندیا هنوز نتوانسته-توانند وزانی که نمیآمهای غالباً ناعادالنه را دارند، برای بسیاری از دانشارزیابی

کنند تا دیده شوند و به خاطر آن چه که واقعًا بزرگساالن ببینند و شاید حتی برای معلمانی که )آگاه یا ناخودآگاه( صبر می

د توجه قرار گیرند، اهمیت مور -ورزد،  به عنوان یک معلم و به عنوان یک انسانبه عنوان فردی که ریاضی می -هستند

 دارد.

 

 زده شدن:در باب توجه کردن و شگفت

 ؟بیابیم آموزان چه درکی از ریاضی ]به عنوان یک شاخه از علم[ دارند،دانشکه  از اینهایمان را توانیم شگفتیچگونه می

 

 هاتوجه به شگفتی

دبیرستان و معلم ، برخی راهنمایی معلمبرخی  - گروهی از معلمین مدرسه با ،بارماه یکهر  تقریباً طی دوسال گذشته، 

ها با . یکی از این روشصحبت کنیم "8نوشتن برای یادگیری"های ی روشدربارهشدیم تا دور هم جمع می – هر دو برخی

، به 10جایگاه اوویدشناختن ی اگرچه این روش به عنوان راهی برا .شودمی شناخته "9در چارچوب آزادنویسی"نام 

شود، تصمیم آموزان متوسطه معرفی میدانش

یک  روی متن را بر این روش نوشتنگرفتم که 

آموزش  امعهی نسبتاً شناخته شده در جمقاله

رنجش " کنم. این مقاله، استفادهریاضی 

با ی پل لکارت است که اغلب نوشته "ریاضیدان

 شود.می نام برده "رنجش لکارت"ی عنوان ساده

-کنم این مقاله، به طریقی صحبت میاحساس می

 کند که با بسیاری از معلمان ریاضی هم صداست.
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گفت. او را، به ای میبود که شعرهای عاشقانه و اسطوره رومی یک شاعرد، اووی مشهور به، پوبلیوس اوویدیوس ناسویادداشت مترجمان:   10

  شمرند.می التین ، سه رکن اصلی شعرویرژیل و هوراس همراه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86


 باخواستم من می و لکارت را نخوانده بودندهای کدام از نوشته، هیچ"حل مسئله و طرح مسئله"کالس  م درآموزاندانش

 یا حتی اگر آن باشید نخواندهرا "رنجش لکارت"چه مقاله  ،شما هم. 11دست آورمبه آنهای درباره این روش بینشاستفاده از 

دستورالعملی برای فعالیت هستند.  های قرمز،جمله .د، سعی کنید ابتدا فعالیت زیر را انجام دهیدباشی مطالعه کردهقباًل را 

 .ی آن، داده نشده استیا نویسندهمقاله ی متن هیچ اطالعات اضافی درباره

 

-که کار نوشتن تمام شد، زمان به اشتراکهنگامیای را در سکوت، صرف نوشتن بخشی از این فعالیت کردیم و ما ده دقیقه

هایشان را با صدای بلند بخوانند. های همکالسییکی از نوشته ،آموزان تصمیم گرفتند که هرکدامگذاری آن فرا رسید. دانش

که چگونه کنم این کار، مثال معناداری از این نکته است گذارم زیرا فکر میجا به اشتراک میمن این فعالیت را در این

آمیزی، در یک کالس ریاضی استفاده تواند به طور موفقیتای متفاوت، میدر موضوعی متفاوت و در پایه ،های آموزشروش

                                                           
ام، خانم هلن رفیع. حدود بیست و پنج سال روز انجام این فعالیت، کالس دو مهمان ویژه داشت. یکی مادرم، دیگری، معلم پیش دبستانیدر  11

های ویکی نوشت جالب است بدانند که خانم رفیع در ایران به دنیا آمده و زبان اول او فارسی هشناسم. برای خواننداست که من خانم رفیع را می

   است.

 [2018-2017حل مسئله و طرح مسئله ]            مدرسه هویت

 جمله ها را آن گونه که دوست داری کامل کن

 توانید هرخواهد بگوید، بیان کند. میچه که متن میآنیک پاراگراف یا داستان بنویسید که درک شخصی شما را از 

ها را تغییر دهید. یا ترتیب آن ههای داده شدبنویسید اما نباید واژه تعداد واژه را که دوست دارید، در جاهای خالی

 توانید تا آخر ]فعالیت[ پیش بروید یا هر جایی که دوست داشتید، از ادامه دادن آن دست بردارید. می

فهمیم این است که ریاضیات ... . تفاوت میان ریاضی و ... آن است که فرهنگ ما ... . هرکسی ولین چیزی که میا

رسد بسیار بلندنظر است. ی ما زمانی که به ... میکنند. در حقیقت، جامعهفهمد ... خلق... و ... خودشان را ابراز میمی

 نیست؟ها اینطور ی ریاضیدانپس چرا درباره

رسد اعتقاد رایج این است که  .... اگر قرار بود جهان ... تقسیم کنیم، بخشی از مشکل آن است که ... . به نظر می

 دادند.بسیاری از مردم ریاضیدانان را ... قرار می

.... و اجازه ی ریاضی، ... نیست. ریاضی همان قدر  ... است که با این وجود، حقیقت این است که هیچ چیزی به اندازه

 ترین...، و در عین حال ... ترین است.دهد ... . ریاضیات خالصمی

توانم کنند. به سختی میاز این رو اجازه دهید تا تالش کنم که توضیح بدهم ریاضیات چیست و ریاضیدانان چه می

 این کار را بهتر از ... انجام دهم.

 شوند.ها با ... ساخته می او نسبت به دیگران ...، دلیلش آن است که آن ِی ... است اگر ...یک ریاضیدان ... ، یک سازنده

ها را به ... واگذار به همین دلیل، ریاضیدانان در تالش برای ساختن و ایجاد کردن ... هستند. چه نوع ...؟ ... ؟ نه، آن 

ها بسیار دورند. اگر تر ریاضیدانی بیشذائقه ازی ...؟ نه، معموالً نه. این چیزها همگی ... و هایی دربارهایده .کنیممی

برند چیزی شبیه یک اصل زیبایی شناسی کلی در ریاضیات وجود داشته باشد، آن این است: ریاضیدانان از ... لذت می

 و ... ، خیال پردازانه است.



توانند یک متن متفاوت و/یا مفهومی متفاوت و/یا کنم که دیگر معلمان هم میشود. به عالوه، صراحتاً به این نکته اشاره می

های حذف را برای جایگزینی با جاهای خالی، در نظر بگیرند. من این متن، مفهوم و قسمت ای از واژگان متفاوتمجموعه

های از نوشته نمونه دوآموزانم، از آنها یاد بگیرم. در ادامه، ی آن را انتخاب کردم تا با انجام دادن این فعالیت توسط دانششده

اند. های پر شده، به رنگ آبی نوشته شدهخالی. در هر مورد، جایآموزان، به همراه نوشته اصلی لکارت آورده شده استدانش

و خواننده را تشویق کند که  آموزان، عالقمندم که اجازه دهم هر نوشته، گویای خودش باشدی دانشبه جای تحلیل نوشته

خود را به پایان  یتهآخر نوش ی؛ بنابراین، من با این چند جملهرا در این پیوست بخواند دیگر آموزاندانش ینوشته

 رسانم.می

آموزان را بهتر درک کند. در های این دانشتواند به خواننده کمک کند نوشتهای زیادی وجود دارد که میاطالعات زمینه

چه که انجام این فعالیت را کنم. بخشی از آنی دخترانه کار میی روزانهشوم که من در یک مدرسهجا تنها متذکر میاین

آموزان ندارد، خیلی که شناختی از دانش آموزان بود. برای خوانندهمن خیلی معنادار ساخت، شناخت فرد فرد دانش برای

برای  –های زیر را بخوانید خواهید و با هر ترتیبی که عالقه دارید نمونهای که میکنم که به هر اندازهساده پیشنهاد می

های آورده شده، مقایسه کنید. در نهایت، امیدوارم اگر تالش کردید را در نمونه های متناظرمثال، شاید ترجیح بدهید بخش

هایی را که با آن مواجه انجام دهید، شگفتی -ها یا با دیگر معلمان و یا با دیگر انسان -آموزان خود این فعالیت را با دانش

 شوید، به اشتراک بگذارید.می

آن است که فرهنگ  نگلیسیاتفاوت میان ریاضی و  .رای همه استبهمیم این است که ریاضیات فولین چیزی که میا 

ریاضیات دشوار است اما تعداد کمی از فهمد . هرکسی میدهدریاضیات را به مردان و انگلیسی را به زنان نسبت میما 

  تواند در آن خوب باشد.دانند که اگر کسی تالش کند، میمردم می

رسد اعتقاد رایج این است که . به نظر میهستند "بد"مردم باور دارند که ذاتاً در ریاضی خشی از مشکل آن است که ب

را به دو گروه . اگر قرار بود جهان شوند و دیگران باید به علوم انسانی بپردازندبرخی از مردم با ریاضیات خوب متولد می

 دادند.قرار می ی مرداندر دستهدم ریاضیدانان را تقسیم کنیم، بسیاری از مر زنان و مردان

قابل فهم . ریاضی همان قدر  بد فهمیده نشده استی ریاضی، با این وجود، حقیقت این است که هیچ چیزی به اندازه

ترین . ریاضیات خالصها را کشف کنندکه افراد در ذهنشان، ایدهدهد و اجازه می علوم انسانیاست که  پذیرو انجام

 است. ترینبخشرضایتو در عین حال  STEMزمینه در 

توانم کنند. به سختی میاز این رو اجازه دهید تا تالش کنم که توضیح بدهم ریاضیات چیست و ریاضیدانان چه می

 انجام دهم. اقلیدساین کار را بهتر از 

 است.  هاها و فرمولالگوها، طرح یسازنده، او ]چه زن باشد و چه مرد[ داند،مییک ریاضیدان 

شغلی شبیه این هستند. چه نوع  ها و معادالتگرافدر تالش برای ساختن و ایجاد کردن به همین دلیل، ریاضیدانان  

های هوایی آیا این همان شغلی است که از آن برای ساختن ترن یا بهتر است بپرسیم این چه نوع شغلی است؟؟ است

؟ نه، معمواًل نه. این چیزها اقتصادی هایی دربارهایده کنیم.واگذار می هادانفیزیکها را به ؟ نه، آنکنیماستفاده می

ها بسیار دورند. اگر چیزی شبیه یک اصل زیبایی شناسی کلی در تر ریاضیدانی بیشاز ذائقه به طور بدیهیهمگی 
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ن است که فرهنگ آ اقعیتوتفاوت میان ریاضی و  .ننده استکرگرمسهمیم این است که ریاضیات فولین چیزی که میا 

دست کم به  ،فهمدهرکسی می. دارند ناگسستنی یپیوند ،د و ریاضیات و شکستدهنمیارزش  هاخوردهکستش بهما 

خودشان  هالهئبا استفاده از آن مسو د نکخلق  لهئد مستوان، که میاستدارای چگونه طبیعتی  طور ناخودآگاه، که انسان

رسد بسیار بلندنظر است. پس چرا می توجیه کجروی و کجروی ما زمانی که به کنند. در حقیقت، جامعهرا ابراز می

 ها اینطور نیست؟ی ریاضیداندرباره

بکوشیم که البته بدان معنی است که شکست برای گرایی آلایم که برای ایدهتهما یاد گرفخشی از مشکل آن است که ب

رسد . به نظر میدانیمما پذیرفتنی نیست؛ حتی به طور ظریفی، اهمیت موفقیت را از مهربانی و همدلی بیشتر می

آورید )حتی به دست می داری که دارید یا مقداری کهقم – شودموفقیت با پول سنجیده میاعتقاد رایج این است که  

تقسیم کنیم، بسیاری  هاداران و سوسیالیستسرمایه یو دستهدبه را  اگر قرار بود جهان .اگر با آن متولد شده باشید(

 دادند.قرار می های سوسیالیستدر دستهاز مردم ریاضیدانان را 

 نیست. پیچیده، ظریف و گسترده ی ریاضی، با این وجود، حقیقت این است که هیچ چیزی به اندازه

توانم کنند. به سختی میاز این رو اجازه دهید تا تالش کنم که توضیح بدهم ریاضیات چیست و ریاضیدانان چه می

 انجام دهم. آقای دیکمناین کار را بهتر از 

، دلیلش هستند "بهتر"او نسبت به دیگران  هایپرسشاست اگر  پرسش یسازنده، کاودارای روحی کنج ،یک ریاضیدان

 شوند.ساخته می عالیق اصیل و میل به اکتشافها با آن است که آن

مسائل، هستند. چه نوع  هاها و پاسخمسائل، پرسشبه همین دلیل، ریاضیدانان در تالش برای ساختن و ایجاد کردن  

های برانگیخته شده از توانیم به درستی، شگفتیدانیم؟ آیا میال خوبیست. آیا ما واقعا میؤس هایی؟ها و پاسخپرسش

 .تا رشد کنندکنیم واگذار میبه حال خود  ها را نه، آن؟ نیمبندی کهای ذهنی را طبقهکنجکاوی یا سرگردانی

 

 ("رنجش لکارت"ل لکارت )گلچین شده از  پ 

دیگر هنرها، مانند موسیقی و تفاوت میان ریاضی و  .یک هنر استفهمیم این است که ریاضیات ولین چیزی که میا

و  اننقاش، انشاعر کهفهمد هرکسی می .شناسدرسمیت نمیها به ریاضی را مانند آنآن است که فرهنگ ما  نقاشی

 به ی ما زمانی کهکنند. در حقیقت، جامعهخودشان را ابراز می آثار این باو کنند می خلق هنری هایاثر، سازانآهنگ

 شوند،های تلویزیونی که هنرمند پنداشته مینظیر معمارها، سرآشپزها، و حتی کارگردان های افرادیتعبیر خالقیت

 ها اینطور نیست؟ی ریاضیدانرسد بسیار بلندنظر است. پس چرا دربارهمی

  .کنند، نداردها چه میکه ریاضیدانی آنی ضعیف و کمرنگی دربارههایدحتی  ،کسهیچبخشی از مشکل آن است که 

هایشان به شاید آنها با فرمول – نوعی با علم درارتباط هستندبه ریاضیدانان رسد اعتقاد رایج این است کهبه نظر می

را به اگر قرار بود جهان بدون شک  .خورانندبه کامپیوتر می دالیلی کنند، یا اعداد بزرگ را برایدانشمندان کمک می

ی در دستهتقسیم کنیم، بسیاری از مردم ریاضیدانان را  اندیشمندان خردگرا های خیالباف شاعرانه وانسان دو گروه

 دادند.قرار می دوم

 



، پیشرو و خالقانه، آشوبگر و انگیز و شاعرانهخیالی ریاضی، با این وجود، حقیقت این است که هیچ چیزی به اندازه

 ها سال ها قبل از ایندانو فیزیک )ریاضی شناسیکیهانکه است انگیز گفتش قدرنیست. ریاضی همان بخشآرامش

که به طور آزادانه هر آنچه را دهد و اجازه می دانستند که آنها وجود دارند(ای را بیابند میچالهشناسان سیاهکه ستاره

یلی زیاد توانید بیان کنید )و اینها خخواهید بیان کنید، حتی بیشتر و بهتر از آنچه با شعر، هنر، یا موسیقی میکه می

 است. ترینکمتر فهمیده شدهو در عین حال  هنر ترین. ریاضیات خالصاند(به خواص جهان فیزیکی وابسته

توانم کنند. به سختی میاز این رو اجازه دهید تا تالش کنم که توضیح بدهم ریاضیات چیست و ریاضیدانان چه می

 انجام دهم. توصیف عالی هاردیاین کار را بهتر از 

 ،پایدارتر هستنداو نسبت به دیگران  ِالگوهایاست اگر  الگو یسازنده، مانند یک نقاش یا یک شاعریک ریاضیدان 

 شوند.ساخته می هاایدهها با دلیلش آن است که آن

چه  ؟از الگوها یهستند. چه نوع هاایده ازالگوها به همین دلیل، ریاضیدانان در تالش برای ساختن و ایجاد کردن  

زبان و ی ارههایی دربایده .کنیمواگذار می شناسانزیستها را به نه، آن ،های کرگدندرباره یهایایده ؟هااز ایده ینوع

ها بسیار دورند. اگر چیزی تر ریاضیدانی بیشو از ذائقه اندبسیار پیچیده؟ نه، معموالً نه. این چیزها همگی فرهنگ

برند و لذت می سادگیشناسی کلی در ریاضیات وجود داشته باشد، آن این است: ریاضیدانان از شبیه یک اصل زیبایی

 ، خیال پردازانه است.ترین چیزهای ممکنهساد
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