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مطالعه جایگاه ریاضیات در قرآن كریم و به كارگیری آن در آموزش ریاضی مدرسه ای

امیرمحمد مومنی كوهستانی ، 1یاسمن

نژادحسینیان2

 1دانشجوي كارشناسي آموزش رياضي دانشكاه فرهنگيان مازندران (نويسنده مسئول)
 2دانشجوي كارشناسي آموزش رياضي دانشكاه فرهنگيان مازندران،

چکیده
سراسر قرآن كريم و كالم اهل بيت پر است از اعجاز و سخنان گوهر بار كه تا قيامت تازگي و بديع بودن خود را دارند و همواره
سرلوحه زندگي ما خواهد بود .كافيست در اين باره به تحقيق و پژوهش بپردازيم .بي شك علم آموزي در اسالم همواره از امور
پسنديده به شمار مي رفت و در فرهنگ اسالمي از جايگاه وااليي برخوردار بوده است .پيامبر عظيم الشان اسالم و ائمه اطهار
بسيار بر علم آموزي تاكيد داشته و مردم را به اين امر پسنديده دعوت مي كردند .لذا در پژوهش حاضر به دنبال جايگاه
رياضيات به عنوان يكي از علوم كارامد در كالم قرآن كريم هستيم و سعي در پاسخ به اين سوال هستيم كه رياضيات در دين
مبين اسالم از چه جايگاهي برخوردار بوده و اساسا اعجاز رياضياتي قرآن كريم چيست .در انتهاي پژوهش سعي شد تا با داده
هاي گردآوري شده پيشنهادي براي به كار بردن اطالعات رياضياتي قرآن در تدريس رياضيات مدرسه اي ارائه شود .پژوهش
حاضر از نوع كتابخانه اي(اسنادي) با مطالعه منابع و مقاالت معتبر در اين حوزه است.
واژههای كلیدی :رياضيات،علم آموزي،رياضي در قرآن،اسالم
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 .1مقدمه
در اسالم به اهميت علم و علم آموزي توجه بسيار زيادي شده است كما اينكه در بسياري از آيات و روايات به اين امر مهم اشاره
شده است .در تاريخ اين امر مشهود بوده به طوري كه قبل از ظهور اسالم تنها  6۰نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند اما بعد از
ظهور اسالم مرزهاي علمي بسيار گسترش يافت و تمامي جهانيان براي رفع سواالت علمي خود نزد مسلمانان مي آمدند.
مسلمانان از همان روزهاي اوليه به دنبال كسب علم و دانش بودند و پيامبر صلي اهلل نيز به عنوان اولين مربي تعاليم را به
اصحاب خود مي آموخت .علم چنان نقش ارزنده اي در حيات الهي انسان دارد كه علم آموزي به فرموده پيامبر ـ صلّي اهلل عليه
و آله و سلّم ـ فريضه است :طلب العلم فريضة علي كل مسلم؛علم آموزي بر هر مسلماني واجب است.توجه به علم و علم آموزي
همواره مورد تمجيد آيات قرآن كريم است[1].
خداوند دعوت به اسالم را با دعوت به علم برابر مي داند.به گونه كه در اولين ايه شريفي كه بر پيامبر(ص) نازل شد مي فرمايد:
«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ»«خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»«اقْرَأْ وَ رَبُّك الْأَ ْكرَم»«الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم »«عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما َلمْ يعلم»)بخوان به
نام پروردگارت كه ]جهان را[ آفريد ،و انسان را از َ خون بسته اى خلق كرد،بخوان كه پروردگارت ]از همه[ واالتر است ،همان
كسى كه به وسيله قلم تعليم نمود ،و به انسان آنچه را نمى دانست آموخت .همچنين خداوند متعال در سوره جمعه هدف از
بعثت پيامبر را دعوت به حكمت آموزي مي داند« .هُوَ الَّذِي بَعَث ِفي الْأُمِّيِّين رَسُولًا مِنْهُم يَتْلُوا عَلَيْهِم آياتِه وَ يُزَكِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُم
الْكِتاب وَ الْحِكْمَةَ وَ إنْ كانوامِنْ قَ ْبلُ لَفي ضَاللٍ مُبينٍ».اوست كه در ميان قوم بي كتاب پيامبري را از ميان خودشان برانگيخت
كه آيات او را بر آنان مي خواند و پاكيزه شان مي دارد ،و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد ،و قطعا در گذشته در گمراهي
آشكار بودند .شهيد مطهري نيز در خصوص ارزش علم چند حديث را نقل فرموده اند كه به زيبايي ارزش علم را در اسالم
معرفي مي نمايد:
روايت اول:طَلَبُ العِلْمِ فَريضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلِ ٍم وَ مُسْلِمَةٍ.
روايت دوم :اُطْلُبُوا العِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إلَي اللَّحْدِ.
روايت سوم :اُطْلُبُوا العِلْمَ وَ لَوْ بِالصّينِ.
روايت چهارم:اَلْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤمِنِ فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مَنْ أهْلِ النِّفاقِ.
پيامبر اكرم صلي اهلل نيز در بياني به قيمت يافتن آدمي به واسطه علم اشاره مي كند و مي فرمايد  :أكثَرُ النّاسِ قيمَةً أكثَرُهُم
عِلما  ،و أقَلُّ النّاسِ قيمَةً أقَلُّهُم عِلما.آن كس كه علمش از همه افزون تر باشد قيمتش از همه بيشتر است و آن كس كه
علمش از همه كمتر باشد قيمتش از همه كمتر .امام صادق(عليه السالم) نيز در اشاره به اين تأثير و كاركرد علم و دانش مي
ى الْمُلوك»؛ (زمام داران بر مردم حكومت مى كنند و دانشمندان بر زمام
فرمايد« :اَلْمُلوكُ حُكامُ عَلىَ النّاسِ وَالْعُلماءُ حُكامٌ عَل َ
داران)[2].
ميبينيم كه علم و دين در اسالم كامالً با هم سازگار بوده اند .اسالم دانش اندوزي را يك وظيفه تلقي كرده و اين خود بدان
معناست كه مسلمانان موظفند در طول حيات همواره به كسب علم و دانش روند و از نتايج سودمند و آن در زندگي خود بهره
مند شود  .در واقع اسالم چنان جايگاه وااليي به علم آموزي داده است كه آيات فراوان قرآن مجيد در اين رابطه گوياي اين
مطلب است.علم در اسالم معرفتي همگاني و فراگير است و منحصر به طبقه خاصي از افراد نيست و فراگيري علم و دانش
مربوط به هر زمان و مكان مي باشد .پيامبر اسالم(صلي اهلل عليه وآله) در يك جا فراگيري دانش را براي همه مسلمانان ،چه زن
ل مُسْلِ ٍم وَ مُسْلِمَة».همچنين از حضرت علي(ع) روايت
و چه مرد الزم مي دانند؛ ايشان مي فرمايد« :طَلَبُ الْعِ ْلمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُ ِّ
شده كه دانش را حتي از مشركين نيز فرا بگيريد.اسالم انسان را به مطالعه و كسب دانش تشويق مي كند زيرا همه علوم در
نهايت او را به سوي خداوند سوق مي دهند .به همين دليل مي گويند هر چه عالم علمش بيشتر شود ،خدا را بهتر مي
شناسد[3].
گاليله،كه نقش مهمي در وقف رياضيات داشت  ،اظهار داشت كه رياضيات زباني است كه خداوند جهان را با آن نوشت.فالسفه ،
از جمله فيثاغورس  ،احساس كردند كه نظم اساسي جهان عددي است و آنها معاني عرفاني را به رياضيات پيوستند.بسياري از
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دانشمندان از جمله نيكالس كوپرنيك دانشمند لهستاني نيز بر تشكيل جهان هستي بر پايه رياضيات تاكيد داشته و در سخني
از كوپرنيك داريم":خداوند اعداد طبيعي را آفريد و مابقي كار انسان است" و يا كپلر نيز گفته است:خداوند جهان هستي را بر
پايه ي رياضيات خلق كرده است.اساسا علم زماني ارزشمند است كه با اسفاده از مطالعه طبيعت سبب پيشرفت در زندگي بشر
باشد و با وجود اينكه خداوند متعال رياضيات را در طبيعت نهادينه ساخت يادگيري اين علم بسيار مفيد و ملزم است .شهيد
مطهري از رياضيات به عنوان يكي از علوم اسالمي تعبير كرده است و در بياني آن را داخل در فلسفه به معناي عام و در مقابل
الهيات دانسته است.در قرآن كريم نيز شاهد آن هستيم كه به رياضيات اشارات بسياري شده است.به عنوان مثال در سوره مريم
آمده است :لَقَد أحصَاهُم وَ عَ َّدهُم عَدّا".قطعآ خداوند آن ها را محاسبه نموده و با شمارش به جريان انداخته است ".دستورات
اكيد خداوندي در قرآن مجيد به نظر و تفكر در عالم طبيعت ،گوياترين دليل آن است كه جهان را مي توان با محاسبه دقيق
مطالعه كرد و با آن آشنا شد .اهميت علم و رياضيات در اسالم را مي توان با اين واقعيت تجسم كرد كه علم رياضيات در انجام
آيين مذهبي در اسالم استفاده مي شود .اگر تاريخ اديان را مطالعه كنيم  ،نمي توان نمونه اي از اين قبيل را يافت .هيچ آيين
ديگري از بشريت وجود ندارد كه در آن از مفاهيم و رويه هاي علمي يا رياضي در انجام ايين مذهبي استفاده شود .روم الندو
اين واقعيت را تشخيص داد و گفت كه ويژگي هاي واقعا حيرت انگيز دستاوردهاي اسالمي در رياضيات نتيجه دستورات مذهبي
آن است  .براي مسلمانان دانستن صحيح موقعيت مكه در رابطه با تمام نقاط يا مكانهاي مختلف جهان مسلمان از اهميت
حياتي برخوردار شد .مسلمانان همچنين مجبور به تعيين حركات طلوع و غروب آفتاب  ،طلوع و ايجاد ماه شدند كه مسلمانان
بواسطه آن روزه را تنظيم مي كنند .و سرانجام  ،اندازه گيري صحيح سطوح براي اهداف تقسيم زمين موروثي و همچنين
ن
ل حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ َفاِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْ ِ
استفاده از كسر براي تقسيم ارث(يُوصيكُمُ اللَّهُ في اَوْالدِ ُكمْ اللَّهُ في َاوْالدِكُ ْم لِل َّذكَرِ مِثْ ُ
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ اِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ َو
ن آباؤُكُ ْم َو اَبْناؤُ ُكمْ ال تَدْرُونَ اَيُّ ُهمْ اَقْرَبُ لَ ُك ْم
ن بَعْ ِد وَصِيَّةٍ ُيوصي بِها اَوْ دَيْ ٍ
وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلِاُمِّ ِه الثُّلُثُ َفاِنْ كانَ لَهُ ِاخْوَةٌ فَلِاُمِّ ِه السُّدُسُ مِ ْ
نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً).درواقع مي توان گفت در پنج جنبه ايين مذهبي اسالمي رياضيات اعمال شده
است:
.1تنظيم تقويم قمري (دوره هاي آن براساس ماه است).
. 2تنظيم اوقات پنج نماز روزانه (كه دوره آنها بر اساس خورشيد است).
. 3تعيين جهت قبله (كه هدف آن مكان خاص است)
. 4توزيع وراثت (كه شامل برخي مهارت ها در معادالت جبري حساب و درجه يك است).
 .5هندسه هنر تزئيني اسالمي (كه شامل طرح ها و مهارت هاي مختلف هندسي است)[7].
 .2اعجاز ریاضی قرآن
خداوند متعال قول داده است كه قرآن را از تغيير  ،فساد يا تحريف محافظت كند .از نظر تاريخي  ،كتاب آسماني قرآن تحت
تحقيقات رياضي متفاوت و مختلفي قرار گرفته است تا مكانيسم هاي محافظت شده در تركيب قرآن را نشان دهد و شواهدي از
اعتبار  ،اصالت و خدايي بودن آن را ارائه دهد.همانطور كه گفته شد دين مبين اسالم به بيان اهميت رياضيات و توجه مسلمانان
به اين علم پرداخته به طوري كه اوباما رئيس جمهور اسبق آمريكا به رئيس وقت ناسا چارلز بولدن گفته بود كه ناسا بايد از
طيف وسيعي از ملتها در سراسر جهان  ،از جمله ملتهاي مسلمان  ،كه مردم آنها "سهم تاريخي در علم  ،رياضيات و مهندسي
داشته اند" كمكهاي علمي بگيرد[9].
اما به راستي اعجاز رياضيات در قرآن كريم،دين اسالم و در نظر ائمه معصومين چه بود؟در ادامه به چندمورد از اين اعجاز اشاره
خواهيم كرد.كلمه "امام" به معناي رهبر و زمامدار الهي به صورت مفرد و جمع  12بار در قرآن كريم تكرار شده است كه
مطابق است با روايات نقل شده از پيامبر اسالم (ص) از طريق شيعه و سني مبني بر اينكه تعداد امامان بعد از ايشان  12نفر
مي باشند .لفظ «انسان» داراي هفت حرف است و اين در حالي است كه خداوند در قرآن مي فرمايد ما شما را در هفت مرحله
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خلق كرديم .لفظ «دنيا» داراي شش حرف است و خداوند مي فرمايد و همانا ما دنيا را در  6روز آفريديم .كلمه "سجد" به
معناي سجده كرد و مشتقات آن (در زمان ماضي  ،مضارع و امر)  34بار تكرار شده است كه اين عدد برابر است با تعداد سجده
هاي واجب روزانه  ،چون روزانه  17ركعت نماز واجب است و هر ركعت  2سجده دارد.كلمه "الشهر" (ماه)  12بار ذكر شده
است .به همين ترتيب  ،كلمه "اليوم" (روز)  365بار ذكر شده است .لفظ «صلوات»  5بار ذكر شده كه برابر با تعداد نمازها مي
باشد(صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب ،عشاء).در سوره ي ( 5۰ق) :آيه ي :38وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسَّنَا مِن لُّ غُوبٍ؛ما آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز آفريديم و هيچ گونه رنج و سختي اي به ما نرسيد و
جعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ
ل أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَ ْ
همچنين درسوره ي ( 41فصلت) :آيه ي :9قُ ْ
الْعَالَمِين؛بگو :آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براي او همانندهايي قرار مي دهيد؟ او پروردگار
جهانيان است!امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمين را  4.5ميليارد سال پيش بيني مي كنند .اين در حالي
است كه عمر دنيا  13.5ميليا رد سال برآورد شده است.در قرآن آمده كه زمين در دو روز و دنيا در شش روز خلق شد( .عمر
دنيا  3برابر عمر زمين است).عمر دنيا ( 13.5ميليارد سال) را بر عمر زمين ( 4.5ميليارد سال) تقسيم كنيد .جواب  3بدست
مي آيد[4].
برخي ممكن است اين موارد را تصادفي و منطقي در نظر بگيرند  ،اما مسلمانان معتقدند كه چيزي عميق تر در كار وجود دارد
و فرمول هاي رياضي پنهان در قرآن نشان دهنده پاسخ هاي اصلي طبيعت است.يك شيمي دان مصري در سال  1968ارتباطي
بين آيه اول قرآن و ساختار آن را كشف كرد".بسم اهلل الرحمن الرحيم"به زبان عربي  ،اين عبارت شامل  19حرف است .قسمت
اول "بسم" كه به معناي نام است .اين كلمه  19بار در قرآن آمده است 2698 .مورد از كلمه "اهلل" وجود دارد 2698 .دقيق ًا
 142بار بر  19قابل تقسيم است" .الرحمن"  57بار يعني " ،19*3الرحمين"  114بار يعني  19*6اتفاق مي افتد.همچنين
كلمه دريا  32بار و خشكي  13بار در قرآن مجيد تكرار شده است (كل .)45=13+32:حال با استفاده از رياضيات دانش بشري
اخيراً اثبات نموده كه آب  %71/111و خشكي  % 28/889از كره زمين را فراگرفته است .

از ديگر خصوصيات عدد  19مي توان گفت اولين آياتي كه بر پيامبر نازل شده است داراي  19كلمه است( :اِقْرَأْ بِاسْ ِم رَبِّكَ اَلَّذِي
خَلَقَ* خَلَقَ اَلْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ اَلْأَكْرَمُ* اَلَّذِي َعلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ اَلْإِنْسانَ ما َلمْ يَعْ َلمْ) .دومين باري كه قرآن نازل شد
آيات (1تا  )9سورة «قلم» بود كه داراي  38كلمه است (. )2*19سومين دفعه كه قرآن نازل شد آيات (1تا )1۰سورة «مزمل»
بود كه داراي  57كلمه است (. )3*19آخرين سوره اي كه نازل شده است سورة «نصر» مي باشد كه داراي  19كلمه است .و
اولين آية آن «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ وَ اَلْفَتْحُ» از  19حرف تشكيل شده است.قابل ذكر است عدد  19درتمام زبان ها به يك صورت
نوشته مي شود[6].
از ديگر اعجاز رياضي قران مي توان به نسبت طاليي اشاره كرد.نسبت طاليي)(Фاز نظر رياضي ساده است و معموالً به 1.618
تقريب مي يابد .بسياري از خصوصيات جالب رياضي وجود دارد كه به نسبت طاليي نسبت داده شده است و آن را در بين تمام
اعداد منحصر به فرد مي كند .نسبت طاليي در نبض هاي قلب ما  ،در نسبت ابعادي مارپيچ ، DNAدر قوانين آرايه برگ
گياهان به نام فيلوتاكسي،در بلورهاي برف  ،در ساختار مارپيچي كهكشان هاي متعدد و در بسياري ديگر اماكن .همين تعداد
است.مشخص شده است كه از اين نسبت براي طراحي سازه هاي معماري معتبر  ،حتي از جمله اهرام در مصر  ،استفاده شده
است .ستاره شناس مشهور كپلر اين عدد را به عنوان يك خزانه بزرگ تعريف كرد .بسياري از نقاشان  ،مهندسان و معماران
معروف  ،مانند لئوناردو داوينچي  ،صدها سال است كه از اين نسبت در آثار هنري خود استفاده مي كنند ..در واقع  ،نسبت
طاليي داراي خصوصيات رياضي است كه به نظر مي رسد اشيا و پديده هاي بي شماري از آنها پيروي مي كنند .بسياري از
دانشمندان نسبت طاليي را اثر انگشت خدا مي نامند كه در طبيعت نمايان مي شود.حال نقطه ي نسبت طاليي دنيا
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كجاست؟نسبت فاصله ي مكه تا قطب جنوب به فاصله ي آن تا قطب شمال دقيقا برابر  1.618است .عالوه بر اين نسبت فاصله
ي قطبين به فاصله ي مكه تا قطب جنوب بار ديگر برابر  1.618است.فاصله ي مكه تا قطب جنوب= 12348.32كيلومتر-فاصله
ي مكه تا قطب شمال= 7631.68كيلومتر.نسبت فاصله ي غرب اين نقشه تا مكه به فاصله ي شرق آن تا مكه باز برابر 1.618
مي باشد .عالوه بر اين ،نسبت فاصله ي شرق تا غرب اين نقشه به فاصله ي غرب نقشه تا مكه با كمال شگفتي باز برابر 1.618
ع
ت وُضِ َ
ل بَيْ ٍ
مي باشد.رابطه ي شهر مكه و نسبت طاليي در سوره ي آل عمران آيه ي  96به روشني مشخص مي شود:إِنَّ أَوَّ َ
لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ ُهدًى لِّ ْلعَالَمِينَ؛نخستين خانهاي كه براي مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد ،همان است كه در
سرزمين مكّه است ،كه پر بركت ،و مايه هدايت جهانيان است .تعداد كل حروف اين آيه  47حرف مي باشد .حال اگر از اول آيه
شروع به شمارش حروف بكنيم خواهيم ديد كه تا آخر كلمه ي مكه  29حرف وجود دارد .يعني نسبتي كه موقعيت مكه در
زمين را دارد ،در اين آيه حاكم است و آن نسبت برابر همان نسبت طاليي است.همچنين كعبه نيز در نقطه ي نسبت طاليي
ال قانع
مكه قرار دارد.اين نسبت ها به هيچ عنوان نمي توانند تصادفي باشند.شواهد عددي ارائه شده توسط اين مطالعه كام ً
كننده و قاطع بر نتيجه است كه هركسي مي داند طراحي و توسعه قرآني بايد با الهام قدرت فوق بشري خداوند متعال گرفته
شود[8].
موارد بسياري از اين قبيل در قرآن كريم وجود دارد كه ما قطره اي از اعجاز رياضي قرآن را در اين بخش آورديم.اما حال نگاهي
به دانش و علم رياضي ائمه معصومين بيندازيم .يكي از رياضي دانان يهودي كه از علم و دانش امام علي(ع) شنيده بود با خود
گفت چگونه ممكن است كه شخصي در همه زمينه ها استاد باشد .تصميم گرفت تا سوالي طرح كند تا ايشان را از جواب دادن
عاجز كند .بعد از مدتي سوالي حاضر كرد و نزد موال آمد و گفت :سوالي دارم كه بايد بدون تأمل جواب آن را بگويي و در جواب
گفتن به تو مهلت نمي دهم!موال فرمودند بپرس كه من بي درنگ جواب خواهم داد.پرسيد :به من خبر بده از كوچك ترين
عددي كه بر هر عددي از يك تا ده تقسيم شود و جواب كسر نياورد( .يعني به هر عددي از يك تا ده بخش پذير باشد)حضرت
بي درنگ فرمود :ايام هفته را در ايام سال ضرب كن تا عددي را كه مي خواهي بدست آوري!رياضي دان يهودي وقتي اين
عمليات را انجام داد و جواب امام را صحيح ديد ،به حقانيت علمي ايشان ايمان آورد و مسلمان شد،36۰*7=252۰ (.حال اگر
اين عدد را بر تك تك اعداد از  1تا 1۰تقسيم كنيم جواب هيچ باقي مانده اي ندارد و بخش پذير است).حال به نمونه ديگر از
دانش رياضي امير المومنين كه در علم رياضي بسيار مطرح بودند توجه كنيد.سه تن در تقسيم هفده شتر اختالف داشتند.
چون سهم يك نفر از آنها نصف شتران بود و هفده شتر نصف كامل ندارد ،سهم نفر ديگر ثلث آن شتران بود سهم نفر سوم تسع
آن شتران بود.اين داوري را نزد اميرالمؤمنين(ع) بردند ،حضرت فرمود« :رضايت مي دهيد كه من شترم را با شتران شما اضافه
كنم آنگاه تقسيم بنمايم.گفتند :چگونه رضايت نمي دهيم.پس شتر خويش را به شتران اضافه نمود و به آن كسي كه سهمش
نصف شتران بود ،نه شتر داد .به آن كسي كه سهمش ثلث شتران بود ،شش شتر داد و به آن كسي كه سهم او نه يكم بود ،دو
شتر داد و آخر هم يك شتر باقي ماند و آن شتر هم همان شتر حضرت بود[5].
 .3به كارگیری تعالیم قرآنی در آموزش ریاضی
تدريس و آموزش هميشه به عنوان يكي از اركان جامعه اسالمي در نظر گرفته شده است .اين امر به وضوح توسط تعاليم پيامبر
اسالم (ص) هنگامي كه فرمود " اِنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً"من به عنوان معلم برگزيده شدم،ديده شد .اين باالترين افتخار است كه
پيغمبر خود را معلم ميداند .شخصيت يادگيرنده در درجه اول توسط معلم يا مربي او شكل مي گيرد .پيامبر اكرم(ص) براي
جنگجويان باسواد دشمن پول ديه نمي پذيرفت .در عوض  ،وي شرط منحصر به فردي را براي آزادي آنها تعيين كرده بود كه
آنها بايد اصول خواندن و نوشتن را به ده كودك مسلمان بياموزند .دليل اين سياست ها گسترش سواد در بين اعضاي جامعه
مسلمان و از اين رو ساختن فردي است كه شخصيت انساني او با دانش كامل و متمايز از ذهن سالم است.محمد بن شاعنان،
فقيه معاصر امام الشافي  ،قديمي ترين كتاب عربي را در زمينه تعليم و تربيت با عنوان"قوانيني براي معلمان"توليد كرد .وي در
كار خود تعدادي از وظايف اصلي معلمان را ذكر كرده است  -آنچه امروز "منشور معلمان" ناميده مي شود  ،از جمله  :معلم
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بايد شخصاً دانش آموزان خود را حضور غياب كند،براي معلم جايز نيست كه توجه خود را از مراقبت از دانش آموزان معطوف
كند،او بايد ايمني آنها را حفظ كند و مرتباً پيشرفت يادگيري آنها را بررسي كند،او بايد كوشش كامل و فداكاري بااليي نسبت
به آنها نشان دهد،او بايد يك زمان جلسه براي بررسي كتاب اختصاص دهد و دانش آموزان را به بحث تشويق كند ،بحث هاي
گروهي دانش آموزان را قادر مي سازد تا ارتباطات خود را بهبود بخشند  ،ديدگاه هاي خود را اصالح كنند،معلم بايد فقط در
كنار فراگيران باشد و بر اساس وضعيت اجتماعي يا مالي آنها تبعيض قائل نشود  ،در غير اين صورت او به مأموريت آموزشي
خود خيانت كرده است .اين رسم معمول معلمان در جوامع اسالمي بود  ،هيچ نظريه و متني را نمي توان يافت كه مخالف اين
عمل باشد[11].
به گفته ابن شاعان ،معلم بايد هدفش تعليم خواندن  ،نوشتن و هجي كردن و زمان باشد .او همچنين بايد عالوه بر شعر زيبا ،
قرآن و رياضيات را به آنها بياموزد.در تعدادي از كتاب هاي زندگي نامه و تاريخ ثبت شده است كه برخي از اصحاب پيامبر با
عمل رياضي آشنا بودند .اين افراد امام علي (ع)و عموي او عباسي كه روشي را براي محاسبه سهام ارث با استفاده از اصل
تناسب كه امروزه نيز اعمال مي شود بودند .عبد اهلل بن عباس  ،زيد بن ثبيت و معاويه بن ابوسفيان نيز در ميان اين اصحاب
بودند كه پيامبر (صلي اهلل عليه وآله) براي آنها دعا كرد "يا اهلل  ،حساب او را بياموز.كتاب هاي تاريخ و زندگي نامه ها نيز
گزارش دادند كه جامعه اوليه عرب  ،رياضيات را در جنبه هاي مختلف زندگي روزمره تمرين كرده است.مانند :معامالت تجاري
 ،تقسيم آب آبياري و غيره .عالوه بر اين  ،اصول هندسه در زمينه هاي ساخت و ساز  ،معماري و مهندسي اعمال شده
است.همچنين علم نجوم براي تعيين جهت ها  ،به ويژه قبله (جهت نماز) و همچنين برآورد مسافت براي اهداف سفر انجام
شد..با توجه به لزوم استفاده از رياضيات  ،مي توان گزارش هاي بسياري را يافت كه در آنها دانشمندان جامعه اسالمي فراگيري
رياضي را فرا مي خوانند .ابن الجوزي در كتاب «شيفت الصفوا» («شرح نخبه») نقل كرده است كه امام شافعي به شاگردان خود
گفت:در گفتار با سكوت و استدالل با كار ذهني كمك كنيد .هركس حديث را ياد بگيرد قدرت استدالل او تقويت مي شود و
هر كسي كه رياضيات را بياموزد  ،قضاوتهاي او محكم مي شود.مربي ميسكاويه پس از آموزش به آنها درمورد قانون شريعت و
اخالق  ،نياز به آموزش حساب و هندسه به دانش آموزان را در سنين پايين تأييد مي كند .او گفت فرد كامل و خوشبخت كسي
است كه از زمان نوزادي بر اساس اصول اخالقي شريعت تحصيل كرده است .بعد  ،اصول حساب و هندسه به آن فرد آموزش
داده مي شود  ،بنابراين او عادت مي كند درست صحبت كند و با دقت استدالل كند[12].
آموزش و يادگيري موثر رياضيات مدرسه يكي از اهداف اصلي آموزش رياضيات است .اسالم به عنوان يكي از آموزه هاي ديني
داراي ارزش هاي بسيار خوبي در زندگي اجتماعي است كه اخالقل كريمه نام دارد كه از قرآن و الحديث ناشي مي شود.از
ديدگاه اسالمي،آموزش يا يادگيري واسطه اي است براي ساختن فردي با شخصيت خوب (اخالق كريمه) .به همين ترتيب ،
يادگيري رياضيات مي تواند به عنوان واسطه اي براي تلقين مقادير خوبي كه در يك آموزه اسالمي آمده است ،مفيد باشد.
تقويت شخصيت اسالمي با سيستم يادگيري رياضيات در مدرسه انجام مي شود.يادگيري رياضيات اگر بتواند وسيله اي براي
القاي اين مقادير خوب باشد  ،براي زندگي معنادارتر خواهد بود.در ادامه به ارزش هاي خوب اخالق اسالمي است كه بايد در
يادگيري رياضيات ايجاد شود را بررسي مي كنيم.
صبر؛اين اصطالح به معناي نگرش براي تحمل هرگونه وسوسه يا تحمل ،عجله نكردن و آرام بودن در شرايط دشوار است .اين
نگرش يكي از ارزش هاي اخالقي خوبي است كه الزم است در انسان تكثير شود.در قرآن كريم آيات بسياري در خصوص صبر
ن آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ.در حل مسائل رياضي  ،فرد ملزم به صبر و شكيبايي است  ،يعني بايد دقيق
آمده است مانندَ :يا أَيُّهَا الَّذِي َ
كار كند  ،هرگز تسليم نشود و عجله نكند .صبر الزم است زيرا حل مسائل رياضي بايد به صورت منسجم و با استفاده از
روشهايي انجام شود كه بعضي اوقات به مراحل بسيار طوالني نياز دارد.
صداقت؛دروغ نگفتن ،پيروي از قوانين قابل اجرا (تقلب نكردن).صداقت يكي از خصوصيات واالي حضرت محمد(ص)است .در
قرآن از افرادي كه ذات صادقي دارند به عنوان صديقين ياد مي شود كه از نظر موقعيت با پيامبر  ،شهدا و صالحان برابر هستند
(سوره نسا ، )69 ::افرادي كه شخصيت صادقي دارند به معناي افرادي هستند كه مي توانند اعتماد را حفظ كنند.صداقت يك
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نگرش بسيار اساسي در رياضيات است زيرا افرادي كه مسائل رياضي را حل مي كنند بايد صادقانه كار كنند  ،يعني پيروي از
قوانين  ،خصوصيات  ،قوانين  ،بديهيات  ،كه به طور منطقي تنظيم شدهاند .عدم صداقت در پاسخ به مسائل رياضي را هميشه
مي توان تشخيص داد.زيرا با مشاهده مراحل استفاده شده در حل مسائل رياضي مي توان كنترل كرد.اين بدان معني است كه
فردي كه رياضيات مي خواند به طور غيرمستقيم به او القا شده است كه ذاتي صادقانه داشته باشد.
جهاد؛به معناي استفاده از تمام پتانسيل موجود در ذهن  ،روح و بدن (از نظر جسمي و روحي) براي انجام يا دستيابي به كاري
است .يكي از كلماتي كه از جهاد شكل گرفته است اجتهاد است كه به معناي بسيج تمام توانايي هاي علم براي حل مسئله
است .اين فعاليت اجتهادي از آثار بزرگ دانشمندان مسلمان در زمينه هاي مختلف علمي پديد آمد .در حل مسائل رياضي ،
افراد ملزم هستند كه تمام توانايي هاي ذهني و جسمي خود را بسيج كنند زيرا براي حل آن نياز به توانايي در شناسايي
مشكالت  ،تعيين راهبردهاي مناسب و حل آنها به صورت سيستماتيك است .همه اينها مستلزم استدالل قوي  ،تحمل روحي و
جسمي است .بنابراين به طور غيرمستقيم  ،تالش جدي در حل مسائل رياضي  ،اجراي ارزش جهاد در تعاليم اسالمي است.
تفكر؛در قرآن تعدادي كلمه وجود دارد كه به انسان ها مي گويد ذهن خود را باز كنند و از ذهن خود براي درك خلقت خدا
استفاده كنند ،از جمله:أَفَلَا تَعْقِلُونَ ،اَفَال تَتَفَكَّرون،أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ،أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ،كه معني همه آنها همين است" فكر نمي كني؟".
تفكر در اين جمالت با مشاهده  ،تحقيق و اثبات قابل تفسير است كه همه اين ها به توانايي تفكر منطقي نياز دارد .تفكر
منطقي جوهر يادگيري رياضيات است .هر استدالل بايد منطقي بر اساس خصوصيات  ،قواعد  ،قضيه هايي كه ثابت شده اند
درست شود .بنابراين افرادي كه رياضيات مي خوانند  ،آموزش ديده اند تا بتوانند از ذهن خود به طور منسجم  ،منظم يا
منطقي استفاده كنند[11].
 .4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با بهره گيري از اعجاز رياضيات قرآن كريم سعي در بيان نكات بارز و برجسته ي رياضياتي در قرآن براي
معلمان و دانشجو معلمان داشتيم كه با استفاده از اين مفاهيم در تدريس و كالس درس مي توانم عاله بر ايجاد شور و اشتياق
قرآني در دانش آموزان،آن ها را به اهميت واالي درس رياضيات در مطالعه طبيعت مطلع سازيم.تدريس و آموزش هميشه به
عنوان يكي از اركان جامعه اسالمي در نظر گرفته شده است.اين امر به وضوح توسط تعاليم پيامبر اسالم (ص) هنگامي كه
فرمود " اِنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً"من به عنوان معلم برگزيده شدم،ديده شد.از آنجا كه قرآن كريم كتابي الهي و براي همه ي اعصار
است،مي توان با استعانت از آن درهاي علم و معرفت را به روي همگان گشود.سراسر قرآن كريم و كالم اهل بيت پر است از
اعجاز و سخنان گوهر باركه تا قيامت تازگي و بديع بودن خود را دارند.مامعلمان و دانشجو معلمان در هر درسي كه وظيفه
تدريس آن را داريم،چه رياضيات باشد،چه زيست شناسي باشد و چه خود درس دين و زندگي،بايد استعانت از قرآن كريم و
بيانات ارزشمند ائمه اطهار را سرلوحه كار خود قرار دهيم.اميد است پژوهش حاضر در جهت رسيدن به اين هدف،هرچند
كوتاه،موثر واقع شود.
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