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 کارگردان:دارن آرنوفسکی

 

 

 

است. او با  آمریکایی کنندهتهیهو  نویسنامهفیلم، کارگردان ۱۹۶۹فوریه  ۱۲دارن آرونوفسکی زاده 

  .دارند، به شهرت رسید کتاریو  گرافراواقعکه مضامین  شناسانهدرام روانهای فیلمساخت 

بنیاد فیلم و  دانشگاه هاروارددر  شناسی اجتماعیانسانو  رشته فیلم سازیآرونوفسکی که در 

کارگردانی کرد. او برای  پیبه نام  ۱۹۹۷است، اولین فیلم خود را در سال تحصیل کرده آمریکا

نامزدی و جوایز متعددی را از  قوی سیاهو  ای بر یک رؤیامرثیهمانند هایی ساخت فیلم

 های معتبر سینمایی به دست آوردجشنواره

 

.  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0)
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 بررسی فیلم:

Pi  است که در  دارن آرونوفسکی کارگردانی به روانشناسانه تریلر و سورئالیستی فیلمیباور به آشفتگی -پییا

ریت برای بهترین ایندپندنت اسپی جایزه و ساندنس فیلم جشنواره ساخته شد و توانست جوایز ۱۹۹۸ سال

 .است شده گرفته پی عدد نامه را ببرد. نام این فیلم ازفیلم

 

 

 

 

 .این فیلم اولین کار بلند دارن ارونوفسکی است که توجه بسیاری از منتقدین را به خود معطوف ساخت. اما فیلم

pi مضمون و محتوا فیلمی  یک فیلم صرفا تجاری نبود زیرا به خاطر ساحتارهای پیچیده و نوع روایت داستان و

 .تماشاگر پسند نبود. اما به واقع یکی از متفاوت ترین اثار سینمای دهه نود میباشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C
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است، او سعی دارد  (Maximillian Cohen) داستان یک ریاضی دان نابغه به نام ماکسیمیلیان کوهن pi فیلم

هم ارائه میکند. او دارای بیماری صرع  را کشف کند و برای این کار نظریه هایی راماهیت خدا با علم ریاضی 

 .است و گاه و بیگاه دچار تشنج های شدید عصبی و مغزی میشود

 

 رابطه علم ریاضی با خدا،دین ،مذهب،فلسفه

 باز گویی فرضیه ها:

 ریاضیات زبان طبیعت است. -۱

 همه چیزهای اطرافمان را میتوان با اعداد و ارقام،تفسیر و درک کرد. -۲

 …نمودار هندسی اعداد هر سیستمی را رسم کنیم،الگوهای خاصی پدید می اینداگر  -3

 بنابراین الگوها در همه جای طبیعت وجود دارند. -4

ریاضیات زبان طبیعت است و این جز ء اولین دیالوگهایی است که توسط کوهن گفته میشود ،شاید یکی از نکات 

که باشد به فکر فرو میبرد و فیلم در این زمینه به خوبی  مثبت این فیلم ان است که مخاطب را از هر قشری

عمل میکند .فکر کردن به جهانی که طبق علم ریاضیات به وجود امده و طبق همین علم پیش میرود .به طوری 

رقمی است! با توجه به نام دانشمندان و فالسفه بزرگ که در این فیلم  ۲۱۶که در سکانسی از فیلم خدا یک عدد 

ا را میشنویم ،میتوان فیلمنام انه  pi  را یک فیلم فلسفی نیز قلمداد کرد،فیلمی که به مسائل افرینش میپردازد و

.با نگاهی روشن گرایانه سعی در اثبات خدا توسط علم دارد  



 

7 
 

این فیلم جدا از ساختارهای فلسفی که دارد به مسائل سیاسی نیز گوشه چشمی دارد و به طور نامحسوسی به 

ی هم اشاره میکند. سیاستمداران در پی کشف حقیقت برای جهان هستی هستند تا توسط کشف ان موارد سیاس

 به جاودانگی و قدرت برسند

در سکانسی از فیلم به رابطه بین اعداد و کتاب مقدس تورات اشاره میشود که رابطه ای شگفت انگیز و واقعی 

مرموز و رمز گونه حکایت از رمزی برای جاودانگی دارد  است. رابطه بین زبان عبری و ایات تورات به صورت کامال

 ! مسئله ای که در این فیلم عنوان میشود اعداد فیبوناچی و زبان عبری و تورات! و رابطه تنگاتنگ بین اینهاست

سری فیبوناچی چه در ریاضیات چه در فیزیک و علوم طبیعی ، کاربردهای بسیار دیگری دارد ، ارتباط زیبای 

 هایدانه یا هاگلبرگ در توان می را الگو این …ای خوش صدا در موسیقی ، چگونگی تولد یک کهکشان و هفاصله

انسان از ناف به  خود. کرد مشاهده …های کاج و مثالً آناناس ، گل داوودی ، گل کلم ، میوه گیاهان از بسیاری

های نوری ها ، سالمانند ساختار کریستالهایی ای در پدیدهاین نسبت نقش پیچیده .شودنسبت فی تقسیم می

ها و های موسیقی ، ساختار سیارهفاصله بین سیارات و پریودهای چرخش ضریب شکست نور در شیشه ، ترکیب

کند . علم ثابت کرده است که این نسبت به راستی نسبت پایه و مبنای خلقت جهان است . حیوانات بازی می

انددانستهرا یک نسبت الهی میهنرمندان دوره رنسانس عدد فی   

 

 

 . 

شمار از وجود این های بیالعاده ارزشمند هستند . در بین مثالهای طالیی ، مانند نسبت طالیی فوقمستطیل

این دو مارپیچ فاصله دقیقی را با هم براساس نسبت  است DNAترین آنها مارپیچ های نسبت و یکی از برجسته

 .تابندیکدیگر میکنند و دور طالیی حفظ می
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گویند هیچ حدی ندارد و شکل الزاویه نیز میاسپیرال طالیی که به آن اسپیرال لگاریتمی و اسپیرال متساوی

نهایت حرکت کرد . از یک سو هرگز به ثابتی است . روی هر نقطه از اسپیرال می توان به هر یک از دو سو تا بی

.رسیمبه انتها نمی رسیم و از سوی خارجی نیز هرگزمرکز نمی  

ها دقیقاً براساس رشد منحنی بافد . رشد باکتریشبکه تارهای خود را به صورت اسپیرال لگاریتمی میعنکبوت 

.اسپیرال است  

های جانوران و نحوه ها ، شاخها ، سرخسهای اقیانوستنان ، موجها ، صدف نرمهای آبی ، صدف حلزوناسب

گردان و چیدمان گل مروارید ، همه به صورت اسپیرال لگاریتمی است . گردباد تابهای گل آفقرار گرفتن گلبرگ

کنندها از نگاه بیرون کامالً در مسیری به صورت اسپیرال حرکت میو منظومه  

. 

 . 
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رقمی است چه میتواندباشد؟عدد و رمزی که هم  ۲۱۶اما این حقیقت چیست ؟و این رمز جاودانگی که یک عدد 

هم سیاستمداران و دانشمندان در این فیلم به دنبال کشف کردن ان هستند و برای همین در این مذهبیان و 

فیلم ما مشاهده میکنیم که تمام این گروهها به هر نحوی که شده میخواهند با کشف کردن این رمز حقیقت 

که تمام این گروهها  را ثابت کنند و ان از برای اعمال پلید استفاده کنند ،و همین عوامل سبب میشود اخد

سخت به دنبال ماکسی کوهن نابغه باشند چون او کلیدی است برای کشف حقیقت! ماکسی کوهن دست به یک 

خطر بزرگ میزند،تا جایی میخواهد باال برود، که امکان نابودیش وجود دارد .در سکانسی از فیلم استاد ریاضی 

ی سوختاگر زیاد باال بروی خواهدان کوهن به او میگوید :  

 نتیجه:

است، اصالً  نیاز ا یزیهر چ ایساخته شده و  ایبه وجود آمده  زیمعنا که مثالً از چه چ نیخداوند به ا تیماه

 ییخدا گریراه ندارد. به عبارت د ینشانه نقص و کمبود است و در ذات اله ،ییفرض ها نی. چنباشدینم حیصح

به  ابدییراه نم یبه ذات اله زیو عقل ن دیآینم رما د الیخدا است و اصوالً خداوند در تصور و خ م،یکنیکه تصور م

نامحدود در احاطه موجود  یاو را درک کند، چون الزمه آن، احاطه به خداوند است و خدا تیمعنا که ماه نیا

.شودیمحدود و عقل ناقص داخل نم  

فطرت ایراه دل -۱  

عتیراه طب ایراه حس و علم -۲  

پردازدیبه اثبات خدا م یو عقل یاستدالل فلسف قیراه عقل که از طر-3 . 

 اریاثبات صانع استفاده شده و سخن در باب اثبات خدا بس یاز هر سه راه برا یاسالم اتیو روا میقرآن کر در

و  یخداخواه زهیغر. راه فطرت همان داردیرا به تأمل وام یفطرت آدم وا،یش یانیبا ب یگاه میاست و قرآن کر

کشش و  نینهاده است. ا عتیبه ود یساناست که خداوند در نهاد هر ان یجاذبه معنو یاست که نوع ییخداجو

 یخود را به سو دهیپس د": دیفرمایما است. خداوند م اریو  نیعمر قر شهیمن و تو و خدا در هم نیجاذبه ب

 نی( در قسمت آخر ا۱. )"است دهیها را بر آن آفراست که خداوند انسان یفطرت نیمتوجه گردان! ا ،یاله نییآ

کندیم دیتأک یو خداشناس نید بهانسان  شیبودن گرا یفطر هیآ . 

و زمان  نیبه زم یوقت نگرد،یم یبه نظام هست یشناخت خالق. انسان وقت یاست برا یراه زین عتیحس و طب راه

وجود دارد که مجموعه  یخالق ابدییم کند،یرا لحاظ م نهایو نظم حاکم بر ا نگردیو وجود خود م یو خشک ایو در

گذارده است شیرا با نظم خاص، به نما یعالم هست  
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راه  نیدر ا ی. قرآن مشوق آدمباشدیها مراه نیراه دشوارتر نیاثبات کردگار باز است، هر چند ا یبرا زیراه عقل ن

 انیبن یفلسفه اسالم یبراساس مبنا نیبراه نیبر اثبات صانع اقامه شده که ا یادیز یفلسف نیو براه باشدیم

 .نهاده شده است

جهان اثر  نیاست که ا یهست و آن خدا موجود واجب الوجود ییاذعان کرد که خدا دیکه با نیسخن ا خالصه

نمیتوان پی اهیت خدا مبرسیم ولی هیچ وقت به شناخت خدا  و میتوان با مطالعه پیرامون خود به صنع او است

 برد.
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