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نقش هندسه در درك جهان چيست؟ چون ■
شـمـا بـه نـقـش هـنـدســه در مــاهــواره�هــا اشــاره
كرديد، پس هندسه از داخل و دور و بر كره�ى
زمين بيـرون آمـده اسـت. آيـا مـعـتـقـديـد كـه در

درك جهان هم نقشى دارد؟
 درحقيقت آن�چه كه ما در زندگى با آن سر�و❍

كار داريم، به�خصوص در دو بعد يا سه بعد،
به نحوى با هندسه مربوط است؛ از نظر شكل
هندسى و ويژگى�هايى كه دارد. هنگامى كـه
در خيابان راه مى�رويد، تابلوهاى مـتـفـاوتـى
مى�بينيد كه نشانگر اشكال هندسى هسـتـنـد.
ساختمان�هايى مى�بينيد كه احجام هندسـى را
نشان مى�دهند. در بـازى فـوتـبـال، تـوپ بـه
شكل كره است كه يك شكل هندسى است.
مى�توانيم بگوييم كه ما هم از نظر شهود، يعنى
آن�چه كه در زندگى روزمره مى�بينيم با اشكال
هندسى سر�و�كار داريم و هم از نظـر قـوانـيـن
حاكم بـر جـهـان، هـنـدسـه مـهـم اسـت. در
استانداردهاى موضوعى هندسه آمده است:
«هندسه ابزارى تقديم مى�كند كه به�وسيـلـه�ى
آن مى�توان جهان را توصيM، تجزيه، تحليل
و درك كرد؛ ابزارى براى ديدن و فـهـمـيـدن

زيبايى موجود در ساختارها…»
سؤال بعـدى بـه وضـع آمـوزش ريـاضـى در ■

سال�هاى قبل از انقالب اسالمى برمى�گردد؛
يعنى در واقع از همان زمانـى كـه شـمـا شـروع
كـرديـد بـه تـدريـس يـا تـحــصــيــل ريــاضــى، تــا

دوره�ى قبل از انقالب.
 هجرى شمسى، يعنى سال١٢٣١ از سال ❍

،١٢٩٧تـأسـيــس دارالــفــنــون، تــا ســال 
كتاب�هاى درسى ايران، ترجمه�ى كتاب�هاى
كشورهاى غربى، به�ويژه كشورهاى اروپايى

 شـمــســى، شــوراى١٢٩٠بـود. در ســال 
وزارت معارف، تدوين ريز مواد برنامه�هاى
درسى شش ساله�ى دبستان را كه در شـهـر،
مكتب شهرى و در روستاها، مكتب دهكده
مى�ناميدند، آغاز كرد. در متن اين ريز مواد،
هدف�هايى از آموزش و پرورش نيز گنجانده

١٢٩٧شده بود. اين ريز مواد درسى در سال 
شمسى به تصويب مجلس شـوراى آن زمـان
رسيد و پس از آن، ريز مواد برنامه�ى درسى
سـيـكـل اول دبـيـرسـتـان و دانـش�سـراهــاى
مقدماتى و دبيرستان�هاى پسرانه و دخـتـرانـه
تهيه شد. كتاب�هاى تألي�Mشده در اين دوره

 مورد استفاده قرار گرفتند.١٣٣٤تا سال 
، براساس اصـل چـهـار١٣٣٤در سـال 

ترومن (كمك به كشورهاى در حال توسعه)،
اهداف و ريز مواد برنامـه�هـاى درسـى بـراى
دوره�ى دبيرستان توسط هيئتى آمريكايى تهيه
و كتاب�هـاى درسـى بـر ايـن اسـاس نـوشـتـه
شـدنـد. يـكـى از ويـژگـى�هــاى ايــن دوره،
چند�تأليفى بودن كتاب�هاى درسى بود. يعنى
براى هر درس در هر كالس، دو يا سه كتاب
وجود داشت و معلمين به انتخاب خود يكى
از آن�ها را براى تدريس انتخاب مى�كردنـد.
چند�تأليفى بودن كتاب�ها در آن دوره، بيشتر
از مفيد بودن، معايبى داشت كه رقابت�هاى
ناسالم مؤلفان كتاب�ها براى انتخاب كتابشان
توسط دبيران، و نقص محتواى بسـيـارى از

اين كتاب�ها، دو نمونه از آن�هاست.
، نظام آموزشـى ايـران و١٣٤٤در سال 

درنتيجه اهداف آموزشى و ريز مواد برنامه�ى
درسى تغيير كرد و دوره�ى راهنـمـايـى بـراى
اولين�بار جزو دوره�هاى تحصيلى ايران قرار
گرفت و دوره�ى ابتدايى پنج سال تعيين شد.

 مورد بازنگرى١٣٥٤اين برنامه�ها نيز در سال 

هاشار
در شماره�ى قبل قسمت اول مصاحبه با

استاد محمدهاشم رستمى را مالحظه كرديد، ايشان
عضو هيأت تحريريه مجله�ى برهان متوسطه و مؤل'

كـــتـــاب درســـى دوره�ى مـــتـــوســـطـــه و عـــضـــو شــــوراى
بـرنـامــه�ريــزى درســى گــروه ريــاضــى دفــتــر تــألــيــ' و

برنامه�ريزى درسى و مؤل' دايرةالمعـارف هـنـدسـه
 سال سابقه�ى تدريس٤٥ جلد و… هستند كه ١٧

دارند. اينك در پى ادامه�ى مصاحـبـه بـا
ايشان را مى�آوريم.

قسمت دومنخبه�پرورى نكنيم!

دكتر غالمرضا ياسى�پور     ●
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قرار گرفت. نكته�ى مهمى كه در ارتـبـاط بـا
اهداف آموزشى و ريز مواد كتاب�هاى درسى
ايران در اين دوره�ها مى�توان گفت اين است
كه كتاب�هاى درسى ايران، ترجمه يا اقتباسى
از كتاب�هاى كشورهاى خارجى بودنـد. بـه
بـيـان ديـگـر، دو نـكـتــه�ى اســاســى كــه در
استانداردهاى جهانى نيز آمده�اند، يعنى ايـن
كه برنامه�هاى درسى كشور هنگامى موفق�اند
كه هم به يافـتـه�هـاى دانـشـى روز، و هـم بـه
سنت�هاى خوب آموزشى كشور توجه كـرده
باشند، در برنامه�هـاى درسـى ايـران از سـال

 مورد توجه قرار١٣٥٧ شمسى تا سال ١٢٣١
نداشتند. در مواردى هم، اگر به يافتـه�هـاى
جديد دانش توجه شده، اين توجه ناقص و يا
افراطى بوده است. به بيان ديگر، ما تا قبل از
انقالب اسالمى، دانش و برنامه�ى درسى را

مونتاژ مى�كرديم و نه توليد.
بعد از انقالب اسالمى، بهتريـن دوره�ى
برنامه�ريزى و تأليM كتاب�ها مربوط به سـال

 است كه كتاب�هاى ابتدايى و راهنمايى١٣٥٩
تغيير كردند. در اين دوره، ريز مـواد درسـى
را خود «دفتر برنامه�ريزى و تأليM» تهيه كـرد
و اهداف نيز بـه�وسـيـلـه�ى وزارت آمـوزش و
پرورش و شوراى عـالـى آمـوزش و پـرورش
مشـخـص شـدنـد. آن�گـاه هـدف�هـاى كـلـى
آموزش رياضى در دوره�ى عمومـى و سـپـس
هدف�هاى خاص آموزش رياضى در ابتدايـى
و راهنمايى براى هر سال تحصيلى مشخـص
گرديد و بر اين اساس، ريز مواد درسى تهيـه
و كتاب�ها تألـيـM شـدنـد. آن�گـاه كـتـاب�هـا
يك�سال در تعدادى از مدارس تـهـران كـه بـه
صورت تصادفى انتخاب شده بودند، آزمايش
شدند و بعد به اجراى سـراسـرى رسـيـدنـد.
براى هر كتابى هم راهنماى معلم تأليM شد.

يعنى كتاب�هاى اين دوره ديـگـر نـه مـونـتـاژ ■
.بودند نه ترجمه

 بله، درحقيقت اين بخش ديگر نه مونتـاژ❍
بود و نه ترجمه. البته در مواردى باز هـم در
تأليM كتاب�هاى دبيرستانى نظام جديـد، از
ترجمه�ى كتاب�هاى خارجى استفاده شد، و
بعضى�جاها نوآورى�هايى انجـام گـرفـت كـه
ناقص ماند و شايد برخى از مشكالت اخـيـر

نظام جديد در متوسطه هم به همين مـسـائـل
برمى�گردد.

شما سؤال بعدى را هم جواب داديد؛ يعنى ■
وضع آموزش رياضى در حال حاضر. نظرتان

 تأثـيـرًدرباره�ى المـپـيـادهـا چـيـسـت؟ آيـا واقـعـا
مثبتى دارند؟ اگر دارند چه�قدر است؟

 در تكميل سؤال قبلى مختـصـرى عـرض❍
كنم، در برنامه�ريزى دوره�ى متوسطه در نظام
جـديـد آمـوزشـى، هـمـان�طـورى كـه اشـاره
كرديم، يا به سنت�هـاى آمـوزشـى خـودمـان
توجه نشده، يا به يافته�هاى جديد، و يـا اگـر
شده، هر دو كم�رنگ بوده�اند. درحقيقـت،
دليل بـروز مـشـكـالت هـم در نـظـام جـديـد
آموزشى همين است. اما الزم است بگويـم
كه بـا سـعـى و تـالش، مـى�تـوانـيـم آمـوزش
رياضى را در كشورمان به بهترين و باالتريـن
سطح مطلوب برسانـيـم. بـراى نـيـل بـه ايـن
هدف الزم است به توليد دانش بپردازيم. در
اين راستا، كارى كه در حال حاضر در گروه
رياضى دفتر برنامه�ريزى و تأليM كتب درسى
در حـال انـجـام اسـت، تـهـيـه�ى راهـنـمــاى

برنامه�ى درسى ملى رياضى ايران است.
در آينده؟ ■
 در آينده. همان طور كه گفتم، كارى كـه❍

االن دارد انجام مى�شود، كارى است كـه بـه
طرف توليد دانش پيـش مـى�رود. بـرنـامـه�ى
شوراى رياضى دفتر برنامه�ريزى و تأليM كه
من هم عضو آن هستم، اين است كه به جاى
Mكتاب�هاى درسى، راهنمـاى تـألـيـ Mتألي
كتاب�ها را تهيه كنـيـم. نـخـسـت راهـنـمـاى
برنامه�ى درسى ملى رياضى براى ايران تهيـه
شــود و پــس از بــررســى آن در دوره�هـــاى
سراسرى كشورى، براى هر كتاب، راهنماى
تأليM تدارك ببينيم. اين راهنماها در سراسر
كشور در كالس�هاى سراسرى به نظرخواهى
گذاشته شوند. در مرحله�ى تأليM هم، هـر
فرد يا گروهـى كـه مـى�تـوانـد كـتـاب درسـى
بنويسد، مـجـاز اسـت بـه�صـورت فـردى يـا
گروهى، در تأليM كتاب�ها مشاركت كند.

يعنى چند تأليL داشته باشيم؟ ■
 بله. البته از بين كتاب�هاى يك مـوضـوع❍

درسى، شايد يك كتاب به�عنوان تأليM برتر

و به�عنوان كتاب درسى انتخـاب شـود؛ ايـن
 مشخص خواهد شد. ولى به هرًمطلب بعدا

حال، مؤلفين با توجه به راهنماى بـرنـامـه�ى
درسى، مجاز به تأليM كتاب مى�شوند.

نـظـرتـان را دربـاره�ى الـمــپــيــادهــا و ايــن�كــه ■
تأثيرشان مثبت است يا منفى، مى�فرماييد؟

 من نمى�توانم بگويم نقـش مـنـفـىً طبيعتـا❍
دارند. المپيادها قشر خاصى از دانش�آموزان
را در�بر�مى�گيرند و به نظر مـن در پـيـشـرفـت
دانش رياضى و به�طور كلى ساير شاخه�هـا،
مثل فيزيك و شيمى، مؤثرند. آن�چه كه قبول
نـدارم ايـن اسـت كـه نـخـبـه�پـرورى كـنـيـم.

مخاطب ما، مخاطب عام است.
يـعـنـى قـهـرمــان�پــرورى را قــبــول نــداريــد؛ ■

حداقل در رياضيات.
 ولى مى�پذيرم كه باعث پيـشـرفـت دانـش❍

رياضى مى�شود و در اين زمينه مؤثر است.
نقش كتاب�هاى كمك�آموزشى در آموزش ■

ريـــاضـــى چـــيـــســــت؟ امــــروزه كــــتــــاب�هــــاى
كمك�آموزشى خيلى زياد شـده�انـد، قـديـم�هـا

 شايدًخيلى كم بودند. در دوره�ى شما، مثال
فـقـط هـمـيـن كـتـاب�هـاى صـفـارى قـربــانــى در
زمينه�ى هندسه يا جبر وجود داشتند. ولى االن
ده�هـا، شـايـد صـدهـا كــتــاب در هــر رشــتــه�اى
موجود است. آيا تعدادشان زياد نيست؟ يا نه
كم هم هستند؟ نقششان در پيشبرد رياضـى و

كمك به دبير يا معلم رياضى چيست؟
 من وجود اين همه كتاب را زائد مى�بينم.❍

ما قبول داريم كه كتاب درسى بسته است و به
عبارت ديگر، تعـداد صـفـحـات مـحـدودى
دارد. از طرف ديگر، ساعت�هـاى تـدريـس
اين كتاب در دبيرستان يا مدارس نيز بـه�طـور
كلى محدود است. بنابراين شايد ما نتوانيـم
آن�چـه را كـه الزم بـاشـد، در كـتـاب درسـى
بياوريم. در�واقع ما ايده�هاى مهم رياضى را
در كتاب درسى مـى�آوريـم. بـنـابـرايـن الزم
است، جاهايى كه كتاب درسى محـدوديـت
دارد، دســـت مـــؤلـــفـــان كـــتـــاب�هــــاى
كمك�آموزشى باز باشد. اما به نظر من باز هم
بايد در كتاب راهنماى مـعـلـم و كـتـاب كـار
دانش�آموز و از طريق مجـالت ريـاضـى ايـن

محدوديت�ها برطرف شوند.
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مجله�ى رياضى براى اين كار؟ ■
 در استانداردهاى جديد آموزشى پيشـنـهـاد❍

شده است، يك بسته�ى آموزشـى شـامـل سـه
كـتـاب بـراى هـر درس مـوجـود بـاشـد: يـك
كتاب، كتاب درسى دانش�آموز است. ديگرى
كتاب كار دانش�آمـوز اسـت كـه هـر�جـا كـتـب
درسى بسته�اند و به كار بيشتر يا تعريM بيشترى
نياز اسـت، يـا مـطـلـب گـفـتـه شـده مـحـتـاج
مقدمه�اى است كه سال�هاى قبل گفتـه شـده،
در اين كتاب مى�آيد. سومى هم كتاب راهنماى
معلم است كه بسيار فراتر از آن�چـه در كـتـاب
درسى و كتاب كار آمده، به تعمـيـق مـطـالـب
مى�پردازد. اين كتاب از بخش�هاى متـفـاوتـى
تشكيل شده كه يكى دانش�افزايى است. در اين
كـتـاب در ارتـبـاط بـا روش�هـاى يـادگـيـرى،
ارزش�يابى و ساير مسائل مـربـوط بـه آمـوزش
رياضى بحث مى�شود و چگونگى تدريس هر
صفحه�ى كتاب درسى به طور كامل، از شروع
تـا پـايـان، آمـوزش داده مـى�شـود. يـعـنـى در
ًراهنماى معلم، صفحه�ى كتاب درسى عـيـنـا
مى�آيد و گفته مى�شود كه هدف از ارائه�ى ايـن
مفهوم رياضى يا اين صفحه�ى كتاب چيست؟
براى آن صفحه، تمرين�هايى براى شـاگـردان
قوى�تر، تمرين�هايى براى شاگردان متوسط و
تمرين�هايى بـراى شـاگـردان ضـعـيـM وجـود
دارد. بنابراين، معلم با در دست داشتن كتاب
راهنما با اين شيوه، به�راحتى قادر به تـدريـس

موفق كتاب�هاى درسى است.
آيا خودتان در اين زمينه كارها يا نمونه�هايى ■

تأليL كرده�ايد يا نه؟
 كتاب�هايى كه من نوشته�ام، كـتـاب�هـاى❍

درسـى، كـمـك�درسـى و كـمـك�آمــوزشــى
هستند.

نه، در اين زمينه�اى كه فرموديد سه قسمت ■
است و يك بسته�ى آموزشى، آيا در اين زمينه

كار كرده�ايد؟
كتاب ً بخشى از آن را انجام داده�ام. مثـال❍

 را)٢) و كـتـاب كـار هـنـدسـه(١كـار هـنـدسـه(
نوشته�ام و چاپ هم شده است. هم�اكنون نيز
در دفتر برنامه�ريزى و تـألـيـM كـتـب درسـى

راهنمـاىوزارت آموزش و پرورش، كتـاب 
ً را در دست تأليM داريم. تقريبامعلم هندسه

 درصـد مـقــالــه�هــايــش آمــاده اســت.٩٠
درحقيقت اين كتاب، اولين كتاب راهنمـاى
معلم است كه براى هندسه نوشته مى�شـود.
امــيــدوارم كــه ان�شــاءالــلـــه در آيـــنـــده،
سمت�و�سوى تأليM كتاب�ها بـه ايـن سـمـت

برود كه بسته�ى آموزشى كامل باشد.
سؤال بعدى ما درباره�ى كار اصلى شما در ■

تأليL كتاب�هاى هندسه، يعنى دايرة�المعارف
 جلد است و چاپ١٥ً هندسه است كه ظاهرا

هم شده. از كى به اين فكـر افـتـاديـد كـه مـا بـه
چــنــيــن دايــرة�الــمــعــارفـــى نـــيـــاز داريـــم و ايـــن
دايرة�المعارف در چه سـطـحـى اسـت؟ بـه درد
شـاگـردان مـى�خـورد يـا دانـشـجـويـان رشــتــه�ى

رياضى يا محققين؟ يا به درد همه؟
 جلد پيش�بينى٢٠ دايرة�المعارف هندسـه ❍

شده است.
يعنى بقيه دارد؟ ■
 جلد هم٢ جلد آن چاپ شـده و ١٥ بله، ❍

در چاپ�خانه�ى انتشارات مدرسه منتظر نوبت
 و١٦ جلد، جـلـدهـاى ٢چاپ اسـت. ايـن 

، مربوط به هندسه�ى فضايـى هـسـتـنـد.١٧
اميدوارم كه هرچه زودتر چاپ شوند. جلـد

 مقاطع١٩ هندسه�ى تحليلى است و جلد ١٨
 هـم هـنـدســه�هــاى٢٠مـخـروطـى. جـلــد 

نا�اقليدسى است.
به هندسه�ى تصويرى نپرداخته�ايد؟ ■
 هندسـه�ى تـصـويـرى را در دو بـخـش در❍

 آورده�ام.٩ و ٨تبديالت هندسى در جلدهاى 
منتها از هندسه�اى كه در قديم به اسم هندسه�ى
ترسيمى رقومى يا هندسه�ى ترسيمى و رسم
فـنـى بـود، گـرچـه عـالقـه داشـتـم كـه جــزو
دايرة�المعارف هندسه باشد، ولى براى اين�كه

 جلد باشد،٢٠تعداد جلدها بيشتر نـشـود و 
 صرف�نظر كردم.ًفعال

هــنــدســه�ى رقــومــى مــمــكــن اســـت قـــابـــل ■
صــرف�نــظــر كــردن بــاشــد، ولــى هــنــدســـه�ى

ترسيمى نه.
 من اعتقاد دارم كه هر شاخه�اى از هندسـه❍

در جايگاه خودش اهميت دارد و الزم است.
 جلد٢٥من دايرة�المعارف هندسه را حـدود 

در نظر گرفته بودم كه اگر توفيقى باشد، شايد
جلدهاى ديگرى هم به نحوى تأليM شوند.

عالوه بر هندسه�هاى رقومـى و تـرسـيـمـى،
بخش ديگرى از هندسه، مثلثات است كه در

 جلد نيست.٢٠اين 
اما اين�كه فرموديد از كجا اين نياز را حس
كرديد. من از شروع معلمى، يعنـى از سـال

، وقـتـى تـدريـس هـنـدسـه را شـروع١٣٤١
كردم، مى�خواستم در هر جـلـسـه�ى درس،
چند مسئله غير از مسئله�هاى كتاب درسى به
دانش�آموزان بدهم. هر�جا كـه جـسـت�و�جـو
مى�كردم، مى�ديدم غير از يكى دو كتـاب كـه

اسـتـاد و دكـتـر حـسـن صـفــارىتـألـيـM آقـاى 
 بودند، كتـاب هـنـدسـه�ىابوالقاسـم قـربـانـى

ديـگـرى وجـود نـدارد. آن�هـا هــم در واقــع
بنابراين نيـاز بـهحل�المسائل هندسه بـودنـد. 

تأليL مجموعه�ى كاملـى از هـنـدسـه، شـامـل
تعري�Lها، قضيه�ها، مسئله�ها و تاريخ هندسه
را از همان شروع شغـل مـعـلـمـى�اى احـسـاس

 تا عالقه�مندان به اين شاخه از رياضى،كردم
با دست�رسى بـه تـمـام مـطـالـب مـربـوط بـه
مباحث گوناگون هندسه و بررسى آن�ها، بـه
احاطه�اى كامل بر هر مبحث دست پيدا كنند.

 سال قـبـل بـه٤٥به هميـن دلـيـل، از حـدود 
جمع�آورى تعري�Mها، قضيه�ها، مسئله�ها و
تاريخ هندسه�ى موجود در كتاب�هاى رياضى
به زبان فارسى، ترجـمـه شـده بـه فـارسـى و
كتـاب�هـاى خـارجـى كـه در اخـتـيـار و يـا در
دســت�رس مــن بــودنــد، پــرداخــتـــم تـــا
دايرة�المعارف هندسه را تأليM كنم. براى اين
كـار تـمـام مـطـالـب هـنــدســه را بــراســاس

موضوع�هاى زير دسته�بندى كردم:
 ويژگى�هاى توصيفى شكل�هاى هنـدسـى●

در هندسه�ى مسطحه؛
 رابطه�هاى مترى در هندسه�ى مسطحه؛●
 تبديل�هاى هندسـى (انـتـقـال، بـازتـاب،●

دوران، تجانس، انعكاس و…) در هندسه�ى
مسطحه؛

 مكان�هاى هندسى در هندسه�ى مسطحه؛●
 رسم شكل�هـاى هـنـدسـى در هـنـدسـه�ى●

مسطحه؛
 هندسه�ى فضايى؛●
 هندسه�ى تحليلى؛●
 مقاطع مخروطى (دايره، بيضى، هذلولى●
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 هندسه�هاى نا�اقليدسى.●

هريك از اين موضـوع�هـا، بـا تـوجـه بـه
حـجـم مـطـالـب، يــك يــا چــنــد جــلــد از
دايرة�المعارف هنـدسـه را شـامـل مـى�شـود.
براى مثال، رابطه�هاى متـرى در هـنـدسـه�ى
مسطحه پنج جلد است و از جلد سوم شروع

مى�شود كه عبارت�اند از:
. نسبت پاره�خط�ها در هندسـه�ى٣جلد 

مسطحه (نسبت و تناسب، قضيه�ى تـالـس،
تشابه و…)

. رابطه�هاى مترى در دايره٤جلد 
. رابطه�هاى مترى در مثـلـث، و٥جلد 

مثلث و دايره�هاى محيطى و محاطى
. رابطه�هاى مترى در مثلث�هـاى٦جلد 

ويژه (مـتـسـاوى�الـسـاقـيـن، قـائـم�الـزاويـه،
متساوى�االضالع، مثلث با زاويه�هاى حـاده

و مثلث با زاويه�ى منفرجه)
. رابــطـــه�هـــاى مـــتـــرى در٧جــلـــد 

چند�ضلعى�ها
در تمام جلدهاى دايرة�المعارف هندسه:

 در هرً مطالب با نظم خاص آمده�اند. مثال●
بخش از هر جلد، ابتدا تعري�Mها و قضيه�هاى

مربوط به آن بخش آمده�اند.
 صورت مسئله�ها جدا از حـل مـسـئـلـه�هـا●

آورده شده است تا دانشجويان قبل از مراجعه
به حل يا راهنمايى قضيه�ها و مسئله�ها، خود
به حل آن�ها بپردازند و آن�گاه راه�حل خود را
با راه�حل موجود در دايرة�المعارف مقـايـسـه

كنند.
 مسئله�ها از ساده به مشكل تنظيم شده�اند.●
 مسئله�هاى المپيادهاى رياضى كشورهاى●

گوناگون و المپيادهاى بين�المللى ريـاضـى،
هر كدام در مبحث مربوط به خود آمده�اند.

 قضيه�ها و مسئله�هاى مشهور و تـاريـخـى●
هندسه، مانند قـضـيـه�ى پـروانـه، قـضـيـه�ى
پـاپـوس، قــضــيــه�ى تــالــس، قــضــيــه�ى
فيثاغورس، قضيه�ى سوا، و… هـر كـدام بـا
ذكر تاريخچه�اى از زمان ارائه و راه�حل آن�ها،

در جاى مربوط به خود آمده�اند.
 اكثر قضيه�ها و مسئله�ها حل شده�انـد و يـا●

راهنماى حل دارند.

گروه مخاطبان را نفرموديد. ■
 منبع فارسى و التين١٣٠ با توجه به اين�كه ❍

 هستند و بادايرة�المعارف هنـدسـهجزو منابع 
توجه به اين�كه تمـام تـعـاريـM، قـضـيـه�هـا،
مسئله�ها و مسئله�هاى المپـيـادهـاى ريـاضـى
كـشـورهـاى گـونـاگـون در ايـن مـجـمـوعــه
آمده�اند، مخاطبين آن شامل طيM وسيعى از
دانش�آموزان، دانشجويان رشتـه�ى ريـاضـى
دانشگاه�ها و مراكز تربيت�معـلـم، مـعـلـمـان
رياضى، داوطلبان المپيادهاى رياضى و هـر
فرد عالقه�منـد بـه هـنـدسـه در ايـران و ديـگـر

كشورهاى جهان است.
آيا تا به حال در جـشـنـواره�هـاى كـشـورى، ■

شما يا كتاب�هايتان رتبه�اى كسب كرده�ايد؟
 بله:❍

ـ در دومين جشنواره�ى كشورى معلمان
،١٣٨١مـؤلـM در ارديـبـهـشـت�مــاه ســال 

 بين كتاب�هاى علوم پايهدايرة�المعارف هندسه
حائز رتبه�ى اول شد و لوح تقدير و تـنـديـس

جشنواره را دريافت كردم.
ـ در سومين جـشـنـواره�ى رشـد وزارت

،١٣٨١آموزش و پـرورش در آذر�مـاه سـال 
 بين كتاب�هاى علوم پايهدايرة�المعارف هندسه

حائز رتبه�ى اول شد و لوح تقدير و تـنـديـس
جشنواره را دريافت كردم.

ـ در چـهـارمـيـن جـشـنـواره�ى كـشـورى
مـعـلـمـان مـؤلـM در ارديـبـهـشـت�مـاه سـال

 بيـنمكان هندسـى، جلد اول كـتـاب ١٣٨١
كتاب�هاى علوم پايه به رتبه�ى اول دست يافت
و عالوه بر دريافـت لـوح تـقـديـر و تـنـديـس
جشنواره، به افتخار سفر حج عمره به اتفاق

همسرم نائل آمدم.
ـ در اولين جشنواره�ى تقدير از مؤلـفـان
كتاب�هـاى درسـى ايـران كـه تـوسـط وزارت

١٣٨٤آمـوزش و پـرورش در دى�مــاه ســال 
Mبرگزار شد، به�عنوان يكى از سه نفر مـؤلـ
برگزيده�ى كتاب�هاى درسى رياضى انتخاب
شدم و لوح تقـديـر و تـنـديـس جـشـنـواره را

دريافت داشتم.
خب، سؤاالت ما تمام شد. اگر خود شما ■

نكته�اى به نظرتان مى�رسد كه تكميـل كـنـيـد،
 دينتان راًبفرماييد. تشكر مى�كنم. شما واقعا

بـه جـامـعـه ادا كـرده�ايـد؛ بـا سـه دكـتـرى كــه از
فــرزنــدانــتــان بــه جــامــعــه داده�ايــد و فــرزنـــدان

٢٠معنويتان، به�خصوص اين دايرة�المعارف 
جلدى كه صحبتش بود. با تشكر از وقتى كه
در اختيار مجله�ى بـرهـان، مـجـلـه�ى خـودتـان
در�واقع، گذاشتيـد، اگـر نـكـتـه�اى بـه نـظـرتـان
مـى�رسـد كـه بـحـثـمـان را تــكــمــيــل مــى�كــنــد،

بفرماييد.
 مى�خواستم بار ديگر از دوسـتـان بـسـيـار❍

گران�قدر و بزرگوارم كه نسبت به من لطM و
مجلـهمحبت دارند، يعنى هيئت تحريريـه�ى 

،استاد قندهارى، استاد شهريـارى كه برهان
،استاد حـمـيـدرضـا امـيـرى، استاد يـاسـى�پـور

استـاد هـاشـمـى، استـاد شـرقـىو اسـتـاد صـدر 
هستند و من در خدمتشـان بـوده�ام،موسوى 

تشكر و سپاس�گزارى كنم. تشكر ويژه�اى هم
، سردبيرآقاى حميدرضا اميرىداشته باشم از 

،آقـاى مـيـر�شـهـرام صـدر، و مـجـلـه�ى بـرهـان
مدير داخلى مجله�ى برهان كه دو عامل تداوم
انتشار مجله�ى برهان و ايجاد همدلـى مـيـان
اعضاى هيئت تحريريه�ى اين مجله هستند كه

اميدوارم اين همدلى ادامه داشته باشد.
 كه درمجله�ى يكانمن فكر مى�كنم بعد از 

جاى خودش خدمت بزرگى به دانش�آموزان و
مـجـلـه�ىدانش رياضـى ايـن مـمـلـكـت كـرد، 

يكى از مجالتى است كه شايـدرياضى برهـان 
هنوز بخشى از خدمت�هايش ناشناخته مانده�اند
و جزو مجالتى است كه خدمات گران�قـدرى
به جامعه�ى دانش�آمـوزى ايـران كـرده اسـت.
آن�چه من انجام داده�ام، وظيفه�ام بوده است و
اكنون هم خودم را معلم كوچكـى مـى�دانـم از
درياى بيكران معلمـيـن ايـن مـمـلـكـت و ايـن
سرزمين. كارى كه انجام داده�ام، كار كوچكى
بوده است. از خدا توفيق همه�ى همـكـاران و
دوستان هيئت تحريريه�ى مجله را خواسـتـارم
و اميدوارم اين كار ناقابلى كـه انـجـام داده�ام،
مورد قبول جامعه�ى دانش�آموزى و معلـمـيـن

كشورمان قرار گرفته باشد.
بـا تـشـكـر مـجـدد از جـنـاب�عـالــى و آرزوى ■

سالمت و تندرستى و عمر دراز بـراى شـمـا و
بــراى كــارهــاى آيــنــده�تــان، شــمــا را بــه خـــدا

مى�سپارم.


