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بسم�الله الرحمن الرحيم: خدمت جناب
هستيم، سردبير محترم مجلـه�ىاميـرى آقاى 

رشد برهان متوسطه
آقاى اميرى بـا سـالم و خـسـتـه�نـبـاشـيـد

كه زحمتصدر خدمت شما و هم�چنين آقاى 
كشيدند و تشري7 آوردند. اولين سؤالـى كـه

 در اين�گونه مصاحبه�ها مطرح مى�كنندًمعموال
اين است كه محل تولد، سن و خانواده پدرى

شما چيست؟
بسم�الله�الرحمن الرحيم. خـيـلـى خـوش■ 

حالم كه خدمت شما هسـتـم و ايـن فـرصـت
دست داد كه در خدمت دوستان باشيم. مـن

 در تهران متولد شدم. اصليتـم ـ١٣٤٢سال 
پـدر و مـادرم�ـ از اسـتـان مـركـزى دهـسـتــان
خورهه، از توابـع شـهـرسـتـان هـمـيـشـه�گـل

محالت هستند.
دوره�هاى دبستان، دبيرستان و دانشگاه را● 

در تهران گذرانده�ايد؟
بله، دبستان دماوند، «خيابـان جـيـهـون،■ 

مدرسه راهنمايى «باربد»، خيابـان هـاشـمـى
چـهـارراه�كـارون، در واقـع غـرب تــهــران،

 كـه٦دبيرستان «دكتر هشترودى» مـنـطـقـه�ى 
اآلن شهيد مطهرى است . همان دبيرستانـى
كه دو سال (اول و دوم) در ميدان فلسطين بود
و دو سال هم خيابان طالقانى جـاى دبـسـتـان

 از١٣٦٠فردوسى سابـق. ديـپـلـم را خـرداد 
آن�جا گرفتم. سالى كه انقالب فرهنگى شده
بود و دانشگاه�ها تعطيل بودند و چون جـنـگ
شروع شده بود، به خدمـت سـربـازى اعـزام
شديم. سالى كه كنكور برگزار شد، چون من
در خدمت سربازى بودم، مجاز نبودم امتحان

 اوليـن١٣٦٤بدهم. مثـل اآلن نـبـود. سـال 

سالى بود كه مى�توانستم كنكور بـدهـم. مـن
 از خدمت سربازى مرخص شدم.٦٣بهمن 

همان سال كالس كنكور هم مى�رفتـم. يـادم
مى�آيد اوايل كه كالس كنكور مى�رفتم. چون
چند سالى مـى�شـد كـه از درس دور بـوديـم.
هيچ�چيز يادم نبود. يكى از دبيرهاى ما وقتى

y  مى�نوشت  = x2و بعد مشتق مى�گرفـت و 
y′  مى�نـوشـت  = 2xمن فكـر مـى�كـردم كـه 

فرمول جديدى وارد رياضى شده است؛ يعنى
 هيچ سابقه�ى ذهنى نسبت به آن نداشتم.ًاصال

 از درس دور بوديمًچون اين چهار سال، واقعا
و در اوج جنگ و كار و… ولى من چون ناچار
بودم خودم را به اين قافله برسانم. از بهـمـن

 چهارماه وقت داشتم كه درس چهارً تقريبا٦٣
سال دبيرستان را پس از چهار سـال دورى از

١٨درس بـخـوانـم بـه�طـور مـتـوسـط  روزى 
ساعت درس خواندم. همـان سـال چـون بـه
رياضى عالقه داشـتـم، رشـتـه�ى ريـاضـى را
انتخاب كردم. اگرچه با رتبه�هايـى كـه آورده
بـودم، در تـهـران هـر رشـتـه مـهـنـدسـى كــه
مى�خواستم قبول مى�شدم. ولى به�دليل اين�كه
دوست داشتم نزديـك پـدر و مـادرم بـاشـم،
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رشته�ى رياضى دانـشـگـاه اراك را انـتـخـاب
كردم. چهار سال آن�جا بودم. بعد كارشناسى
ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تهـران

، بعد از آن هم به داليل٧١قبول شدم. سال 
 نزديـك بـه اواخـرًو مشكالت مالـى تـقـريـبـا

تحصيل، آن را رها كردم.
كى تشكيل خانواده داديد؟● 
 كه دانشجـوى سـال دوم بـودم،٦٦سـال ■ 

ازدواج كـردم و بـا هـمـسـرم در اراك مـقـيـم
شديم. يادم نمى�رود كه ما آن موقع سه�هـزار
تـومـان در اراك كـرايـه�ى خـانـه مـى�داديـم؛
خانه�اى خيلى خوب بود كه همه�ى امكانـات
را داشــت. از ايـــن ســـه�هـــزار تـــومـــان،
دو�هزار�وهشتصد تومان را كـمـك هـزيـنـه�ى
دانـشـجـويـى مـى�گـرفـتـم و بــراى تــأمــيــن
دويست�تومان ديگـر بـا هـمـه�ى اسـتـادهـايـم
صحبت كرده بودم و هر امتحان داخلى آخـر
ترم و ميان�ترم مى�گرفتند، ورقه�هايشان را من
صحيـح مـى�كـردم. ورقـه�اى فـكـر مـى�كـنـم
دوتومان مـى�گـرفـتـم. الـبـتـه پـدر�ومـادرم و
پدر�ومادر همسرم خيلى كمك مـى�كـردنـد و
امورات مى�گذشت. اآلن كه نگاه مى�كـنـم،

١٣٦٨ساده�تر از اآلن هم مى�گذشت! سـال 
فارغ�التحصيل شدم و به تهران آمدم.

همان سال شروع به تدريـس كـردم و در

دبيرستان امام صادق(ع) در سه�راه آذرى درس
مــى�دادم. بــعــد هــم آمـــوزشـــگـــاه�هـــا و
دبيرسـتـان�هـاى ديـگـر؛ دبـيـرسـتـان الـبـرز و
دبيـرسـتـان عـالمـه حـلـى (تـيـزهـوشـان) كـه

 آن�جا درس مى�دادم. سال٧٠و٦٩سال�هاى 
 توسط مـعـاون آمـوزشـى دبـيـرسـتـان٦٩

تيـزهـوشـان آقـاى مـحـمـدى كـه مـعـاون
انتشارات مدرسه شده بـود بـا انـتـشـارات
مدرسه آشنـا شـدم و مـن را بـه هـم�كـارى

 در٦٩ اوايل سـال ًدعوت كردند و عـمـال
انتـشـارات مـدرسـه، مـسـئـولـيـت گـروه

رياضى را به عهده گرفتم.
آغاز دبيرى�تان را هـم مـى�خـواسـتـيـم● 

بپرسيم كه شما خودتان گفتيد.
، يعنى در دوران٦٥البته، من از سال ■ 

دانشجويى، تدريس مى�كردم.
تعداد آثارتان را بفرمائيد.● 

 در انـتـشـارات٧٠اولـيـن كـتـابـم را سـال ■ 
رزمندگان به�چاپ رساندم. كتابى بـا عـنـوان
رياضيات جديد. اين كـتـاب شـامـل هـمـه�ى
مباحث رياضيات جديد چهار سال دبيرستان
مى�شد. بعد از آن كتابى ترجمه كـردم بـه نـام
«روش�هايى از جبر»، كه خود جـنـاب�عـالـى
خيلى كمك كرديد، و اين كتاب اولين كتاب

كوچك رياضى بود.
شما بنيان�گذار كتاب�هاى كوچك رياضى● 

هستيد؟
بله، فكر اوليه�اش از همين كتـاب شـروع■ 

شد و من به فكر افتادم، كتاب�هايى موضوعى
چاپ كنيم. اين كـار چـهـار ويـژگـى مـثـبـت
داشت. يكى اين�كه اگر كسى در موضـوعـى
اشكال داشت، نياز نبـود يـك كـتـاب قـطـور

 يك فصلش ماتـريـس بـاشـد.ًبخرد كه مـثـال
كـتـاب مـاتـريـس را مـى�خـريـد. دوم ايـن�كـه
خواننده پول كمترى مى�پرداخت و سوم اين�كه
من به�عنوان مؤل7 دستم خيلـى بـازتـر بـود،
به�جاى اين�كه يك فصل از يـك كـتـا ب را بـه
مـاتـريـس اخـتـصـاص بـدهـم، يـك كــتــاب

صفحه�اى درباره�ى ماتريس مى�نوشـتـم١٢٠
حق كالم ادا و تمام اشكال�ها برطرف مى�شد.
اين ويژگى را هم داشت كـه پـيـش�نـيـاز الزم
نداشت، يعنى با اين ساختار، كارى نداشتيم

موضوع تابع در كتاب دوم هست يا سوم ياكه 
پيش�دانشگاهى. ما همه�ى مفهوم تـابـع را از
ابتدا تا انتها در يك كتاب مى�گفتيم. بنابراين
مخاطبان وسيع�ترى را پوشش مى�داد، اولين
كتاب از اين مجموعه، همان ترجمه�ى كتاب
«روش�هايى از جبر» بود و تا اآلن كه چهلمين
كتابم به اسم ريـاضـيـات گـسـسـتـه و جـبـر و
احتمال توسط انتشارات محراب قلم به چاپ

رسيد.
 مجله�ى رياضى برهان كه شما سردبيـرش●

هستيد، از كى آغاز شد، و هسته�ى اوليـه آن
را چـه كـسـانـى تـشـكـيـل دادنــد و تــا حــاال

سرنوشتش به كجا كشيده شده است؟
 خب وقتى من مى�خواهم از برهان صحبت■

 مثل اين است كه مى�خواهم راجعًكنم، دقيقا
به بچه�ى خودم حرف بزنم…

 از بچه�هايتان صحـبـت نـكـرديـد. تـعـداد●
بچه�هايتان را نمى�گوييد؟

 سه فرزند دارم. فرزند بزرگم، دختر است■
و امسال دوره�ى پيش�دانشگاهى را در رشته�ى
ريـاضـى مـى�گـذرانـد. و ان�شـاءا… تــا ايــن
مصاحبه چاپ شود دانشجوى رشته�ى رياضى

است.
مى�خواهد در دانشگاه هم رشته�ى رياضى
بخواند. پسرم كالس اول راهنمايى اسـت و
دختر كوچكم به كالس چهارم مى�رود. بـلـه
برهان، هم در واقع فرزند مـن اسـت. چـون

 به آن عالقه دارم و به آن وابسته هستم.ًواقعا
سالى كه من ديپلم گرفتم و قبل از آن، هميشه
اين خأل را احساس مى�كردم. چون اگر يادتان

 سال�هاىًباشد، مجله�ى رياضى يكان حدودا
قبل از انقالب تعطيل شد.

 بله، قبل از انقالب تعطيل شد.●
 يعـنـى سـالـى كـه مـا دانـش�آمـوز بـوديـم،■

 مجله�ى رياضـىً، اصال٥٧ و ٥٦سال�هـاى 
وجود نـداشـت. از زمـان دانـش�آمـوزى مـن
هميشه از اين موضوع رنج مى�بردم كـه هـيـچ

 كه مسئولـيـت٦٩منبعى نداشتـيـم. در سـال 
گروه رياضى انتشارات مـدرسـه را بـه�عـهـده
گرفتم، به فكر انتشار مجله افـتـادم. مـجـلـه
يكان را مى�شناختم. با اين كه زمان ما نبود،
ولى دست معلمـانـم آن را ديـده بـودم. بـعـد
پى�گيـرى كـردم و يـكـى دو شـمـاره�اش را از
اين�طرف و آن�طرف گرفتم. هنوز هـم آن دو
شماره را دارم و به اين فكر افتادم كه مجله�اى
شبيه به مجله�ى يكان داشته باشيم. به حاج�آقا



م  
جده

ى ه
وره�

د
     

  
ه�ى�

مار
ش

١ 
يز 

پاي
١٣٨

٧

٣٥

متو
سطه

 كه آن موقع مـديـرعـامـل انـتـشـاراتفريـدون
مدرسه بودند و اآلن مديـرعـامـل انـتـشـارات
محراب قلم هستند، پيشنهاد كـردم، ايـشـان
گفتند كار سختى است و امكانات ما كم است
آن موقع، كل كاركنان انتشارات مدرسه ده نفر
بـودنـد. گــفــتــنــد كــه بــايــد بــا حــاج�آقــا
چينى�فروشان، صحبت كنيم. بعد از اين كه
حاج�آقا فريدون با ايشان كه االن مدير كانـون
پرورش فكرى است صحبت كرد، ايشان بنده
را خواست و گفت مى�خواهى چه كار كنى؟
كــار را شــرح دادم و ايــشــان گــفــت: مــن
ًصد�درصد اين كار و طرح را قبول دارم و حتما
تو را پشتيبانى مى�كنم. رشتـه�ى تـحـصـيـلـى
ايشان هم رياضى بود. خيلى به رياضى عالقه

 جاىًداشت و توجه آقاى چينى�فروشان واقعا
تشكر دارد. يعنى اگر ايشان آن زمان پشتيبانى

نمى�كرد مجله�ى برهان پا نمى�گرفت.
منتها آن زمان من دست تنها بودم. نه مدير
داخلى داشتيم نه حروف�چين. شما خاطرتـان

 حـروف�چـيــنــى٧٠ و ٦٩هـسـت سـال�هــاى 
رايــانــه�اى نــبــود و دســتــى بــود. لــى�آت و
صفحه�آرايـى هـم دسـتـى بـود. مـى�بـريـدنـد و
مى�چسباندند و خيلى مكافات داشت. من كـه

ً سابقه�ى اين كار را نداشتم. يعنى واقعـاًاصال
با تـوكـل بـه خـدا ايـن كـار را شـروع كـرديـم،
بالفاصله به دنبال اعضاى هيئت تحريريه بودم.

 يعنى فكر تأسيس مجله�ى بـرهـان از خـود●
شما بود. خود شما پيشنهاد كرديد و آن�ها هم
گفتند به شرط اين�كه خودتان اين كار را انجام

بدهيد، ما پشتيبانى مى�كنيم، منتها حـرفـى.
چون اغلب كـارهـا را شـمـا خـودتـان انـجـام
مى�داديد. بعد رفتيد دنبال هيئت�تحـريـريـه.

 بود؟١٣٦٩سال 
 اين كار شـروع٦٩ بله، فكر مى�كنـم آبـان ■

شد.
 سالگى؟٢٧ در سن ●
 سالگى.٢٧ بله، ■
 اين�طور كه شما فرموديد، شما خيلى جوان●

بوديد.
 من به دليل همان سه چهار ماه حضورم در■

انتشارات مدرسه، با يك گروهى از مؤلـفـان
 را مى�شناختم.رستمىآشنايى داشتم. آقاى 

همين�طور خود شما را، ما افتخار داشتيم كه
خدمتتان باشيم.

آموزشگاهى درس مى�دادم به نام عالمه،
روبـه�روى دبـيـرسـتـان الـبـرز، در خــيــابــان

 آشنا شـدم.قندهارىانقالب. آن�جا با آقـاى 
البته در زمان دانش�آموزى�ام كتاب�هاى ايشان
را خـوانـده بـودم و بـا ايـشـان آشــنــا بــودم.

 را از عالمه حلىسيد موسوىهمين�طور آقاى 
مى�شناختم.

 را هم كه كتاب�هايشان راشهريارىآقاى 
مى�خوانديم و با ايشان آشنايى داشتيم.

فكر مى�كنم كه خود شما بعد از ايـن سـه
نفر تشريـ7 آورديـد. از هـمـان اول اعـتـقـاد
داشتم كسانى بايد به هيئت تحريريه�ى مجله�ى
رياضى برهان بيايند كه به مجله اعتبار بدهند،
نه اين�كه از مجله اعتبار بگيرند، كسـانـى كـه

ديگر نياز نباشد به خاطر شهـرت، بـه خـاطـر
پول، به خاطـر ايـن�كـه اسـمـشـان مـشـخـص
بشود، مقاله بنويسند. اين�هـا هـمـه كـسـانـى
بودند كه همه�ى ايران مى�شناختند و الحمدا…
اين جريان پا�گـرفـت. اولـيـن جـلـسـه�اى كـه
گذاشتيم سه نفر بوديم؛ من و آقاى شهريارى
و آقاى رستمى. وقتى به آقاى شهريارى گفتم
كه مى�خواهم چنين مجله�اى را شروع كنـم،
و گفتم مجله�اى نداريم، گفتند كه يك مجله
چاپ مى�شـود. امـا دانـش�آمـوزى نـيـسـت.
پرسيديم چه مجله�اى؟ گـفـتـنـد «آشـنـايـى بـا
رياضيات» كه خود ايشـان سـردبـيـرش بـود.
ايشان گفت: اگر اين مجله كه شما مى�گوييد،
شروع به كار بكند و كارش را ادامه دهد، من
مجله�ام را تعطيل مى�كنم. چون ايـن مـجـلـه
همه�ى آن اهداف را مى�تواند داشـتـه بـاشـد.
يكى دو شماره از برهان هـم كـه چـاپ شـد،
ايشان ديگر مجله�اش را تعطيل كرد و ادامه�ى
آن برايش سخت بود، چون با پول شخـصـى
خودش آن را منتشر مى�كرد و دست�تنهـا هـم
بود. براى اسم مجله هم چند پيشنهاد داديـم
كه آقاى شهريارى پيشنهاد بـرهـان را دادنـد،
برهان خيلى به دل مـن نـشـسـت، چـون هـم
وجهه رياضى دارد و هم وجهه مذهبى. برهان

 كلمه قرآنى است و در قرآن چند بار آمدهًاصال
است. و ما موافقت كرديم و اولين شماره در

 چاپ شد. آن�موقع اعضـاى١٣٧٠زمستـان 
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هيئت تحريريه عبارت بودند از آقاى رستمـى
ـ آقاى هاشمى موسوى ـ ـ  آقاى سيد موسوى�
بنده و خود شما. تا دو شماره هم آقاى سيـد
مـوسـوى بـودنـد ولـى بـه داليـل شـخــصــى
كناره�گيرى كردند و ما از دوستان ديگر بـراى
هيئت�تحريـريـه اسـتـفـاده كـرديـم. مـى�تـوان
گفت، هسته�ى مركزى هيئت�تحريريه ما غير
از آقاى سيد موسوى كه خواست از جمع مـا
خارج شود، تا اين لحظه هيچ تغييرى نكرده
است، فقط يكى دو نفر به آن اضافه شده�اند،

 كه اآلن مدير داخلى مجله همصدريكى آقاى 
.شرقىهستند و يكى هم آقاى 

 افراد جوان�تر را به گروه تـزريـق كـرديـد،●
چون به هرحال هيئت�تحريريـه داشـتـنـد پـيـر

مى�شدند و…
 نه، به هر صورت ما در كنار تجربه و علم■

بقيه، دوست داشتيم از نيروهـاى جـوان هـم
استفاده كنيم.

 انتخاب شايسته�اى كرده�ايد. هم آقاىً واقعا●
صدر و هم آقاى شرقى، هر دو افراد فاضلى

هستند.
 مجله، آقاى صدر مقاله�اى١٥ در شماره�ى ■

چاپ كردند كه ما از ايشان خواهش كرديم به
كمك ما بيايند. البته حسـاب كـنـيـد تـا چـنـد
شماره اين مجله را دنبالش بوديم كه شـمـاره

 شما چاپش كرديد.١٥
 مقاله�اى به١٠ يا ٩ايشان براى شماره�ى 

مجله دادنـد كـه مـا آن را تـغـيـيـراتـى داديـم.
 به١٥باالخره مقاله�اى نوشتند كه در شمـاره 

چاپ رسيد و از همان جا همكارى ما با ايشان
بيشتر شد.

 موضوع بعدى در رابطه با چاپ مجـلـه�ى●
برهان است. يادم مى�آيد گاهى شمارگان اين
مجله خيلى زياد بود. بفـرمـايـيـد بـيـشـتـريـن
تعدادش چه�قدر بوده و بعد هـم تـأثـيـر آن در
آموزش رياضى دبيرستان و پيش�دانشـگـاهـى

چه�قدر است.
 خب مجله�ى رياضى بـرهـان وقـتـى پـا بـه■

عرصه�ى وجود گذاشت، بى�رقيب بود. حتى
مـجـلـه�اى هـم كـه آقـاى شـهــريــارى چــاپ
مى�كردند، تعطيل شد. بنابراين آن مـوقـع بـا

اقبال خوبى روبه�رو شد.

يـادم مـى�آيـد، شـمـاره�هـاى دوم و سـوم
مجله�ى ما پنج بار چاپ شد. گاهى شمارگان

 هزار هم مى�رسيد. بعد با٦٠ يا ٥٠مجله به 
مشكل كاغذ رو�به�روشديـم. يـكـى ديـگـر از
مشكالت ما اين بود كه مجـلـه را انـتـشـارات
مدرسه چاپ مى�كرد و سـيـسـتـم انـتـشـارات

 به چشمًمدرسه طورى بود كه به مجله تقريبا
كتاب نگاه مى�كرد.

 هزار نسخه٥٠ برايشان صرف نمى�كـرد، ●
١٠مجله چاپ كنند. به جاى آن مى�توانستند 

عنوان كتاب چاپ كنند.
 بله چون سيستم آن�ها مجله�اى نبود، دير■

و زود هم مى�شد. يعنى تاريخ انتشار مجله
تاريخى نمـى�شـد كـه مـا مـى�خـواسـتـيـم.

 روز قبل از آغاز٢٠فصل�نامه بايد حداقـل 
فصل به بازار بيايد تا پخش شود. ولـى مـا

 يا آخر فصل مى�رسيديم يا مجبـورًمعموال
مى�شديم دو شماره يكى كنيم. اين مشكل
روى شمارگان مجله تأثير مى�گذاشت. به
خصـوص ايـن�كـه بـعـضـى از مـقـاالتـمـان
دنباله�دار بود يـا جـواب مـسـئـلـه�هـاى ايـن
شــمــاره، در شــمــاره�ى بــعـــدى قـــرار
مى�گرفت. مخاطب هـرچـه مـى�نـشـسـت
مى�ديد بعدى در كـار نـيـسـت و هـمـان�جـا
نااميد مى�شد. عده�اى از دوستان كوشيدند
اين مشكل را با جابه�جايى چاپ مـجـلـه از
انـتـشـارات مـدرسـه بـه دفـتـر انـتــشــارات
كمك�آمـوزشـى، هـمـيـن دفـتـرى كـه اآلن
مجالت رشد را چاپ مى�كند تـا انـدازه�اى
حل كنند. منتهى هنوز هم ما در دفتر مشكل
داريم. مجله�ى ما مـجـلـه�اى تـخـصـصـى
حساب مى�شود. مجالت تخصصى مـثـل
رشد آموزش رياضى يا رشد آموزش فيزيك
است، اما مجله�ى ما تخصصى نيست. از
نظر مبحث و موضوع تخصصى هستـيـم،
اما از نظر مخاطب تخصـصـى نـيـسـتـيـم.
مخاطب ما دانش�آموز است. در دفتر تمام
مجالت دانش�آموزى، مجالت عـمـومـى
ناميده مى�شوند؛ مثل رشـد جـوان، رشـد
نـوجـوان، و ايـن�هــا شــمــارگــان بــاالى

هزار دارند. اما به دليل اين�كه مجـلـه٢٠٠
ما تخصصى محسوب مى�شود، شمارگان

 پايين است. هنوز خيلى�هـا آشـنـاًآن فعـال
نيستند و شناخت كافـى روى آن نـدارنـد.

 مخاطبان مجلـه�ىًبه�خصوص اين�كه مثـال
رشد رياضى معلمان هستـنـد. مـعـلـمـيـن
ثابت�اند، اگر كسى يك بار مجلـه�ى رشـد
رياضى را بخرد و بخواند و خوشش بيايد،
هميشه آن را مى�خـرد، امـا مـخـاطـبـان مـا
متغيـرنـد. يـعـنـى دانـش�آمـوزى اسـت كـه
دانـشـجـو مـى�شـود. بـعـد دانــش�آمــوزان
جديدى مى�آيند كه برهان را نمى�شناسند.
اآلن فكر مى�كنم كه تيراژ متـوسـط مـجـلـه

�هزار باشد كه اميـدواريـم بـه صـدهـزار٢٥
برسد.

در مورد تأثير مجـلـه هـم ديـگـران بـايـد نـظـر
بـدهـنـد. در حـدى كـه خـودم اطــالع دارم و
نامه�هايى كه به دستمان مى�رسد، آن زمان كه
مجله در انتشـارات مـدرسـه چـاپ مـى�شـد،
بچه�ها مى�آمدند نـمـايـشـگـاه و مـى�گـفـتـنـد،
انتشارات برهان. يعنى ناشر را به نام مجله�ى
ما مى�شناختند. وقتى هم مى�خواستـنـد آن را
به ثبت برسانند، اسمش شد انتشارات مدرسه
برهان! اين تأثير به�نظر من بـسـيـار زيـاد بـوده

 واردًاست. چون هنوز همكارانى كه جـديـدا
شغل معلمى مى�شوند، بـدون اسـتـثـنـا هـمـه
مجله�ى برهان را مى�شناسند. ما خوانندگانى
داشتيم كه دانش�آموز بودند و برايمـان مـقـالـه
مى�فرستادنـد و هـنـوز هـم كـه هـنـوز اسـت،
برايمان مقاله مى�فرستنـد. نـامـه�هـايـى كـه بـه
دست ما مى�رسند و رسيده�اند، از تأثير بسيار
خوب برهان، هم بين دانش�آمـوزان، هـم در

 همه�ىًجامعه�ى معلمان حكايت دارند تقريبـا
معلمان رياضى با مجله رياضى بـرهـان آشـنـا

هستند.
چون ما سعى كرده�ايم همه�ى مقاالت از
دو وجه برخوردار باشند: يـك وجـه ايـن كـه
دانش�آموز از آن استفاده كند. وجه ديگر اين�كه
براى دبيران محترم رياضى نيز مفيـد بـاشـد.
كسى كه اين مقاله را مى�نويسد، در واقع دارد
روش تدريس خود را ارائه مى�دهد. اين نوعى
انتقال تجربه است و روش تدريس به�درد معلم

هم مى�خورد و استفاده مى�كنند.
(ادامه دارد)


