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سؤال بعدى كه شما هم اشاره�ى مختصرى �
به آن كرديد، اين است كه آموزش رياضى در

 ساله�اى كه شما در جريانش٢٠ً اين دوره تقريبا
بـوديـد چـه پـيـشـرفـت�هـايــى كــرده اســت و چــه

نواقصى دارد؟ البته اگر دارد!
 روشن است كه در طول اين سال�ها آموزش�

رياضى تغيير كرده و بسيارى از تغـيـيـرات آن
هم، تغييرات اجبارى بوده است. يعنى وقتى
منابع دارند فراوان مى�شوند، وقتى رسانه�هـا
دارند تغيير مى�كنند، وقتى امكانات آموزشى
ًو كمك�آموزشى بيـشـتـر مـى�شـونـد، طـبـعـا
آموزش رياضى هم تغيير پيـدا مـى�كـنـد. امـا
تغييرى كه بايد به لحاظ محتوايى و ساختارى
داشته باشد، به نظر من هنوز رخ نداده است.
يـعـنـى آمـوزش ريـاضـى در حـال حـاضـر در

 و�٦٧، ٦٦دبيرستان�ها، نسبت به سال�هـاى 
، شايد فقط پنـج درصـد از لـحـاظ روش٦٨

تغيير كرده است. البته ممكن است در محتوا
 هـمًهم تغـيـيـراتـى رخ داده بـاشـد كـه قـطـعـا

همين�طور است. بسيارى از اين تغييرات بـه
ناچار بوده است. يعنى كتاب درسى تـغـيـيـر
كرده و نحوه�ى ارائه�ى مطالب در كتاب درسى
تغيير كرده، من معلم هم تغيير كرده�ام، بر آن
اساس. اما اگر بخـواهـيـم آمـوزش ريـاضـى
امروز دنيا را درنظر بگيريم، خيلى با آن فاصله
داريم. يعنى در آموزش رياضـى امـروز دنـيـا
نظريه�هايى پياده شده، كارهايى انجام گرفتـه
و كالس�هايى براى معلمان گذاشته شده است

كه در آموزش ما اثرى از آن�ها نيست.
كمى مى�آيم عقب�تر و اين جريان را نگاه
مى�كنم. زمانى كه من مى�خواستم ليـسـانـس
بگيرم، واحدهاى اصلى، ليـسـانـس دبـيـرى
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رياضى با ليسانس رياضى محض يكسان بود
و فقط در چند واحد تربـيـتـى تـفـاوت وجـود
داشت. مـا چـنـد واحـد بـه اسـم واحـدهـاى
تربيتى، مثل روان�شناسى كودك و نوجوان،
تمرين دبيرى، بررسى كتب دبيرستانى داشتيم

 اين واحدهـاًكه آن�ها نداشتند. اما آيـا واقـعـا
براى من كه مى�خواهـم آمـوزشـگـر ريـاضـى
بشوم، كافى�اند؟ كدام�يك از نظريه�هايـى كـه
االن در دنـيـا بـراى آمـوزش ريـاضــى پــيــاده
مى�شوند و براساس آن�ها آموزشگر ريـاضـى
تربيت مى�شود، در ايران وجود دارد؟ چه در
دوره�ى كارشناسى چه در دوره�ى كارشناسى
ارشد. دوره�ى دكترا هم كه ما هنوز در ايران

نداريم، داريم؟
مى�خـواهـم بـپـرسـم، كـدام يـك از ايـن
نظريه�ها، االن به آن�ها كه مى�خواهـنـد دبـيـر
رياضى شوند، تدريس مى�شود؟ هنوز همان
واحـدهـايــى كــه مــا زمــان دانــشــجــويــى
مى�خوانديم، به دانشجويان رشته�ى دبـيـرى
ًرياضى تدريس مى�شود. البته از امسال اصال
رشته�اى تحت عنوان دبيرى وجود ندارد! آيا
دبيران مـا در طـول دوره�ى دبـيـرى، مـعـلـم
رياضى مى�شوند؟ كدام�يك از اين دوره�هاى
ضمن�خدمـت بـه آن بـحـث اصـلـى آمـوزش
رياضى مى�پردازد؟ هيچ�كدام. اگر معلمينى
مطالعاتـى داشـتـه�انـد و روى قـضـيـه�اى كـار
كرده�اند، شخصى بوده است. يعنى اگر من
پنج درصد، ده درصد تغيير كرده�ام، خـودم
كتاب و مقالـه خـوانـده�ام و بـا چـنـد نـفـر كـه
آموزش رياضى را خوب كار كرده�اند، آشنـا
بوده�ام و از ايشان اسـتـفـاده كـرده�ام. ايـن ده
درصد پيشرفت در زمينه�ى آموزش ريـاضـى
بـوده اسـت و در غـيـر ايـن صـورت، فـقــط

تغييرات اجبارى داشته�ايم.
ما دهمين كنفرانس آمـوزش ريـاضـى ايـران �

را برگزار كرده�ايم. اين ده كنفـرانـس آمـوزش
ريـاضـى كـه بـرگـزار شـده و هـمـت زيـادى نـيــز
صرف آن شده و دبيران هم در اين كنفرانس�ها
شركت كرده، مقاله داده يا بـه�عـنـوان مـسـتـمـع
حضور داشته�اند، هيچ تأثـيـرى روى آمـوزش

رياضى در ايران نداشته�اند؟
ً نمى�شود بگوييم تأثير نداشته�انـد. حـتـمـا�

 در حـد وًتأثير گذاشته�اند، امـا تـأثـيـر قـطـعـا
اندازه�ى آن كسانى بوده كه در كـنـفـرانـس�هـا

 بنده بعد از كنفرانسًشركت كرده�اند. آيا مثال
آمده�ام كالسى داير كنم تا تـجـربـيـاتـى را كـه
كسب كرده�ام، به بقيه منتقل كنم؟ آيا كـتـابـى
كه در اين زمينه چاپ شده، در اختيار همه�ى
معلمين رياضى قرار گرفته است؟ آيا فيلم�هاى
كنفرانس، كالس�ها و سخـن�رانـى�هـايـى كـه
به�صورت موازى برگـزار و هـمـه هـم ضـبـط
شده�اند، در اختيار معلمين قرار گرفته�اند؟ نه!
چند نفر مى�توانند در يك كنفرانس آمـوزشـى
شركت كنند؟ بيشتر از دو هزار نفر؟ آن هم در
سـطـح دوره�هـاى ابـتـدايـى و راهـنـمــايــى و
متوسطه. چون مى�دانيد كه كـنـفـرانـس�هـاى
آموزشى، فقط دوره�ى متوسـطـه را پـوشـش

نمى�دهد.
 آقاى اميرى، شما به دو سؤال بعدى ما هم�

جـواب داديــد. حــال يــك ســؤال خــصــوصــى
مطـرح مـى�كـنـم و بـعـد دوبـاره مـى�رويـم سـراغ
سؤال�هاى عمومى. كدام استاد بيشترين تأثير

را بر شما داشته است؟ و چرا؟
 در دوره�ى راهنمايى، معلم دينى ما آقايـى�

 كه من هميشه تحت تأثيراحمد زمانىبود به نام 
ايشان بودم. گرچه ايشان معلم دينى بودند،
اما در خيلى از زمينه�ها معلم من بودند. روش
و منش معلمى ايشان اين انگيزه را به مـن داد
كه پا در اين عرصه بگذارم و به كار مـعـلـمـى
عالقه�مند شدم. در دوره�ى متوسطه معلمين
خوب خيلى داشتم كه اگر بخواهم يكى را از
بين همه�ى آن خوب�ها بگويم، آقاى مهندس

 هـسـتـنـد كـه مـكـانـيـك بـه مــا درسمـهـرداد
 بازنشست شدند.ًمى�دادند. ايشان االن قطعا

من ايشان را تا دو سه سال پيش هم مى�ديدم.
يك بار خدمتشان رسيدم و مطـلـع شـدم، بـا
مجله�ى رشد آموزش فيزيك همكارى داشتند
و دارند. در دوره�ى كارشناسى در دانشگاه،

، معلمنشوادياناز استادم، جناب آقاى دكتر 
رياضى بودن را ياد گرفتم. هـمـواره دوسـت

داشته�ام كه پا جاى پاى ايشان بگذارم و هميشه
مديونشان هستم. دست همه�ى اين عـزيـزان

را مى�بوسم.
نـظـرتـان دربـاره�ى مــدارس غــيــرانــتــفــاعــى �

چيست؟ چـه�قـدر در هـمـان رشـتـه�ى خـودتـان
تـأثـيـر دارنـد؟ بـيـشـتـر بـحـثـم، بـحــث ريــاضــى

است.
 االن مدارس ما تبديل شده�اند بـه مـدارس�

غيـرانـتـفـاعـى. يـعـنـى اكـثـريـت بـا مـدارس
غير�انتفاعى است.

يعنى تعدادشان بيشتر است؟ �
 بـلـه، االن در تـهـران حـداقــل در دوره�ى�

متوسطه، تعداد مدارس غيرانتفاعى بيشتر از
مدارس دولتى است.

تأثيرشان چگونه است؟ خوب؟ متـوسـط؟ �
بد؟
 در نظام آموزشى ما، مديـر نـقـش خـيـلـى�

مهمى دارد و خيلى تأثيرگذار است. اگر مدير
يك مدرسه�ى غيرانـتـفـاعـى، آدم فـرهـنـگـى
باتجربه�اى باشد، مدرسه را به آن�چه كه بايـد
باشد، تبديل مى�كند. چون در نهايت كه فرقى
نمى�كند! نظام آموزشى ما نظـامـى مـتـمـركـز
اسـت، يـعـنـى هـمـان كـتـاب درسـى كــه در
مدرسه�ى غيرانتفاعى بايد تدريـس شـود، در
مدرسه�ى دولتى هم بايد تدريس شود. اما اگر
مدير آدمى فرهنگى باشد، ايـن كـار بـه نـحـو

احسن انجام مى�شود.
مـن فـكـر مـى�كـنـم، اگـر بـه مـدرســه�ى
غيرانتفاعى از اين دريچه نگاه كنيم كه امكانات
آموزشى بهترى دارند و مـعـلـم�هـا حـقـوق و
حق�التدريس بهترى مى�گيرند، بنابر اين كـار
بهترى ارائه مى�شود، اشتباه نكرده�ايم. اما آيا
مخاطبينى كه روبه�روى اين معلم�ها و در اين
مـدارس در حـال درس خـوانـدن هـسـتـنــد،
اكثريت هستند؟ در پاسخ به اين پرسش دچار
اشكال مـى�شـويـم. يـعـنـى آيـا مـا امـكـانـات
آموزشى و معلمين خوب را براى عده�اى كـه
نمى�گويم خيلى كم، اما در اقليت هستند، به
كار نگرفته�ايم؟ ما بايد بتوانيم اين امكانات را
توسعه دهيم. البته من شنيده�ام چنيـن كـارى
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در شرف انجام است. يعنى قرار شده است،
امسـال در اداره�ى مـدارس وزارت تـعـاون و
وزارت آموزش و پرورش تعامل داشته باشند
و مديريت به�صورت هيئت امـنـايـى صـورت
بگيرد.در اين صورت بـازده خـوب خـواهـد
شد. در واقع، آن امكاناتى كه االن در مدارس
غيرانتفاعى خوب مـا هـسـت، ان�شـاءاهللا بـه

مدارس دولتى هم آورده شود.
بنابراين، مدارس غيرانتفاعى خوب كـم
نداريـم. مـدارس غـيـرانـتـفـاعـى كـه قـبـل از
انقالب�اسالمى ملى بـودنـد و حـاال شـده�انـد
غيرانتفاعى، آن موقـع هـم تـأثـيـرگـذارتـريـن
مدارس بودند؛ مـثـل الـبـرز و هـشـتـرودى و
مـدارس اسـالمـى مـانـنـد عـلـوى. االن هـم
مـدارسـى داريـم كـه تـأثـيـرگـذارنـد. يـعـنـى
خروجى�هايشان آدم�هايى هستند كه فقط درس
نخوانده�اند. درس زندگى ياد گرفتند، عـلـم
آموختـه�انـد و در جـامـعـه مـى�تـوانـنـد گـلـيـم

خودشان و بقيه را از آب بيرون بكشند.
سؤال بعـدى كـه در واقـع مـهـم�تـريـن سـؤال �

است: كنكور و معضل آن؟ يعنى شما آيا اين
ـ چون بحث ما روش تستى براى رياضيات را 
ـ مى�پسنديد بحث اختصاصى رياضيات است 
يـا خـيـر؟ آيـا بـراى آن دلـيــلــى داريــد و يــا فــقــط

نمى�پسنديد و يا نه مى�پسنديد؟
، سردبيرشرقى چند وقت پيش هـم آقـاى �

مجله�ى رياضى كه مبتكران چاپ مـى�كـنـد،
هـمـيـن سـؤال را كـرد. الـبـتـه در پـاســخ بــه
سؤال�هاى ايشان نظرم را كامل و باز نگفتم.

، چون مـن١يك همايـشـى بـود در مـنـطـقـه 
 را هم١مسئوليت گروه ريـاضـى مـنـطـقـه�ى 

 چهار سال پيش همايشى در اينًدارم، تقريبا
منطقه برگزار كرديم، تـحـت عـنـوان «نـقـش
كنكور در آموزش رياضى» كـه خـود شـمـا از
سخن�ران�هاى آن همايش بوديـد، در سـالـن
شهيد مواليى. البته اسم همايش ما اين نبود.
اسم اصلى آن چـنـيـن بـود: «نـقـش مـخـرب
كنكور در آموزش رياضى» كه ما مخربـش را
برداشتيم. گفتـيـم خـود آن�هـا كـه مـى�آيـنـد،

مى�شنوند و پى به آن مى�برند.

كنكـور دارد تـيـشـه مـى�زنـد بـه آمـوزش
رياضى. اين را من با اعتقاد كامل مى�گويم و
پاى حرفم هم هستم. در جايى كه مـن بـايـد
مفاهيم را با عمق بسـيـار بـاال درس بـدهـم،
يعنى آن هدف اصلى آموزش رياضى كه فكر
كردن و به تفكر واداشتن مخاطبم است، بـه
او شعبده�بازى و روش�هاى تست زدن را ياد
مـى�دهـم. مـحـدودش مـى�كـنـم بـه زمــان و
مى�گويم تو بايد در اين زمان فكـر كـنـى و در
اين زمان به من جواب بدهى. پس مجبـورم
به او فرمول بدهم. در واقع، خالقيـت را از
بين مـى�بـرم و مـفـاهـيـم را نـصـفـه�نـيـمـه يـاد

مى�دهم.
يادم هست، در آن همايـش مـن از آقـاى
قندهارى خواستم، تـعـدادى از تـسـت�هـاى
كنكور را نقد كند. ايشان خيلى استادانه ايـن
كار را انجام داد. تست كنكور را مثال مى�زد
و نشان مى�داد به همه و مى�گفت ايـن تـسـت
كنكور است. بنده اگر بخواهم اين مسئلـه�ى
رياضى را سر كالس دبيـرسـتـان حـل كـنـم،
اين�طور حل مى�كنـم كـه از لـحـاظ سـاخـتـار

 منطقى دارد.ًآموزشى، حل آن روشى كامال
ولى اگر بخواهم به دانـش�آمـوزم سـر كـالس
كنكور درس بدهم، اين�طور حل مى�كنم كـه
در سه خط به جواب مى�رسـد و يـا بـا حـذف
گزينه�ها و روش�هاى ديگر، در يـك خـط بـه
جواب مى�رسم. توجه داشته باشيـد، وقـتـى
من اين�جور درس مى�دهم، اين مفاهيم از قلم
مى�افتند! حاال اگر چنيـن مـسـئـلـه�اى بـا ايـن
شرايط طرح شود، دانش�آموزى كـه آن را بـه
روش كـنـكـورى يـاد گـرفـتـه اسـت، ديـگــر
نمى�تواند جواب دهد. ده پانزده تا مسئـلـه را

به همين ترتيب مقايسه مى�كرد.
مسلم است كه كـنـكـور دارد بـه آمـوزش
رياضى ضربه مى�زند، ولى اين�كه ما چاره�اى
داريم يا نداريم يا بحث�هايـى كـه در حـاشـيـه
مطرح است، بمـانـد. بـه هـر صـورت، ايـن
تعيين سرنوشت يـك مـمـلـكـت اسـت آقـاى
ياسى�پور. ايـن بـچـه�هـا كـه دارنـد دانـشـگـاه
مـى�رونـد، فـردا مـى�خـواهـنـد آيـنـده�ســازان

مملكت اسالمى ما بشوند. وقتى من كنكـور
برگزار مى�كنم، سرنوشت اين مملكت را رقم
مى�زنم، رقم زدن سرنوشت يك مملكت در

ً فاجعه است! اصالًمدت چهار ساعت اصال
اقدام به اين كار به نظر من اشكال دارد. ايـن
سرنوشت كه با كم�ترين عامل مزاحم تـغـيـيـر
مى�كند. وقتى اين حرف را مى�زنم، تعجـب
مى�كنيد. درحالى�كه عده�اى نشسـتـه�انـد سـر
جلسه�ى كنكور، بيرون يك اره�ى برقى شروع
مى�كند به كار كردن! آيا آن�ها كه در جلسـه�ى
كنكور نشسته�اند، حواسشان پرت مى�شود يا
نه؟ آيا تأثيرى در قبولى�شان دارد يـا نـه؟ ايـن
قبولى در سرنوشت مملكت تأثير دارد يا نه؟
پس سرنوشت يك ممـلـكـت بـا صـداى يـك

اره�ى برقى تغيير مى�كند!
اما چاره چيست؟ ما چندين راه پيشنهـاد
كرده�ايم، اما تا به حال تـوجـه نـشـده اسـت.
وظيفه�ى اصلى سازمان سنجـش، سـنـجـش
است، نه گزينش. االن سازمان سنجش ما،
سازمان سنجش و گزيـنـش اسـت! سـازمـان
سنجش بايـد امـتـحـان�هـاى اسـتـانـدارد را از
دبيرستان تا ديپلم و حتـى پـيـش�دانـشـگـاهـى
برگزار كند. كنكور هم چرا بايـد يـك�بـار در
سال باشد؟ وقتـى سـؤال اسـتـانـدارد مـطـرح
شود، سه بار در سال كنكور بدهند! يعنى سه
زمان را تعيين كنند تا اگر يك نفر نشست سـر
جلسه�ى كنكور، اين احساس را نداشته باشد
كه اگر امروز را از دست داد، زندگـى�اش را
از دست داده است. هـر چـهـار مـاه يـك�بـار
كنكور بگيرند. در كنكور هم فقط نمره�ى خام
مهم است. سازمـان سـنـجـش نـمـره�ى خـام
كنكور و سال�هاى دبـيـرسـتـان را در اخـتـيـار
دانشگاه�ها قرار مى�دهد. دانشگاه�ها خودشان
گزينش مى�كنـنـد. ايـن سـنـجـش مـى�كـنـد،
دانشگاه�ها گزينش مى�كنند. گزينش براساس
طـبـقـه�بـنـدى خـود دانـشـگـاه�هـا و بـراسـاس
رشته�هايى كه دارند، انجام مـى�شـود. حـاال
ممكن است دانشگاه�ها كنكور بگيرند يا سؤال
تـشـريـحـى بـدهـنـد. آن را ديـگـر خـودشــان

 دلش براى خودشًمى�دانند. دانشگاه حتـمـا
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مى�سوزد و مى�كوشد طورى گزينش كند كـه
بهترين�ها را برگزيند.

از طرف ديگر، كنكور به اين شكل نبايد
برگزار شود. درست است كه سرعت انتقال
اهميت دارد، اما سرعت انتقال را در جايگاه
خودش اندازه�گيرى كنيم. براى يك درس،
بياييم سرعت انتقال بگـذاريـم و يـا ضـريـبـى
بـگـذاريـم. امـا آيــا هــمــه�ى آن�هــايــى كــه
فارغ�التحصيـل شـده�انـد، دكـتـرا دارنـد و بـه
مدارج خيلى باال رسيده�اند، از سرعت انتقال
خيلى باال برخوردار بوده�اند؟ اين�طور نبـوده
است! به تحقيق و پژوهـش دسـت زده�انـد و
ماه�ها و سال�ها روى اين مسئله فكر كرده�اند.
وقتى يك درس را بگـذاريـم بـراى سـنـجـش
سرعت انتقال، هر سؤال بقيه�ى درس�ها چرا
بايد يك دقيقه و نيم زمان داشتـه بـاشـد؟ سـه
دقيقه زمان بدهند براى آن. در ايـن صـورت
مى�توانند سؤال�هاى كامل و پـنـج�گـزيـنـه�اى

 يكًطرح كنند و وقت هم بدهنـد، تـا واقـعـا
 درست انجام شود.ِگزينش

پيشنهاد شما براى بـهـبـود آمـوزش ريـاضـى �
چيست؟ شما در كنفرانس�هاى متعدد آموزش
ًريــــاضــــى شــــركــــت مــــى�كــــنــــيــــد و حــــتـــــمـــــا
سخن�رانى�هايى هم داشـتـه�ايـد. اگـر مـى�شـود
به�طور مختصر، از پيـشـنـهـادهـايـى كـه در ايـن
جلسه�ها مطرح كرده�ايد و در ذهن داريد، چند

نمونه بفرماييد.
 اگر بخواهـيـم آمـوزش ريـاضـى مـا دچـار�

تحول شود، بـايـد آمـوزشـگـران ريـاضـى را
متحول كنيم. يعنى دبيران و معلمين رياضى
ما بايد متحول شوند. آموزش�وپرورش بايد
بيايد با دانشگاه�ها قرارداد ببندد. حـداقـل از
دبيران رياضى كه نـقـش مـهـمـى در جـامـعـه
دارند، بخواهد كـه در ايـن دوره�هـا شـركـت
كنند. به آن�ها امكـانـات بـدهـد و آن�هـا را بـا
نظريه�هاى به روز آموزش رياضى در دنيا آشنا

كند.
آخرين و مهم�ترين سؤال بنده اين است كه �

تأثير ايمان در پـيـشـرفـت عـلـمـى دانـش�آمـوزان
چيست؟ البته شما به اين سؤال در هر شماره�ى

برهان در يادداشت سردبير جواب مى�دهيـد و
مـن سـؤالـم را از آن�جـا ايـده گـرفـتـه�ام. مـنــتــهــا
مـى�خـواهـيـم خـيـلـى شـسـتـه�و�رفــتــه و خــالصــه
بفرماييد، ايمان چه�قدر مى�تواند در پيشرفـت

علمى دانش�آموزان تأثير داشته باشد؟
 اين سؤال به ظاهر ساده، اما بسيار پيچيده�

است. من فكر مى�كنم ايمان در علم دو وجه
دارد، يعنى از دو دريچه بايد به آن نگاه كرد.
يكى، هنگامى كه متعلم در حال يادگيرى علم
است، ايمان در آن فراگيرى علم چه نـقـشـى
دارد؟ چـون مـا كـسـانـى را هـم داريـم كـه بـه
هيچ�چيز ايمان ندارند، اما خيلـى هـم خـوب

علم فرا�گرفته�اند.
دوم، پس از آن�كه ايـن مـتـعـلـم عـلـم را
فراگرفت، هنگامى كه مى�خواهد آن را به�كار
بـنـدد، نـقـش ايـمـان خـيـلـى بـاال مــى�رود.
مخاطبين ما، پس از اين�كه علم را فرا�گرفتند،
بايد از آن ايمانى كه دارند، استفـاده كـنـنـد و
كاربردهاى آن علم را در جهتى سوق دهند كه

به نفع جامعه، مملكت و دينشان باشد.
، تأثير ايمان را در هر دوًمن خودم شخصا

مقطعى كه خدمتتـان گـفـتـم، ديـده�ام و لـمـس
كرده�ام. يعنى بارها وقتى روى مسئله�ى رياضى
فكر مى�كردم و نمى�توانستم مسئله را حل كنم،
يا ديگر احساس مى�كردم كه فكرم به جايـى قـد
نمى�دهد، آن مسـئـلـه را كـنـار مـى�گـذاشـتـم و
مى�رفتم آياتى از قرآن مى�خوانـدم، دو�ركـعـت
نماز مى�خواندم يا مى�نشستم بـه خـلـقـتـم و بـه
خالقم فكر مى�كردم. وقتى قدرى آرامش پيـدا
مى�كردم و به سراغ آن مسئله مى�رفتم، خـيـلـى
راحت آن مسئله حل مى�شد. اين بارهـا بـرايـم

 شب به١٢ هم ساعت ًاتفاق افتاده است. غالبا
بعد بوده است. فكـر مـى�كـنـم يـك «بـسـم�اهللا
الرحمن الرحيم» از طرف يك عالم و دانشمند،
به�ويژه يك رياضى�دان، تأثيرش از اين�كه شايد
دو ساعت يك موعظه�گر بخواهد موعظه كند،

بيشتر است.
امـيـدوارم هـمـه�ى دانـش�آمــوزان ايــران
اسالمى به اين مسئله توجه كنـنـد كـه عـلـم و
ايمان را توأم با هـم پـيـش بـبـرنـد، ايـن�هـا را

نمى�شود از هم جدا كرد. آن جنبه�ى عـمـلـى
را، ايمان خيلى خوب مى�تواند تقويت كند و

ثمربخش�تر سازد.
خيلى ممنون آقاى امـيـرى، هـمـيـن افـتـخـار �

 سال توانستيد20  براى شما بس كه نزديك به 
مجله�ى برهان را ادامه دهيد و هيئت�تحـريـريـه
را نگه داريد. با تشكر از شما و آقاى صدر كه
در اين برنامه شركت كرديد. اگر حرف آخرى

داريد، بفرماييد.
 مى�خواستم اين�جا چند تا تشكر داشته باشم.�

 ساله با تمام فراز و20  مى�دانيد كه در اين مسير 
نشيب�هايش، من تنها نبوده�ام و كمك�هايى كه
بـه مـن شــده اســت، اول از هــمــه از طــرف
خانواده�ام و به�ويژه همسـرم بـوده اسـت. اول
تـشـويـق�هـاى خـانـواده�ام و هـمــكــارى�هــا و
هم�يارى�هاى آن�ها و بعد همكاران بسيار بسيار
دلسوزى كه من در اين مسير داشـتـه�ام. چـون

 در انتشارات مدرسه٣٨مجله برهان تا شماره 
 كهبـرادرىچاپ و توزيع مى�شد بايـد از آقـاى 

معاون فرهنگى «انتشارات مدرسه» هستند نـام
ببرم كه هميشه در مورد برهان خيلى به من كمك

 كه مسئول توليد بودندآشتيانىمى�كردند. آقاى 
ما خيلى در توليد اذيتشان كرديم. بعد تك�تك
اعضاى هيئت تحريريه كه هيـچ�گـاه مـرا تـنـهـا
نگذاشتند و ما هر�وقـت خـواسـتـيـم، بـا ايـثـار
وقت�شان آمدند و نشستيم، برنامه�ريزى كرديم
و به موقع مقاالت را به ما دادند. ديگر، برادر
و همكار بسيار محترمم، جناب آقاى صدر كه
زحمت اين مجله را ساليان سال است به�دوش
مى�كشند. چون من قدرى درگير كار تألي� و
تدريس شدم، نقش ايشان در زمينـه�ى اداره�ى
مجله خيلى پر�رنگ�تر شد. و سرانجام مسئولين
و دست�انـدركـاران فـعـلـى «دفـتـر انـتـشـارات
كمك�آموزشى»، مدير مسئول محترم و سـايـر
كاركنان مجـلـه كـه پـشـت صـحـنـه هـسـتـنـد،
حروف�چين�ها، گرافيست�ها، نمونه�خوان�ها و

همه.
به هر حال اجر شمـا بـا خـداونـد. والـسـالم �

عليكم و رحمة�اهللا و بركاته.
❐ ❐ ❐


