
استادیار دانشگاه فرهنگيان اصفهان

 علی رجالی، معلم ریاضی )لقبی كه 
مجمع معلمان ریاضی شــيراز به ایشان 
داد و از آن زمــان در تمام مکاتبات علمی 
ملی و بين المللی خود از این لقب استفاده 
می كند(، متولد ســال 1330 در اصفهان 
اســت. وی در ســال 1342 از »دبستان 
جعفری« فارغ التحصيل شــد و به ترتيب 
این مــدارج را طی كــرد: دیپلم ریاضی 
از دبيرســتان ســعدی اصفهان )1348(، 
ليسانس ریاضی از دانشگاه شيراز )بهمن 
1351(، فوق ليســانس ریاضی از دانشگاه 
شــيراز )خرداد 1353(، و دكترای آمار از 
دانشگاه استنفورد آمریکا )تابستان 1357(. 
یک ســال نيز عضو هيئت علمی دانشگاه 
شــيراز بود و به دنبال مأموریت یک ساله 
 در دانشــگاه اصفهــان، از ســال 1359 

به عضویت هيئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان درآمد. 

در مورد استاد رجالی نوشته اند: رجالی 
در چهاردهم شــهریورماه 1357 به ایران 
برمی گردد و از همان روز به عنوان استادیار 
كار خود را در بخش ریاضی دانشگاه شيراز 
آغــاز می كند. غيــر از تدریس درس های 
احتمــال و نظریــة اعداد، یکــی دیگر از 
درس هایی كه مســئوليت تدریســش به 
دكتر رجالی واگذار می شود، درس ریاضی 
عمومی 1 برای دانشجویان علوم و مهندسی 
بود. او در این درس متوجه می شــود كه 
دانشــجویان جدید برخالف دانشجویان 
زمان تحصيلش، اصطالحــات ریاضی را 
می دانند، ولی تفکر ریاضی و قدرت درك 
مفاهيم ریاضی را ندارند. چرایی بزرگی در 

چیز  دو  به  ابتدایی  دورة  از 

عالقه مند بودم: یکی معلمی 

و دوم ریاضی.

حمیدرضا كاشفي

اشاره
هیئت تحریریة مجله تصمیم گرفته است، 
از این پس در هر شماره از مجله مصاحبه ای 
با استادان و نامداران ریاضی و آموزش ریاضی 
كشور به چاپ برسد.  به بنده نیز افتخار داده 
شد، اولین مصاحبه را با جناب دكتر رجالی 
انجام دهم. هماهنگی های الزم توسط دوست 
مشتركمان، جناب آقای دكتر پیام سراجی 
صورت گرفــت و زمان مصاحبــه در خانة 
ریاضیات اصفهان مشخص شد. با جناب دكتر 
رجالی قبالً در یک جلســه رسمی پیگیری 
تفاهم نامه بین  دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
و خانة ریاضیات هم صحبت شــده بودم و 
عالقه مند بودم كــه گفت وگوی ما قدری از 
گفت وگوهای رایج تخصصی تر باشد تا بیشتر 
مورد استفادة استادان، معلمان و عالقه مندان 
ریاضی قرار بگیرد. قبل از ارائة متن مصاحبه، 
مختصری از زندگی نامة ایشان را برای آشنایی 

خوانندگان عزیز مجله نقل می كنم. 

رشد آموزش ریاضی/ دورۀ سی و هشتم/ شمـــارۀ 1/ پاییز 361399



فکر او ایجاد می شــود كه مسير كاری اش 
را تغيير می دهد. او برای شناخت مسئله  
قصد داشت به مدارس برود و از مشکالت 
آموزشــی این دانشــجویان كه 9 ســال 
بعد از او وارد دانشــگاه شيراز شده بودند، 
 مطلع شود. اما فکر می كند اگر این جوان

27 ســاله بين  معلمان ظاهر شــود، در 
شيراز به او توجهی نمی كنند. او ظاهراً برای 
رسيدن به عشق هميشگی و بودن با پدر و 
مادرش در اصفهان، با تالش استاد پرتوان 
همچون دكتــر محمد صدوقی الوندی به 

دانشگاه اصفهان مأمور می شود. 
كارهای رجالی در دانشــگاه اصفهان 
با اســتقبال روبه رو نمی شــوند.  اگرچه 
مسئوليت تدریس درس های آمار ریاضی، 
نظریــة اعداد و حســاب دیفرانســيل و 
انتگــرال به رجالی واگذار می شــود، ولی 
همکار استادی می شود كه درس تمرین 
دبيــری را تدریس می كرد. از این راه او به 
كمک معلمانش، آقایان موحدی، تلگينی، 
امام جمعــه زاده، مشــتاقيان پور و جمالی 
به مدارس راه می یابد و دانشــجویان این 
درس را بــرای تمرین دبيری به مدارس و 
كالس های درسی معلمان خوبی همچون 
افراد فوق و آقایان قياســيان و غياثی نژاد 
می فرســتد. در این فاصله با آقای یحيی 
تابش از دانشــگاه صنعتی اصفهان آشنا 
می شــود و حتی قبــل از انتقــال به آن 
دانشگاه، مركز بررسی ریاضيات دبيرستانی 
را در دانشگاه صنعتی اصفهان با مشاركت 

دوستان آن دانشگاه راه اندازی می كند. 
باالخره دكتر رجالی در سال 1359 با 
موافقت دانشگاه شيراز به دانشگاه صنعتی 
اصفهان انتقال می یابد. در مركز بررســی 
ریاضيات مدرســه ای، بعــد از ظهرهای 
دوشــنبه معلمان ریاضی اصفهان دور هم 
جمع می شــدند و جزوه هایی می نوشتند 
كه در نقاط دیگر هــم در اختيار دبيران 
قرار می گرفت. اســتادان دانشگاه صنعتی 
اصفهان، ضمن حضور در این جلســات، 
جزوه هــای مزبور را مطالعــه و روش های 
تدریس مطالب ریاضی را تمرین می كردند. 

در ایــن مركز وضعيت تدریس ریاضی در 
ایران نيز رصد می شد.

دكتر محمدرضا كوشش، در آیين 
اهدای »جایزة ابوریحان« به ریاضی دانان 
جــوان ایرانــی در »فرهنگســتان علوم 
جمهوری اســالمی« گفته بود: »من در 
رشتة فيزیک تحصيل می كردم. حضورم 
در كالس درس دكتر رجالی باعث شــد، 

از فيزیک به ریاضی تغيير رشته بدهم.«
به جز مــوارد مذكور و دریافت جایزة 
فيلدز توســط مریــم میرزاخانی،  كه 
به دليل شــركت در مســابقات ریاضی 
دانش آموزی به خواندن ریاضی جذب شده 
بود؛ )مســابقاتی كه دكتر رجالی یکی از 

بنيانگذاران آن بود.( 
بخشــی از افتخــارات و خدمات این 

استاد ارجمند به شرح زیر است: 
 نخستين برندة ایرانی جایزة جهانی 

پاول اردیش در سال 2006؛
 برندة جایــزة دكتر بهزاد »انجمن 

ریاضی ایران« )1391(؛
 استاد برتر آماری سال 1398 مركز 

آمار ایران؛
 یکی از  بنيان گذاران نخستين مركز 
تحقيقــات معلمان ریاضــی در اصفهان؛ 

)پژوهشگاه های معلم(
 یکــی از بنيان گذاران مســابقات 

ریاضی دانش آموزی ایران؛
 پایه گذار كنفرانس های آمار ایران؛

 پایه گذاركنفرانس هــای آمــوزش 
ریاضی ایران؛

 یکی از مؤسسان انجمن رمز ایران؛
 پایه گذار نخستين خانة ریاضيات؛
 مؤلف كتاب های درسی ریاضی. 

و این ها فقط بخشی از كارهای استاد 
رجالی است. با این همه، ایشان در مراسم 
دریافت »جایزة ترویج علم ایران« در سال 
1397، با فروتنــی دربارة این موفقيت ها 
بيان داشــت: »ما تقســيم كار كرده ایم: 

دوســتانم كار می كنند و ایده می دهند و 
من جوایزش را می گيرم!«
٭٭٭

سال  در  دكتر، شما  آقای  جناب 
1398 از طــرف مركز آمــار ایران 
معرفی  آمار  برتر  اســتاد  به عنوان 
شدید و سال هاست كه به عنوان معلم 
و استاد نمونة آموزش ریاضی در میان 
دانشجویان و عالقه مندان به ریاضی 
و آمار شناخته شده اید. این عشق به 
معلمی از كجا نشئت  می گیرد؟ لطفًا 
بفرمایید چطور به معلمی عالقه مند 
شدید و كدام معلم یا استاد در عالقة 

شما به معلمی تأثیرگذار بودند؟ 
از دورة ابتدایــی به دو چيز عالقه مند 
بودم: یکی معلمــی و دوم ریاضی. این دو 
اســتعداد را آموزگاران دبستان جعفری 
اصفهان در رجالی كشف كردند. اعتقاد من 
این اســت كه آموزگاران مهم ترین نقش 
را در شناســایی و پرورش اســتعدادهای 
دانش آموزان خود می توانند داشته باشند. 
این تجربــه را در یکی از دبســتان های 
اصفهان به كمک مدیر و آموزگاران پياده 
كردیــم و نتيجه بخش هم بــود. در آن 
دبستان كالس های علوم در آزمایشگاه با 
كار تيمی  دانش آموزان، با ساخت ميزهای 
كوچک و ابزارهای بســيار ســاده برگزار 
می شــدند و تدریس ریاضی با وســایل 
بــازی انجام می گرفــت. مطالعة تعقيبی 
مــا در مــورد دانش آموزان آن مدرســه 
جــواب خوبی به ما داد. ولی متأســفانه، 
 خانواده هــا و نظام آموزش وپــرورش ما، 
به دليل تهاجم فرهنگی »كارتل كنکور«! 
و آماده ســازی دانش آموزان برای شركت 
در آزمون های مدرسه های خاص و كنکور 
)كه ســال ها زندگی علمــی و خصوصی 
خود را صرف تهيــة راه حلی جدید برای 
نحوة سنجش و پذیرش دانشجو كردم و 

 من اعتقاد دارم، تا زمانی كه استانداردهای آموزش 
ریاضیات مدرسه ای تدوین نشود، كتاب ها به صورت 

سلیقه ای نوشته خواهند شد.
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طرحی تهيه كردیم كه علی رغم موفقيت 
در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، 
توســط البی كارتل كنکور، به بهانة طرح 
غيرقابل اجرای حذف كنکور رد شد(، این 

روش را نمی پذیرند. 
در دبيرستان هم، دبيران عالقه مند و 
آگاهی كه بسياری از آن ها از دانشجویان 
مرحوم پروفســور فاطمی بودند و عاشق 
و شــيفتة معلمی، و برخی نيز رشته های 
پزشکی و مهندسی را رها كرده بودند و به 
منظور ادامة تحصيل به دانش سرای عالی 
برای كسب افتخار معلم  شدن رفته بودند، 
در بارور ســاختن این اعتقاد در رجالی و 
كســب موفقيت های بعدی او، بسيار مؤثر 
بودند. رجالی این شــانس را داشــت كه 
از محضــر معلمانی توانمنــد و عالقه مند 
نوربخش،  آقایــان  مرحــوم  همچــون 
ســپهری، و نیز آقایــان موحدی و 
 تلگینی، تقوی، جمالی، امام جمعه زاده 
و ... دبيران بسيار خوب ریاضی اصفهان بهره 
گيرد. در دانشگاه شــيراز، استادانی چون 
دكتــر جواد بهبودیان، دكتر حدیدی، 
دكتر رجبعلی پور، دكتــر وصال، دكتر 
فتاحی، دكتر ابن النصیر، و دكتر مولینز، 
در تشویق و ترغيب رجالی برای ادامة راهی 
كــه از ابتدا برای خود ترســيم كرده بود 

شما به معلمان جوان ریاضی چیست؟
من كوچک تــر از آن هســتم كه به 
معلمان عزیز توصيه ای داشــته باشــم. 
قبل از آن باید به مســئوالن توصيه كنم. 
مــا اخيراً بــا اســتفاده از اطالعات بانک 
جهانی ثابــت كرده ایم كه ارتباط )ضریب 
همبستگی( باالیی بين حقوق معلمان و 
توسعة پایدار كشورها وجود دارد. )حقوق 
كه عرض می كنــم، از معلمان عزیز عذر 
می خواهم. حقــوق فقط به عنوان معياری 
برای ارزش گذاری به معلمان است.( رئيس 
»مركــز تحقيقات آموزش علــوم ژاپن« 
در دیداری گفت: »وضع ژاپن نســبت به 
كشورهای مشابه مثل چين، تایوان، كره و 
ســنگاپور در آینده بسيار بد خواهد شد.« 
پرسيدم: »چرا؟« جواب او بدن مرا لرزاند! 
گفت: »چون حقوق معلــم در ژاپن برابر 
حقوق پزشــک و قاضی است، ولی در آن 
كشورها حقوق معلم از سایر اقشار بيشتر 

است!«
اما هر معلمی باید به علمی كه تدریس 
می كند، مسلط باشد. مثالً  اگر در دبيرستان 
حساب دیفرانســيل و انتگرال یا حسابان 
می خواهد تدریس كند، باید آناليز را خوب 
بداند و بر درس آناليز مسلط باشد. برای هر 
جلسة تدریس، خود را به روز و آماده كند. 
رجالی سال هاست درس احتمال دانشگاه 
را تدریس می كند، ولی هيچ جلســه ای را 
بدون مطالعه حداقل دو سه ساعت قبل از 
كالس، تدریس نکرده است. دانشجویانم 
شاید به خاطر دارند، یک شب كه در كنار 
همسر عزیزم در بيمارســتان بودم، فردا 
كالس رفتم و به آن ها گفتم: »مرا ببخشيد، 
من دیشب نتوانستم درسم را آماده كنم. با 
پوزش فراوان اجازه دهيد امروز وقت شما 
را تلف نکنم و به من لطف كنيد و بپذیرید 
یک كالس جبرانی برای این ســاعت در 
آینده داشته باشيم.« من به عنوان شاگرد 
كوچــک معلمــان ریاضی ایــران تالش 
می كنــم، برای هر جلســة كالس درس، 
موضوعی اجتماعی و یا حتی سياسی روز 
را آماده كنم و به دليل اینکه بيشتر آمار و 

احتمال تدریس می كنم، از آمار و اطالعات 
آن مطلب سخن بگویم. در شهریورماهی، 
رئيس دانشــکدة محيط زیست دانشگاه 
صنعتــی اصفهان از من دعــوت كرد كه 
درس آمار زیست آن دانشکده را در مهرماه 
تدریس كنم. به ایشان عرض كردم: »من 
باید یک سال مطالعه كنم. مثال هایی  از 
رشــتة منابع طبيعی پيدا كنــم و زبان 
دانشجویان این درس را یاد بگيرم و بعد به 

آن ها تدریس كنم.«  
اعتقــاد رجالی به عنــوان یک معلم 
ســاده این اســت كه معلــم باید خيلی 
بداند، ولی خود را در ســطح دانش آموزان 
و دانشــجویانش پایين بيــاورد. به زبان 
آن ها و با اســتفاده از اطالعات قبلی آن ها 
تدریس كند و بــه آن ها اجازة اظهار نظر، 
ایراد گرفتن و نقد معلم را بدهد. ما در خانة 
ریاضيات اصفهان، گاه چند معلم با هم به 
كالس می رویم. یک روز من، آقای تلگينی 
و مرحوم خانم فيروزبخت با هم به كالس 
رفته بودیم. بحثی در مورد نظریة اعداد بود 
كه به نوعی رشتة تخصصی من بود، خانم 
فيروزبخت هم كه خــود در نظریة اعداد، 
حدسية علمی داشتند، و آقای تلگينی هم 
كه سال ها این درس را تدریس می كردند. 
مــا ســر كالس  در برابر پيشــنهاد حل 
مسئله ای توسط یک گروه از دانش آموزان 
تسليم شدیم. این ها تجربه های خوب من از 
تدریس هستند كه اميدوارم مورد استقبال 

معلمان عزیز قرار گيرد. 
همة ما دكتر كرم زاده را ریاضی دانی 
مطرح و یک مســئله حل كن حرفه ای در 
ســطح بين المللی می شناسيم. ایشان در 
یکــی از كارگاه هایی كه در اهواز با حضور 
شــركت كنندگان در المپيادهای ریاضی 
ایران برگــزار شــده بــود، در برابر حل 
مســئله ای كه آقای دكتر رجائی )استاد 
فعلی دانشگاه تربيت مدرس و برندة مدال 
المپياد بين المللی ریاضی( ارائه داد و بهتر از 
راه حل ایشان بود، تسليم شدند. معلم نقش 
راهنما را دارد و باید اندیشيدن را بيشتر از 
جواب مسئله به دانش آموز یاد دهد. فرصت 

اعتقاد رجالی به عنوان یک معلم ساده 
این است كه معلم باید خیلی بداند، 
ولی خود را در سطح دانش آموزان و 
دانشجویانش پایین بیاورد. به زبان 
آن ها و با استفاده از اطالعات قبلی 
آن ها تدریس كند و به آن ها اجازة 
اظهار نظر، ایراد گرفتن و نقد معلم را 
بدهد

)معلمی و ریاضی(، نقش عمده ای داشتند. 
اگر راهنمایی و حمایت این عزیزان نبود، 
حتماً رجالی نمی توانست این مسير هموار 
را طی كند. )خوشبختانه غير از دو نفر اول 

بقيه در قيد حيات هستند(
به نظر شما معلم ریاضی خوب چه 
شاخص هایی باید داشته باشد؟ توصیة 
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دهد، همة دانش آمــوزان )نه فقط عده ای 
خاص( خود با راهنمایی معلم و هم فکری 
با هم یاد بگيرند و به جواب مسائل برسند. 
سر كالس درس معلم باید همة مسائل و 
مشکالتش را كنار بگذارد و فقط به وظيفة 

راهنمایی دانش آموزانش  بپردازد. 
خاطره ای را خوب است در این زمينه 
مطرح كنم. قرار بود سميناری در دانشگاه 
برگزار شــود و من مســئول برگزاری آن 
بــودم. عصر روز قبل از ســمينار، قبل از 
ساعت 4:30 كه كالســم شروع می شد، 
به دبيرخانة ســمينار رفتم و از مسئوالن 
ثبت نام پرســيدم: »امشب چند ميهمان 
داریم كه باید شام بخورند و فردا صبح چند 

نفر كه باید صبحانه بخورند؟« 
گفت:  ســمينار  اطالعات  مســئول 

»امشب 70 نفر و فردا صبح 45 نفر.«  
گفتم: »پس شما قصد دارید 25 نفر 
از ميهمانان را شبانه بکشيد؟ دقيق بررسی 
كنيد ببينيد كجا اشتباه شده است، تا بعد 
از كالس، آمار را به سلف سرویس بدهيم.«

آن ها را رها كردم و با نگرانی از خطای 
سيستم اطالعاتی سمينار به كالس رفتم. 
در ابتــدای كالس گفتم: »دوســتان من 
امروز گرفتار و نگران سمينار فردا هستم. 
اگر دیدیــد نامرتبط حرف می زنم، به من 
هشــدار بدهيد تا كالس امروز را كنسل و 
بعداً جبرانی بگذارم.« و شــروع كردم به 
درس دادن. دیدم یکی از دانشجویان گفت: 
»خسته نباشيد!« ســاعت را نگاه كردم، 
دیدم ساعت از شش گذشته است. این قدر 
مشــغول تدریس و بحث با دانشــجویان 
بودم كه نه  تنها مشکالت سيستم ثبت نام 
سمينار را فراموش كرده بودم، بلکه ساعت 
را هم فراموش كرده بودم. معلم بجاســت 
كه عــالوه بر تســلط روی موضوع مورد 
تدریس، وظيفة راهنمایی دانش آموزانش 
را بــه عهده گيرد و بــه كتاب توجه كند. 
باز هم بد نيســت خاطره ای عرض كنم. 
بعد از اینکه  جایــزة جهانی پاول اردیش 
را گرفتم، از صدا و ســيما آمدند از كالس 
من فيلم تهيه كننــد )به اصطالح فيلمم 

كنند!(. دانشــجویی را فرســتاده بودم تا 
مثال حل شدة  كتاب درسی را شرح دهد 
و خــودم  كتاب را جلویم بــاز كرده بودم 
و از روی كتــاب می خواندم. بعد از آن به 
این فکر  افتادم كه شاید تهيه كننده، این 
بخش فيلم را حذف  كند، چون مردم فکر 
می كنند استادی باسواد است كه همه چيز 
را از حفظ بداند. برای معلم زشــت است 
كه ســر كالس كتاب را باز كند. به ایشان 
تلفن زدم و گفتم: »آقا آن قسمت كه من 
از روی كتاب می خواندم ...« حرف مرا قطع 
كرد و گفت: » نگران نباشــيد آن قسمت 
را حذف كردیم!« گفتم: »نه دوست عزیز، 
من دلم می خواهد آن قســمت درشــت 
نشــان داده شــود.« رفتار معلم هميشه 
سرمشق خوبی برای دانش آموزانش است. 
پس اگــر می خواهيم دانش آموزان ما اهل 
مطالعه باشند، بهتر است آن ها بفهمند كه 
معلمشان هم اهل مطالعه است و حداقل از 
كتاب درسی استفاده می كند. معلم خوب 
اســت به همة دانش آموزان توجه داشته 
باشــد و با راهنمایی كردن )بدون ریختن 
آبرو!( تالش كند هر دانش آموزی متوجه 
اشــکال جواب خود بشود. جرئت  دادن به 
همة دانش آمــوزان برای اظهار نظركردن، 
اجــازه دادن به كار تيمــی، جلوگيری از 
رقابت های ناسالم كه متأسفانه این روزها 
بسيار در نظام آموزشی ما رونق پيدا كرده 
است، تهية خوراك بيشتر برای دانش آموزان 

مســتعدتر و راهنمایی و جرئت  دادن به 
دانش آموزانی كه ظاهراً ضعيف هستند، و 
به روز بودن )مثالً اســتفاده از فناوری های 
روز در امر تدریس(، از خصوصيات خوب 

یک معلم موفق است.

جناب دكتر، مــن معلم ریاضی 
كه  را  تالش می كنم شــاخص هایی 
جناب عالی بــرای یک معلم ریاضی 
خوب نام بردیــد، در خودم تقویت 
كنم. اما فقط مــن معلم در آموزش 
دیگر  عمدة  بخش های  نیستم،  مؤثر 
مانند كتاب های درسی و سیاست های 
نظام آموزشی، از جمله آزمون ورودی 
دانشــگاه ها )كنکور( هم در تدریس 
و عملکرد من مؤثر هســتند.  اجازه 
بدهید بحث را به این دو محور ببریم. 
شما به عنوان كســی كه در دوره ای 
اهمیت  بوده اید،  درسی  كتاب  مؤلف 
كتاب های درسی را در تدریس معلمان 
و پــرورش اســتعداد دانش آموزان 
درسی  كتاب های  می بینید؟  چگونه 
باید  آمار چه شاخص هایی  و  ریاضی 
داشته باشــد؟ آیا كتاب های درسی 
فرمودید  كه  مــواردی  دارای  امروز 

هستند؟ راهکار چیست؟
من فکر می كنم، اگر به معلم خوب یک 
كتاب بد هم بدهند، باید خوب درس بدهد. 
اصل مطلب مــا در آموزش وپرورش معلم 
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اســت. بله، من این شانس را داشته ام كه 
همراه مؤلفان دو كتاب درسی دبيرستانی 
باشم: یکی حســاب دیفرانسيل و انتگرال 
كه همراه یکــی از همــکاران و دو دبير 
ریاضی نوشته شد و قبل از انتشار توسط 
حداقــل 40 دبير ریاضــی و چند انجمن 
علمی آموزشی معلمان نقد و بررسی شد 
و استادانی همچون دكتر منوچهر وصال، 
با دقت و وســواس علمی خاص خود آن 
را ویرایش علمــی و ادبی كردند، و كتاب 
دوم با همکاری سه نفر از استادان دانشگاه، 
مرحوم دكتر عميدی، دكتر بهزاد و دكتر 
محمودیــان، كه به منظــور اضافه كردن 
مفاهيم ریاضيات گسســته به برنامه های 
 درســی ایران به رشــتة تحریــر درآمد 

.]Rejali, 1996: 73-76[
در نوشــتن هر دو كتاب تالش شد، 
ابتــدا هدف هــا و اســتانداردهای درس 
مشخص شود. من اعتقاد دارم، تا زمانی كه 

باید یاد گرفته باشد، چگونه آن را یاد گرفته 
است و با چه هدفی آن مهارت را می خواهد 
به كار بــرد. در آن زمان قرار بود فقط 30 
درصد دانش آموزان به دورة پيش دانشگاهی 
راه یابند و هدف آن ها رفتن به دانشگاه بود. 
پس دقيقاً مشــخص بود كه ما باید آن ها 
را برای رفتن به دانشگاه آماده می كردیم. 
در جلســات متعدد به طــور مرتب بين 
نویســندگان برای ایجاد ارتباط افقی بين 
فصل های كتاب و نيز این درس و ســایر 
درس ها هماهنگی انجام می شد. كتاب های 
قبلی، پيش نيازها  و دانش قبلی دانش آموز 
مورد عنایت قرار می گرفتند. حتی به طور 
آزمایشــی مباحثی از آن در دبيرستان ها 

تدریس می شد. 
از ســوی دیگر، دبيران ریاضی به طور 
مرتب به نقد و بررسی كتاب می پرداختند 
و نظر آنان در تأليف كتاب تأثيرگذار بود.  
كتاب قبل از ورود به مدرسه ها، در جلسات 
متعــدد آموزش ضمن خدمــت به صورت 
كارگاهی به همة مدرســان احتمالی ارائه 
می شد. فقط در یک كلمه عرض می كنم، 
این نوع هماهنگی و برنامه ریزی در شرایط 
فعلی متأســفانه برای تأليــف كتاب های 
درســی اعمال نمی شــود. مطمئناً كتاب 
درسی در یادگيری دانش آموز و جهت دهی 
به او بسيار مؤثر است و اهميت فراوان دارد. 
یک بار در جمع مسئوالن دفتر تأليف عرض 
كردم: »من خيلی تظاهر به مسلمان بودن 
نمی كنم، ولی هر وقت می خواهم به دفتر 
تأليف بيایم، حتماً باید وضو بگيرم!« اعتقاد 
من این است كه اتاق فکر آموزش وپرورش، 
دفتر تأليف است و كتاب های درسی، بعد از 
معلم، مهم ترین ركن تعليم وتربيت هستند.

جناب دكتر مؤلفة دیگری كه بر 
تدریس من معلم ریاضی مؤثر است، 
آزمون ورودی دانشــگاه ها )كنکور( 
است. یعنی انتظارات برخی مدارس، 
برای  والدین و حتــی دانش آموزان 
موفقیت در كنکور، تیزهوشان و حتی 
پدیده های جدیــد در دورة ابتدایی، 

مانند محاسبات ســریع و چرتکه، 
تدریس و روش تدریس مرا به سمت 
نوعی تدریس ســوق می دهد كه با 
آنچه از محضر اســتادانی چون شما 
فرا گرفته ام تفاوت دارد. متأســفانه 
رسانه ها و صداوسیما هم بستر را برای 
تبلیغ این نوع آموزش فراهم كرده اند. 
لطفاً نظرات خــود را در مورد كنکور 
بفرمایید. چه پیشنهادی در این زمینه 

دارید؟
یــک زمان ما نگران كنکــور ورود به 
دانشگاه ها در دورة  كارشناسی بودیم و برای 
جلوگيری از عدم گسترش آن به دوره های 
عالی، طرح آزمون علوم ریاضی فرهنگستان 
را به عنوان الگو با مســئوليت آقای دكتر 
شهشهانی در ســال 1372 با محوریت 
دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار كردیم. 
همان طور كه در طرح پذیرش دانشجوی 
خانة ریاضيات اصفهان هم دیده شده است، 
قصد ما این بود كه آزمون های اســتاندارد 
فقط به عنوان یک عامل در پذیرش نقش 
داشته باشند و دانشگاه ها با در نظر گرفتن 
عوامل دیگری همچون ســوابق تحصيلی 
و تجارب و توانمندی های دیگر داوطلبان 
مستقالً دانشجو بپذیرند. متأسفانه علی رغم 
حمایت تمامی ریاضی دانان كشور و وزیر 
وقت آموزش وپــرورش كــه از نتایج آن 
برای رتبه بندی معلمان اســتفاده كرد، به 

بهانه های ظاهراً قانونی دنبال نشد.
متأسفانه به دليل گشایش مدرسه های 
تيزهوشــان )به عنــوان یک تالی فاســد 
المپيادهای علمی!( و مدرسه های خاص و 
برگزاری آزمون های تستی این مدرسه ها، 
مــا اكنون نگران كنکــور و تدریس برای 
تســت زنی از اول دبســتان تا پایان دورة 
دكتری و حتی بعد از آن هســتيم )چون 
مقاله نویســی به جای تحقيق اصيل! هم 
خــود نوعــی روش غلط كنکور اســت(. 
برخــی كنکــور را تســهيل كنندة ایجاد 
عدالت آموزشــی قلمداد می كنند، ولی به 
قول مرحوم دكتر كاردان )استاد دانشگاه 

تهران(، كنکور كوركن است.

استانداردهای آموزش ریاضيات مدرسه ای 
تدوین نشود، كتاب ها به صورت سليقه ای 
نوشته خواهند شد. مقصودم از استاندارد و 
چارچوب برنامه این است كه ببينيم كسی 
كه این كتاب را می گذراند، چه مهارتی را 

من فکر می كنم، اگر به معلم خوب 
یک كتاب بد هم بدهند، باید خوب 
درس بدهــد. اصل مطلــب ما در 

آموزش وپرورش معلم است. 
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اینکه آمــوزگاران و دبيــران و حتی 
مدرسان دانشــگاه های ما مجبورند فقط 
روش های تســت زنی را به دانش آموزان و 
دانشجویان درس دهند، اینکه وقت عزیز 
جوانان مــا به جای اندیشــيدن و تالش 
برای حل مســائل و تمرین زندگی كردن 
)كه هر لحظة آن، حل مسئله است!( هدر 
می رود و آن ها مجبورند از این كتاب های 
غيراســتاندارد و روش هــای نامناســب 
یادگيری استفاده كنند و تبليغات مخرب 
كنکــوری، جامعة ما را )اعــم از جوانان و 
خانواده ها( به اضطراب كشنده و نابودكننده 

كشانده است، جای تأسف فراوان دارد. 

با این مطالبی كه فرمودید، جایگاه 
ریاضی و آموزش ریاضی ایران نسبت 
به جهان در چه سطحی است؟ برای 

بهبود این جایگاه چه باید كرد؟
در ایــن مورد، در مقاله هــای »برای 
رفع اشکاالت آموزش ریاضی ایران خيلی 
دیر شده اســت« و »هشــدار به جامعة 
ریاضی ایــران و عالقه مندان به توســعة 
پایدار كشــور«، مفصالً وضعيت را ترسيم 
كــرده ام. ما بالقوه توان داریم، ولی كنکور، 
بی ارزش كردن شغل مهم و باارزش معلمی، 
در  آموزش وپــرورش  كوچک انــگاری  و 
برنامه ریزی ها این توان را از ما گرفته است.

در سال های اخیر شاهد استقبال 
 نکردن دانش آموزان از ادامة تحصیل 
در رشتة ریاضی دانشگاهی هستیم. 
به نظر شــما چه دلیلی دارد؟ آیا این 
مــورد باعث نزول بیشــتر جایگاه 
ریاضیــات ایران در دنیــا و كاهش 
ریاضی دانان نخواهد شــد؟ آیا روند 
كاهش عالقه مندان به رشته های علوم 
پایه به خصوص ریاضی، مشکالتی را 
در آینده برای كشور به وجود خواهد 
برای  مثبت،  پاسخ  صورت  در  آورد؟ 
حل این مشــکل چه راهکارهایی را 

پیشنهاد می كنید؟
در مقالــه ای كه در دومين ســمينار 

علوم ریاضی و چالش ها در ســال 1398 
ارائه دادم، پاســخ این پرســش را عرض 
 كرده ام. اجازه دهيــد همان را تکرار كنم: 
»هر وقت در شــهر یا كشــوری ســيل 
می آید یا زلزله اتفاق می افتد، یک كميتة 
بحران در باالترین سطح تشکيل می شود. 
متأسفانه در آموزش كشــور سيل آمد و 
زلزله شــد، ولی هيچ خبری از تشــکيل 
ایجاد سيســتم  كميتة بحران نيســت. 
3-3-6  بدون آمادگی، بازنشســته كردن 
معلمان با تشــویق وزیر بدون آماده سازی 
و جذب معلمان جدید، نوشتن كتاب های 
درســی ریاضی بدون داشــتن استاندارد 
ریاضيات مدرسه ای، راه اندازی پردیس های 
آماده ســازی  بدون  دانشــگاه فرهنگيان 
امکانات )مدرس، آزمایشگاه و محيط های 
مناســب آموزش معلمان( و جلوگيری از 
اســتخدام فارغ التحصيالن دانشگاه ها در 
آموزش وپــرورش و غيره، همگی از جمله 
زلزله هایــی بودند كه در نظام آموزشــی 
اتفاق افتادند، اما هيچ كميته ای تشــکيل 
نشــد و هيچ كس هم محاكمه نشــد! در 
فروردین ماه 98 سيلی در استان گلستان 
آمد و حداقل اســتاندار گلســتان بركنار 
شــد. اما در آموزش وپــرورش هيچ! چون 
آموزش اهميت ندارد! اگر در كارخانه  های 
توليدی مشکلی پيش بياید، حتی هيئت 
دولت جلسه تشکيل می دهد، ولی آموزش 
)مهم ترین توليد ملی یعنی توليد نيروی 

انسانی( اهميتی ندارد!
مطمئنــاً افت فعلی تأثير عمده ای در 
آیندة ریاضيات كشور خواهد داشت. اجازه 
دهيد نتيجه گيری مقالة هشدار به جامعة 
ریاضی ایران و عالقه مندان به توسعة پایدار 
كشور را كه حاصل مطالعات »كميسيون 
پيشــبرد ریاضيات فرهنگســتان علوم و 
بررسی های آماری« است را در اینجا مجدداً 
بيان كنم: »كاهش تعداد شركت كنندگان 
گروه آزمایشــی ریاضــی و فنی كنکور«، 
»كاهش درصد دانش آموزان رشــته های 
ریاضی فيزیک به كل دانش آموزان نظري« 
و »افت در ميانگين نمره های خام ریاضی 

داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فني«، 
از وجــود افت كّمی و كيفــی ریاضی در 
ایران حکایت دارد و »نمرات پایين مطالعة 
تيمز«، كيفيت پایين نظام مدرســه های 
كشور را نشان می دهد. به عنوان برخی از 
دالیل افت ریاضــی، می توان به موارد زیر 

اشاره كرد:
 بی توجهی بــه دورة مهم ابتدایی و 
آموزگاران، و كوچک شــمردن این بخش 

مهم از زندگی بشری؛
 كنکور )از اول دبستان تا پایان دوره 

دكتری و حتی بعد از آن(؛
  ایجاد اضطراب و ترس از درس های 

ریاضی؛
 نداشتن استانداردهای آموزشی برای 

برنامه ریزی درسی؛
 افزایش بی رویة تعداد دانشــجویان 
و گسترش نامعقول دوره های تحصيالت 
تکميلی بــدون آمادگــی و فراهم آوردن 

امکانات مورد نياز؛

  مدرك گرایی بيش از حد در جامعه 
و بی كاری و بی هدف بودن فارغ التحصيالن 

دانشگاهی؛
 ایجاد بی برنامة دانشگاه فرهنگيان.

برای حــل این معضل كه مشــابه 
ولــی ســاده تر از آن در اوایــل انقالب 
   ،]Rejali, 1989: 146-147[اتفاق افتــاد
راه حل هایی همچون برگزاری مسابقه های 
ریاضــی دانش آموزی كه نخســتين آن 
در ســال 1362 در اصفهان برگزار شد 

كاهش تعداد شركت كنندگان گروه 
آزمایشی ریاضی و فنی كنکور«، 

»كاهش درصد دانش آموزان 
رشته های ریاضی فیزیک به كل 
دانش آموزان نظري« و »افت در 

میانگین نمره های خام ریاضی 
داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و 
فني«، از وجود افت كّمی و كیفی 

ریاضی در ایران حکایت دارد
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رجالــی،  ]رجالــــی، 1377: 51-46؛ 
انتشــار نشــریاتی  و   ،]38-40 :1396
همچون »رشــد آموزش ریاضی« مطرح 
شــدند كه تأثيرات مهمی در گسترش 
علوم ریاضی داشتند. برای آغاز انتشارات 
مجالت توصيفی، غير از راه اندازی نشریة 
»فرهنگ و اندیشــة  ریاضــی« انجمن 
ریاضی ایران به كمک آقای دكتر یحیی 
تابش، تالش زیــادی كردیم تا مرحوم 
مصحفی را راضی كنيم كه مجدداً مجلة 
»یکان« را در دفتر تأليف راه اندازی كند، 
 كه متأسفانه ایشــان قبول نکردند و لذا 
به دنبال انتشــار نشــریة رشد آموزش 
ریاضی رفتيم كه خود الگویی برای سایر 

نشریات رشد شد. 
اكنون هــم راهکارهایــی در مقالة 
هشــدار بــه جامعــة ریاضی ایــران و 
عالقه مندان به توسعة پایدار كشور آمده 
اســت، ولی مهم تــر از همه حل معضل 
كنکــور و توجه به اهميــت آموزش در 

لطفاً بفرمایید چطور به فکر تأسیس 
ممکن  اگر  افتادید؟  ریاضیات  خانة 
است در مورد بخش ها و فعالیت های 

خانة ریاضیات توضیح دهید.
رجالی كوچک تر از آن است كه این 
كارها را كرده باشــد. فقط اندیشيدن به 
مسئلة اساسی )همان چرایی كه در باال 
عرض كردم(، توانم در استفاده از ایده ها و 
هم فکری دیگران، و مطمئناً لطف خداوند 
سبب شده  است كه این كارها در كشور 
انجام و در ســطح بين المللی )بيشتر از 
ایــران( مورد توجه قرار گيرد. من خدای 
بزرگ را شــاكرم كه به من لطف كرد و 
همــکاران و عزیــزان خوش فکری را در 
كنارم قــرار داد تا با همت و  تالش آنان 
كارهای موفقی انجام شوند. عالوه بر آن، 
داشتن همسری مهربان و دلسوز كه نبود 
مرا در خانه تحمل و زندگی خصوصی ام 
را بــه تنهایــی اداره می كــرد، به عنوان 
عامل دیگر موفقيت بســياری از كارهای 

ذكرشده، نمی توان نادیده گرفت.
در مورد خانة ریاضيات فکر می كنم 
بهتر اســت، مقالة دیگری نوشــته شود. 
به اختصار بگویم: خانة ریاضيات نهادی 
غيردولتی و یک باشگاه علمی نشاط انگيز 
است كه مخاطبان آن از كودكان قبل از 
دبســتان تا آموزگاران، دبيران و استادان 
دانشگاه هستند. »خانة ریاضيات اصفهان، 
به عنــوان یک مركز علميـ  پژوهشــي، 
پرنشاط و خالق، با هدف توانمند ساختن 
آحاد جامعه، به منظــور ارتقاي كيفيت 
زندگي شخصي و اجتماعي آنان فعاليت 
مي كند. خانه بدین منظور، با گســترش 
آموزش ریاضي، به كارگيري علوم ریاضي، 
آگاه سازي همگاني بر پایة اشاعة فرهنگ 
كار گروهي، تأكيد بر آموزش هاي ضمني 
براي گروه هاي سني متفاوت و با استفاده 
از فناوری هــای روزآمد، به ارتقای درك 
عمومــي از اهميــت این علــوم در حل 

مسائل اهتمام مي ورزد.

برای  نکتــه ای  اگر  پایــان  در 

خوانندگان رشد آموزش ریاضی اعم 
دانش آموزان  و  معلمان  استادان،  از 

دارید، بفرمایید.
رجالــی كوچک تر از آن اســت كه 
بــرای معلمان ریاضی ایــران توصيه ای 
اســت  ولــی خــوب  باشــد.   داشــته 
هر كدام از ما به این نکته توجه داشــته 
باشــيم كــه: ریاضيــات و یادگيری آن 
مســتقيماً به توان حل مسئله و درك  و 
به كارگيری مفاهيــم و ابزارهای ریاضی 
نياز دارد. در یادگيری و یاددهی ریاضی 

به این نکته توجه كنيم.
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توســعة پایدار ایران است كه برای اولی 
پــس از ارائة طرح پذیرش دانشــجو در 
دانشــگاه ها بــه مجلس از طــرف خانة 
انجمن  ریاضيــات اصفهان، هم اكنــون 
ریاضی ایران و شاخه ریاضی فرهنگستان 
آن طــرح را بهنــگام كرده انــد و برای 
 تصویب آن اقداماتــی را انجام می دهند

]https://fa.ims.ir/wpcontent[.در 
رابطه با مسئلة دوم باید تالش بيشتری 
از طرف تصميم سازان انجام شود]پروانه و 

رجالی، 1398[.

جناب اســتاد شــما پایه گذار 
خیلــی از انجمن ها و كنفرانس های 
علمی هســتید.  لطفاً بفرمایید این 
همه كارهای مهــم و ایده های ناب 
خانة  نخستین  پایه گذاری  خصوصاً 
ریاضیات از كجا نشــئت  می گیرد؟ 
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