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»معلمی شغل انبیاست«
امام خمینی )ره(

مقام معظم رهبری:
»نگاهبهمعلمبایدهماننگاهاســالمیباشدکهدرآن،متعلمدرمقابل
معلمدراوجادب،سپاسگزاریوخضوعقرارداردوآحادمردمنیزبهمعنای

حقیقیبرایمعلماحتراموارزشقائلاند.«

احترام به مقام معلم، احترام به علم و دانش است و جایگاه معلم تا آنجا بزرگ و ستودنی است که پیامبر 
اکرم)ص( فرمودند: »اِنّی بُِعثُت ُمعلِّما«.

در آموزه های دینی ما، احترام به معلم و اســتاد بســیار پررنگ و او از مقام ویژه ای برخوردار است. این 
جایگاه رفیع برای مقام معلم، ارزشی است که هم در قرآن کریم )در ماجرای حضرت موسی)ع( و حضرت 

خضر)ع(( و هم در روایات معصومین)ع( بر آن تأکید شده است.
امامســجاد)ع(، در باب حقوق معلم نسبت به شــاگرد، می فرمایند: »حق کسی که عهده دار تعلیم 
توســت، آن اســت که او را بزرگ شماری و مجلس او را سنگین بداری و نیکو به وی گوش فرا دهی و روی 
خود را بر او کنی و با او بلند سخن نگویی و کسی را که از او چیزی می پرسد، تو پاسخ ندهی و بگذاری که 
خود او پاســخ گو باشد و در مجلس او با هیچ کس به صحبت ننشینی و در محضر او بدگویی از کسی نکنی 
و اگر از او نزد تو بدگویی شــد، از او دفاع کنی و عیب پوشــش باشی و فضائل و مناقب او را آشکار کنی و با 

دشمنش هم نشینی نکنی و با دوستش دشمنی نورزی و ...«
بر شــما دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز اســت کــه از زحمات بی دریغ و دلســوزانة معلمان خود، 
به خصوص در شرایط فعلی که امکان قدردانی به صورت حضوری وجود ندارد، با ارسال پیام قدردانی کنید. 
هفتة بزرگداشت مقام معلم را به همة معلمان دلسوز، صدیق و بزرگوارمان تبریک می گوییم و برای همة این 

بزرگان سالمتی، سربلندی و طول عمر باعزت خواستاریم.
***

در سالی که گذشت متأسفانه جامعة آموزش ریاضی ایران یکی از بهترین و فرهیخته ترین آموزشگران 
خود را از دســت داد؛ دکتر غالمرضایاسیپورکه بنده 30 سال افتخار شاگردی ایشان را داشتم و ایشان 
از اولین شمارة مجلة »رشد برهان ریاضی متوسطة 2« عضو هیئت تحریریه مجله بود و با نوشته ها و مقاالت 
ارزشمند و مفید خود چند نسل از دانش آموزان ایران اسالمی را ریاضی آموخت. مرحوم استاد یاسی پور که 
به زبان های انگلیسی و عربی تسلط کامل داشت، برای ما فقط معلم ریاضی نبود. ایشان معلم اخالق، معلم 
عرفان و منطق، و معلمی دارای شخصیتی با ابعاد وجودی بسیار ارزشمند و واال بود و آثار به جا مانده از ایشان 

شاهد و گویای این مدعاست. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
حمیدرضاامیری




