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استادغالمرضایاسیپورازاولینشمارۀبرهانمتوسطهبرایاینمجلهقلمزدهاست.ایشانعضومؤثرهیئتتحریریهبودودرجلسات
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سببتربیتچندنسلازدانشآموزانرشتةریاضیشد.
استاددرسال1322درخانوادهاياهلمعرفتدرتهرانمتولدشد.دورانابتداییرادر»دبستانشریعت«گذراند.پسازفوتپدرنتوانست
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ایشــاندردانشــگاههايتهرانولندنباپایاننامة»منطقریاضی«دردورۀدکتراتکمیلشد.ویکهبهتدریسعشقمیورزید،ازسال
1346دردبیرستانهاودانشگاههایایرانوانگلیسبهتعلیمدانشآموزانودانشجویانپرداختوتاپایانعمرپربارش،بیشاز1000جلسه
سخنرانیارائهکردوبیشاز300مقالهو70کتابتألیفوترجمهنمودکهدرزمینههایمتنوعوبخصوصدرموضوع:منطق،ریاضی،معما،
ادبیات،عرفان،دینومذهب،شعروطنزبودهاند.مدتینیزباهمکاریآقایانپرویزشهریاریودکترمحمدرجبیطرخورانی،سردبیریمجله
کوانتومرابرعهدهداشت.تحقیق،نگارشوسردبیریبرنامهرادیویی»درجهانریاضی«درسالهای1375و1376،تحقیقونگارشبرنامه
تلویزیونی»جهانریاضی«بمناسبت»سال2000سالجهانیریاضیات«،تحقیقونگارشبیشاز150برنامهتلویزیونیدرزمینههایعلمی،
ادبیوحکمتالهیکهدردهههای1370و1380ازشبکهسراسریپخشمیشدندومجموعةپویانمایی»سّردلبران«کهدردهة1390در

زمینةحکمتومعرفتپخشسراسریشبکهداشتازدیگرآثارپیشرووماندگارایشانبهشمارمیرود.
استاددرزمستان1399بهدیارباقیشتافت.یادشماندگاروراهشپایدارباد.

یاد و خاطره

اشاره

در مقدمة کتاب »ریاضی اندیشــیدن« 
که مجموعة 36 مقاله اســت، می نویســد: 
کــه  بــا طریقــی  ریاضــی دان  راه  »آیــا 
 ســالک عــارف می پیماید، متفاوت اســت؟
یا اینکــه هــر دو هم طریق انــد؟ غرضمان 
این بوده اســت کــه مطالب ریاضــی را با 
ریزه کاری های عرفــان بیامیزیم تا به مذاق 
جویندگان شیرین تر بیاید و شاداب تر نماید.«

و در قسمت پایانی مقدمه می نویسد: »خود 
امیدواریم چندان به بی راهه نرفته و کار بسامان 

کرده باشیم و توفیق از خداوند است.«
از این فرمایش اســتاد بی درنگ آیة زیر 

به خاطرم آمد: 

»َربَّنا ال ُتِزغ ُقلوَبنا َبعَد ِإذ َهَدیَتنا َو َهب َلنا 

ِمن َلُدنَك َرحـَمًئ ِإنََّك أَنَت الَوّهاُب«
)آلعمران،8(

استاد یاسی پور عزیز در ترجمة این آیه از 
مصحف شریف نوشته است:

»آنان چنین می گویند: پروردگارا دل های 
ما را پس از هدایت به ضاللت مدار و از نزد خود 
رحمتی در حق ما بیار که تو بسیار بخشنده ای.«
از ویژگی  مردان الهی این است که گرچه 
در دیواره های ســترگ و سخت علم رسوخ 
وســیله ای را  چیز و هیچ  می کننــد، اما هیچ 
جایگزین وجه یــار نمی کنند و نگران اند که 
مبادا همیــن علم هم بین آنــان و محبوب 
حجاب شود. لذا به آستان درگاه الهی متضرع 
می شوند که پس از هدایتی که به واسطة علم 
خودت به ما ارزانی داشته ای، ما را به  واسطة 
 مغرور شــدن به این علــم از درگاه هدایت 
بــه پرتگاه ضاللت مینداز و اســتاد در طول 
حیات پرثمر خویش هیچگاه علمش مغرورش 

نکرد و حجاب راهش نبود.

در زمینة منطق و ریاضیات که بیشــترین 
حجم آثــار و دغدغة حیات پربار ایشــان را 
دربرمي گیــرد؛ همواره بر ایــن اعتقاد بود که 
منطق و ریاضیات ابزار ضروري ارتباط با جهان 
و پدیده هــاي آن و به خصــوص تعامل میان 
آدمیان است و مردم به طور عام و دانشمندان و 
معرفت اندوزان به طور خاص ناچارند و مي باید 

که به منطق و ریاضیات بپردازند.
استاد عالوه بر اینکه در تربیت و آموزش، 
از شاگردان و عالقه مندان شایق تر بود، خود 
نیز هیچــگاه از آموختن و نقد آموخته ها باز 
نایستاد و تا واپســین روزهاي عمر به تعلیم 
و تعلم پرداخت و چه بسا این تمناي معرفت 
هــر روز و هــر دم در وجود او شــعله ورتر و 

درخشان تر مي شد و به  قول ایشان: 
اسیر تشنه لبم، غرق نیِل آبم کن

خمار صدشبه دارم، شط شرابم کن

ای سراپا همه خوبی
)به یاد استاد غالمرضا یاسی پور(

جمعي از شاگردان استاد
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به کوی نکته فروشان، اگر در این سودا
نمی خرند سؤال مرا، جوابم کن

غراب سلسله بازم، اگر در این پرواز
نمی بری به ستیغی مرا، عقابم کن
اگر درنگ نداری تو، بی درنگم گیر

اگر شتاب نخواهی تو، بی شتابم کن
چو ماه زهره نشانی تو، آسمانم باش
چو مهر سایه نشینی تو، آفتابم کن

اگر نه ره به حقیقت دهی، فریبم ده
اگر نه بر سر آبم بری، سرابم کن

اگر عمارت دل می کنی، شبی ز وفا
ز گنج خویش نشانم ده و خرابم کن
شبی به بستر یاری، به جرم بیداری

چو چشم بی گنه خویش، مست خوابم کن
»ازمجموعهاشعاراستادبهنام:حسینآبادافق«

برخی آثار استاد
         کتاب های منطق و ریاضیات
 مسائل جبر، هندسه تحلیلي، 1348

 قضایا و مسائل هندسه )تألیف(، 1348
 اصول ریاضیات، 1370
 منطق و اثبات، 1370

 خودآموز منطق ریاضي، 1370
 فرهنگ ریاضیات، 1371

 مجموعه مقاالت و مسائل ریاضي )مجله( 
)جلد 1 و 2(، 1371 و 1372
 هنر ریاضي ورزیدن، 1371
 ریاضیات مقدماتي، 1371
 هندسه هاي جدید، 1373

 فرهنگ ریاضیات آکسفورد، 1376
 مقدمه اي بر استدالل ریاضي، 1376

 مســائل پیکارجوي ریاضي با راه حل هاي 
مقدماتي )جلد 1 و 2(، 1376

 نظریه اعداد مقدماتي و کاربردهاي آن در 
کامپیوتر )جلد 1 و 2(، 1377

 منطق براي دانش آموزان، 1378
 معماهاي ممتاز ریاضي، 1378

 التنقیح في المنطق، 1379
 دایرئ المعارف ریاضیات )در 3 مجلدریاضیات 
ریاضیات  دبیرســتاني،  ریاضیات  مقدماتي، 

جدید(، 1378-80
 مغالطه هاي ریاضي، 1380

 فرهنگ ریاضیات، 1386
 دانشنامة ریاضي، 1391

 نقــش معما در خالقیــت ریاضي )تألیف(، 
1394

 کتاب کوچک اصول ریاضیات، 1395
 پژوهشي در روش هاي ریاضي اندیشیدن 

)تألیف(، 1395
زیباترین فرمول هاي ریاضي، 1395

 لطایف حکمي )ترجمه به نظم بخش مواعظ 
و حکــم نهج البالغه موالي متقیان(، 1391

 شرحي بر دعاي تحویل سال، 1392
 مناجات، قرآن و مثنوي، 1393

 دعاهاي ماه مبارک رمضان و دعاي سحر 
)ترجمه(، 1396

 پندها و اندرزها )گزیده اي از بخش مواعظ و 
حکم نهج البالغه با ترجمه به نثر و نظم(، 1397

 معماهاي نه چندان ساده، 1395
 100 سرگرمي منطقي، 1395

 مختصري از منطق ریاضي، 1396

         کتاب های دیني و مذهبي
 ترجمة القرآن الحکیم، 1388

 نجواهاي عارفانه در دعاي عرفه، 1382
 دعاي عرفه حضرت امام سجاد)ع(، 1384

 ســفارش موال، وصیت نامه حضرت علي)ع( 
به امام حسن مجتبي)ع( )ترجمه به نثر و نظم(، 

1388
 اوصــاف پرهیزگاران )ترجمة خطبه همام 

موالي متقیان به نثر و نظم(، 1394
 آیین حکمراني )ترجمه  نامه موالي متقیان 

به مالک اشتر به نثر و نظم(، 1394
 زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السالم، 1390

 دعاي کمیل حضرت علي)ع(، 1390

         کتاب های عرفان و ادبیات
 مناجات در ادب فارسي، 1382

 منطق و عرفان، 1382
 شمیم وحي، 1383
 شهر رمضان، 1383

 در جزیره مثنوي، 1385
 ساقي نامه، 1387

 شازده کوچولو )ترجمه(، 1390
 حســین آباد افق )مجموعه اشــعار اســتاد 

غالمرضا یاسي پور(، 1395
 طنز و تمثیل در مثنوي، 1395

 ضرب المثل هاي مالنصرالدیني )در دو دفتر(، 
1395

 در فضیلت قناعت، 1396
 سّر دلبران در حدیث دیگران )مجموعه اي 

در ده دفتر(، 1396




