یاد و خاطره
جمعي از شاگردان استاد

ای سراپا همه خوبی

اشاره

(به ياد استاد غالمرضا یاسیپور)

استاد غالمرضا یاسیپور از اولین شمارۀ برهان متوسطه برای این مجله قلم زده است .ایشان عضو مؤثر هیئت تحریریه بود و در جلسات
برهان همۀ اعضا از رهنمودها و تجربیاتش استفاده میکردند .حدود  30سال همکاری ارزشمند ایشان با مجله برهان در قالب نوشته و مقاله،
سبب تربیت چند نسل از دانشآموزان رشتة ریاضی شد.
استاد در سال  1322در خانوادهاي اهل معرفت در تهران متولد شد .دوران ابتدایی را در«دبستان شریعت» گذراند .پس از فوت پدر نتوانست

با روال عادي ادامه تحصیل دهد و براي امرار معاش خانواده همراه با کار روزانه ،با سختکوشی فراوان دبیرستان را بهصورت متفرقه و با موفقیت
طی کرد و تحصیالت طلبگی را در حوزه «مسجد حاج سید عزیزاهلل» تهران و«مدرسه میرزا احمد مجتهدی» گذراند .تحصیالت دانشگاهی
ایشــان در دانشــگاههاي تهران و لندن با پایاننامۀ «منطق ریاضی» در دورۀ دکترا تکمیل شد .وی که به تدریس عشق می ورزید ،از سال
 1346در دبیرست انها و دانشگاههای ایران و انگلیس به تعلیم دانشآموزان و دانشجویان پرداخت و تا پایان عمر پربارش ،بیش از  1000جلسه
سخنرانی ارائه کرد و بیش از  300مقاله و  70کتاب تألیف و ترجمه نمود که در زمینههای متنوع و بخصوص در موضوع :منطق ،ریاضی ،معما،
ادبیات ،عرفان ،دین و مذهب ،شعر و طنز بودهاند .مدتی نیز با همکاری آقایان پرویز شهریاری و دکتر محمد رجبی طرخورانی ،سردبیری مجله
کوانتوم را برعهده داشت .تحقیق ،نگارش و سردبیری برنامه رادیویی «در جهان ریاضی» در سالهای  1375و  ،1376تحقیق و نگارش برنامه
تلویزیونی«جهان ریاضی» بمناسبت «سال  2000سال جهانی ریاضیات» ،تحقیق و نگارش بیش از  150برنامه تلویزیونی در زمینههای علمی،
ادبی و حکمت الهی که در دهههای  1370و  1380از شبکه سراسری پخش میشدند و مجموعۀ پویانمایی «س ّر دلبران» که در دهۀ  1390در
زمینۀ حکمت و معرفت پخش سراسری شبکه داشت از دیگر آثار پیشرو و ماندگار ایشان به شمار میرود.
استاد در زمستان   1399به دیار باقی شتافت .يادش ماندگار و راهش پایدار  باد.

در مقدمة کتاب «ریاضی اندیشــیدن»
که مجموعة  36مقاله اســت ،مینویســد:
«آیــا راه ریاضــیدان بــا طریقــی کــه
ســالک عــارف میپیماید ،متفاوت اســت؟
یا اینکــه هــر دو همطریقانــد؟ غرضمان
این بوده اســت کــه مطالب ریاضــی را با
ریزهکاریهای عرفــان بیامیزیم تا به مذاق
جویندگان شیرینتر بیاید و شادابتر نماید».
و در قسمت پایانی مقدمه مینویسد« :خود
امیدواریم چندان به بیراهه نرفته و کار بسامان
کرده باشیم و توفیق از خداوند است».
از این فرمایش اســتاد بیدرنگ آیة زیر
به خاطرم آمد:
َديتَنا َو هَب لَنا
عد إِذ ه َ
« َربَّنا ال تُزِغ ُقلوبَنا بَ َ
نك َرحـ َم ًئ إِن َ
مِن لَ ُد َ
ّاب»
َّك أَ َ
نت ال َوه ُ
(آلعمران)8 ،
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استاد یاسیپور عزیز در ترجمة این آیه از
مصحف شریف نوشته است:
«آنان چنین میگویند :پروردگارا دلهای
ما را پس از هدایت به ضاللت مدار و از نزد خود
رحمتی در حق ما بیار که تو بسیار بخشندهای».
ی مردان الهی این است که گرچه
از ویژگ 
در دیوارههای ســترگ و سخت علم رسوخ
میکننــد ،اما هیچچیز و هیچوســیلهای را
جایگزین وجه یــار نمیکنند و نگراناند که
مبادا همیــن علم هم بین آنــان و محبوب
حجاب شود .لذا به آستان درگاه الهی متضرع
میشوند که پس از هدایتی که به واسطة علم
خودت به ما ارزانی داشتهای ،ما را بهواسطة
مغرور شــدن به این علــم از درگاه هدایت
بــه پرتگاه ضاللت مینداز و اســتاد در طول
حيات پرثمر خويش هيچگاه علمش مغرورش
نكرد و حجاب راهش نبود.
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در زمينة منطق و رياضيات كه بيشــترين
حجم آثــار و دغدغة حيات پربار ايشــان را
دربرميگيــرد؛ همواره بر ايــن اعتقاد بود كه
منطق و رياضيات ابزار ضروري ارتباط با جهان
و پديدههــاي آن و بهخصــوص تعامل ميان
آدميان است و مردم بهطور عام و دانشمندان و
معرفتاندوزان بهطور خاص ناچارند و ميبايد
كه به منطق و رياضيات بپردازند.
استاد عالوه بر اينكه در تربيت و آموزش،
از شاگردان و عالقهمندان شايقتر بود ،خود
نيز هيچــگاه از آموختن و نقد آموختهها باز
نايستاد و تا واپســين روزهاي عمر به تعليم
و تعلم پرداخت و چه بسا اين تمناي معرفت
هــر روز و هــر دم در وجود او شــعلهورتر و
درخشانتر ميشد و ب ه قول ايشان:
نیل آبم کن
اسیر تشنهلبم ،غرق ِ
خمار صدشبه دارم ،شط شرابم کن

به کوی نکتهفروشان ،اگر در این سودا
نمیخرند سؤال مرا ،جوابم کن
غراب سلسلهبازم ،اگر در این پرواز
نمیبری به ستیغی مرا ،عقابم کن
اگر درنگ نداری تو ،بیدرنگم گیر
اگر شتاب نخواهی تو ،بیشتابم کن
چو ماه زهرهنشانی تو ،آسمانم باش
چو مهر سایهنشینی تو ،آفتابم کن
اگر نه ره به حقیقت دهی ،فریبم ده
اگر نه بر سر آبم بری ،سرابم کن
اگر عمارت دل میکنی ،شبی ز وفا
ز گنج خویش نشانم ده و خرابم کن
شبی به بستر یاری ،به جرم بیداری
چو چشم بیگنه خویش ،مست خوابم کن

 فرهنگ رياضيات1386 ،
 دانشنامة رياضي1391 ،
 نقــش معما در خالقيــت رياضي (تأليف)،
1394
 كتاب كوچك اصول رياضيات1395 ،
 پژوهشي در روشهاي رياضي انديشيدن
(تأليف)1395 ،
زيباترين فرمولهاي رياضي1395 ،

 لطايف حكمي (ترجمه به نظم بخش مواعظ
و حكــم نهجالبالغه موالي متقيان)1391 ،
 شرحي بر دعاي تحويل سال1392 ،
 مناجات ،قرآن و مثنوي1393 ،
 دعاهاي ماه مبارك رمضان و دعاي سحر
(ترجمه)1396 ،
 پندها و اندرزها (گزيدهاي از بخش مواعظ و
حكم نهجالبالغه با ترجمه به نثر و نظم)1397 ،

«از مجموعه اشعار استاد به نام :حسینآباد افق»

برخی آثار استاد

کتابهای منطق و رياضيات 	
 مسائل جبر ،هندسه تحليلي1348 ،
 قضايا و مسائل هندسه (تأليف)1348 ،
 اصول رياضيات1370 ،
 منطق و اثبات1370 ،
 خودآموز منطق رياضي1370 ،
 فرهنگ رياضيات1371 ،
 مجموعه مقاالت و مسائل رياضي (مجله)
(جلد  1و  1371 ،)2و 1372
 معماهاي نه چندان ساده1395 ،
 هنر رياضي ورزيدن1371 ،
 100 سرگرمي منطقي1395 ،
 رياضيات مقدماتي1371 ،
 مختصري از منطق رياضي1396 ،
 هندسههاي جديد1373 ،
 فرهنگ رياضيات آكسفورد1376 ،
کتابهای ديني و مذهبي 	
 مقدمهاي بر استدالل رياضي1376 ،
 ترجمة القرآنالحكيم1388 ،
هاي
ل
 مســائل پيكارجوي رياضي با راهح
 نجواهاي عارفانه در دعاي عرفه1382 ،
مقدماتي (جلد  1و 1376 ،)2
 دعاي عرفه حضرت امام سجاد(ع)1384 ،
 ســفارش موال ،وصيتنامه حضرت علي(ع)
 نظريه اعداد مقدماتي و كاربردهاي آن در 
كامپيوتر (جلد  1و 1377 ،)2
به امام حسن مجتبي(ع) (ترجمه به نثر و نظم)،
 منطق براي دانشآموزان1378 ،
1388
 معماهاي ممتاز رياضي1378 ،
 اوصــاف پرهيزگاران (ترجمة خطبه همام
 التنقيح في المنطق1379 ،
موالي متقيان به نثر و نظم)1394 ،
 دايرئالمعارف رياضيات (در  3مجلدرياضيات  آيين حكمراني (ترجم ه نامه موالي متقيان
مقدماتي ،رياضيات دبيرســتاني ،رياضيات
به مالك اشتر به نثر و نظم)1394 ،
جديد)1378-80 ،
 زيارتنامهحضرتامامرضاعليهالسالم1390،
1380
رياضي،
 مغالطههاي
 دعاي كميل حضرت علي(ع)1390 ،

کتابهای عرفان و ادبيات 	
 مناجات در ادب فارسي1382 ،
 منطق و عرفان1382 ،
 شميم وحي1383 ،
 شهر رمضان1383 ،
 در جزيره مثنوي1385 ،
 ساقينامه1387 ،
 شازده كوچولو (ترجمه)1390 ،
 حســينآباد افق (مجموعه اشــعار اســتاد
غالمرضا ياسيپور)1395 ،
 طنز و تمثيل در مثنوي1395 ،
 ضربالمثلهاي مالنصرالديني (در دو دفتر)،
1395
 در فضيلت قناعت1396 ،
سر دلبران در حديث ديگران (مجموعهاي
ّ 
در ده دفتر)1396 ،
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