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یادبود
مناسبت به ایران ریاض انجمن تسلیت پیام

جعفریان عل اکبر دکتر درگذشت

نام ریاضیدانان از جعفریان عل اکبر دکتر درگذشت ناگوار خبر

انجمن پیشین رئیس شریف، صنعت اه دانش سابق استاد کشور،
اه دانش نشر مرکز ریاض گروه پیشین رئیس و ایران ریاض

برد. فرو اندوه و بهت در را کشور ریاض جامعه اعضای
پیشرفت به ایشان بی شائبۀ خدمات پاس به ایران ریاض انجمن
مراتب و م داند عزا صاحب را خود ایران در ریاض فرهنگ و علم
م نماید. ایران ریاض جامعۀ و ایشان بازماندگان نثار را خود تسلیت
ایشان بازماندگان برای آرامش، طلب ایشان روح برای متعال خداوند از

ریاض جامعه برای و رفته، دست از عزیز فقدان تحمل قدرت طلب
م نماییم. ر، دی جعفریان های پرورش برای بیشتر توان طلب ایران

باد. گرام خاطرش و یاد

جعفریان عل اکبر دیرینه ام، دوست غم در
دوستان) پیام های و یادداشت ها از مجموعه ای همراه (به

پور رجبعل مهدی

ساله ام، چندین عزیز دوست خاکسپاری مراسم در شرکت از قبل تا
متفاوت: محیط دو در دارد، متمایز چهره دو عل م کردم فکر خود با

بزرگ و رکسانا برای دلسوز پدری و فائزه برای مهربان همسری ی
ر پژوهش رش، دی چهره اسماعیل ها؛ عرب و جعفریان ها خانواده از
از بسیاری برای پرانرژی اری هم و صمیم دوست جدّی، مدرس و
مدیون را خود و بوده ایم محشور او با بعد به ١٣۴٢ سال های از که ما

کم بسیار عده (متأسفانه) تصادفاً م دانیم. او یاری های و تالش ها
از شدند. خاکسپاری هنگام در او با وداع به موفق گروه دو این از
اینجانب و زنگنه ظهوری بیژن دکتر فقط نیز ایران سابق دوستان
و زنگنه ظهوری دکتر یافتیم. حضور تورنتو و سیاتل از دخترم و
مورد خوشبختانه که بودیم ایران ریاض جامعه نمایندگان اینجانب
که الت مش همه وجود با گرفتیم. قرار سوتان پیش تشویق و تائید
مزید هم عل ناگهان درگذشت و بود دوستان و خویشان راه سر بر
مزار سر باالخره و مزار مسیر در ، گردهمائ تاالر در بود، شده علت بر
عباس دکتر نام با فقط آنها میان از من که یافتند حضور کثیری جم
بودم. دیده سخنران ی در را چهره اش و داشتم قبل آشنائ امانت
اشتباه از مرا مزار، به حرکت از قبل سخنران های و وداع صحنه این
دوری دهه سه در که کرد عل از سوم چهره متوجه و آورد بیرون

چهره ای بود: کرده درست خودش برای ت کانکتی ایالت در وطن از
شرق ایرانیان میان در تأثیرگذار و شده شناخته اجتماع و فرهنگ
استمرار و گسترش و مل همبستگ باعث بود توانسته که ا آمری
از که تسلیت پیام های در ادعا، این اثبات شود. آنها در ایران هویت

است. مشهود کامال رسیده من دست به ا آمری مقیم اساتید

و شاهرود از او که شد شروع ١٣۴٢ سال از عل با من دوست
همان از شدیم. قبول تهران اه دانش ریاض رشته در کرمان از من
خصوصیات ریاضیات، در پشتکار و جدیت از نظر صرف ، دوست اوان
و دوست بر عالوه کرد. جلب را من نظر او از جالبی ریاض غیر
، عرفان رفتار دارند، اذعان آن به آشنایان همه که باطنش صفای

میامئ ابوالقاسم دکتر و جعفریان دکتر بود. او مذهبی و فرهنگ
بدون تهران اه دانش از فراغت از پس من و خرقان هادی دکتر و
مقتدر و پاک آموزش معاون وصال، منوچهر دکتر انتخاب با و کنکور
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اه دانش آن ریاض لیسانس فوق دوره وارد شیراز، پهلوی اه دانش
[دکتر] جمله آن (از پهلوی اه دانش مربیان همه ١٣۴٧ تیرماه شدیم.
آن (از اه ها دانش سایر مربیان از ری دی عده و عادل) حداد غالمعل
تعدادی با همراه باکری) عل شهید و جاسبی عبدالله [دکتر] جمله
رفتیم. سربازی خدمت به کشور از خارج پزش فارغ التحصیالن از
و بیست و گذراندیم تهران افسریه آباد فرح پادگان در را هفته سیزده
شهریور در دادیم. ادامه خود اه دانش در تدریس به را بقیه ماه ی
در تحصیل به تورنتو اه دانش تحصیل بورس با عل و من ١٣۴٩
همان در من بعد و عل اول البته شدیم. مشغول ریاض دکتری دوره
بودیم. هم با را مدت این تمام نفره ۴ و بودیم کرده ازدواج ایران
سال در و بودیم تورنتو اه دانش ایران دانشجویان تنها ما اول، سال
از بعد ایران اقتصادی وض یافتن رونق با ١٣۵١٣ ‐ ١۵٢ تحصیل
سایر و پهلوی بنیاد بورسیه های سیل ، اوپ جدید نفت سیاست های
و عل همسر که سال این در گردید. جاری کانادا سوی به مهاجران

عل و من و بودند گرفته پذیرش واترلو اه دانش از من مرحوم همسر
واترلو به همسرانمان رفاه برای بود، پایان به رو دکتری مان رساله

اسالم انجمن در بودیم تورنتو در که را قبل سال دو کردیم. کوچ
انجمن، انتخابات اولین در و داشتیم فعالیت آنجا مسلمان دانشجویان
تابستان از عل شد. گذاشته نفر دو ما عهده به خزانه داری و ریاست
سال در نیز من و درآمد (سابق) آریامهر اه دانش استخدام به ١٣۵٢
در رضاشاه اه دانش با من اصل استخدام البته پیوستم. او به ١٣۵۵
قبل سال دو بودیم، اه دانش ساختن حال در چون ول بود مازندران
امور در هم و اه دانش در هم م کردم، اری هم عل با را انقالب از
انجمن رئیس عل ایران، به من ورود از پس ایران. ریاض انجمن
که شد موجب اری هم این بود. سمت این در ١٣۵٩ سال تا و شد
او، دوره یافتن پایان از پس و شود معرف ریاض جامعه به من چهره
به اهیان دانش میان در عل بیفتد. من گردن به انجمن ریاست طوق
ریاست به اه دانش نشر مرکز در لذا و داشت شهرت بودن مذهبی
اساتیدی از خود معنوی نفوذ با وی شد. منصوب ریاض بخش
و م کرد پشتیبان م گرفتند قرار بدبین و ظلم مورد نحوی به که
دکتر استاد م داند. او مدیون را خود همواره ایران ریاض دانان جامعه
قدرش ناآگاهان که بود اینان از ی علیه) (رحمةالله وصال منوچهر
ل مش تنها نه عل بودند. کرده قط را وی حقوق و نم دانستند را

ریاض کتاب های ویرایش به را ایشان ه بل کرد برطرف را وی حقوق
در کرد. دعوت هم فرهنگ انقالب ستاد اه دانش نشر مرکز در
شده مطرح ظریف نکات به را خواننده توجه استادان، پیام های بخش
درم گذرم. شرح بدون و م کنم جلب بهزاد مهدی دکتر استاد پیام در

قصد که شنیدم عل از تهران، بمباران های بحبوحه در هم روز ی
عل مسائل که بودیم آگاه کامال خانمم و من کند. ترک را ایران دارد

موجود آن در سیاس رگه هیچ و داشت پزش ریشه خانواده اش و
سفر مال دغدغه شدیداً که بار ی م کردیم. همدل او با لذا نبود.
را مطالعات فرصت به رفتن استحقاق االن تو گفتم او به من داشت را
شود. کمتر مال ات دغدغه حدودی تا که برو برنامه این با پس داری،
از سفر این در که را پول لذا و ندارم بازگشت قصد من گفت صراحت با
بین فرق و شدم شرمنده پیشنهادم از من است. حرام م گیرم دولت
شغل توانست سال دو یا ی از بعد فهمیدم. را اختالس و اختالص
بازنشسته آنجا از اواخر همین که کند پیدا نیوهیون اه دانش در ثابت
قبل از که مذهبی ای افراد با را معاشرتش مدت، این در وی شد.
جامعه داشت دوست و نکرد قط بود، گرفته خو ایران در آن ها با
فراموش مذهبی لطافت ی با همراه را وطن به عشق مهاجر ایرانیان
فلسفه هیچ اما بود همفکرانش مالقات برای اه پای خانه اش نکنند.
آرمان های از قسمت در که آنان همه به و نم کرد تبعیت را خاص
سفره اش گرچه م گذاشت احترام داشتند اشتراک مذهبیش ‐ میهن
گسترده همه برای بسطام بایزید پیش کسوتش همشهری همچون

حق! دوست در باشد او سوختن عارف کمال بود:

پس ر دی بار ی را خانواده و عل آرامش ، خون ناگهان بیماری
چهار حدود ریخت. هم به وی ساله اش بیست پسر تصادف ضایعه از
ناگهان م کرد، دیدن ایران در دوستانش و خویشان از که پیش سال
وجود در خون بی نظم نوع آزمایش، از پس و بی حال نوع متوجه
گرچه برگردد. ا آمری به و قط را خود سفر شد مجبور شد. خود
مغز پیوند ول ندادند تشخیص خون سرطان را او بیماری ان پزش
تحت وی مزاج حال بود. آن تداع درمان ها شیم و استخوان
مسافرت کانادا و ایران به بار سه دو درمان، از پس و درآمد کنترل
در سفرش آخرین شیرین خاطرات از پیش ماه دو ی همین کرد.
(عیادت م کرد تعریف برایم ایران در مشترکمان دوستان مالقات

خرقان هادی دکتر همراه به شیرازی زاده آیت الله فخرالدین سید
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زنگنه). بیژن دکتر و

مدت است. شده روبه راه چیز همه که بودیم خوشحال خیل ما
عوارض دکترها که داد خبر من به ناگهان خود، فوت از قبل کوتاه
وخامت به حالش ناگهان متأسفانه کرده اند. پیدا خونش در وک مش
حالت به بیمارستان در که شدیم باخبر دخترش با تماس در و گرائید
ناگوار خبر رکسانا دخترش ژوئیه ٢٣ روز عصر است. رفته کما
طریق از را من نشدن فراموش دوست و خود عزیز پدر درگذشت
اران، هم و دوستان بر عالوه را وارده مصیبت رساند. اطالع به دخترم
نورچشمم و شادروان آن همسر خانم فائزه خواهرم همچون دوست به

خال واقعا را جایش و گفته تسلیت پنال همسرش و عزیز رکسانای
من دست به که را تسلیت پیام های از معدودی تعداد م بینم.
که عزیزان همه اسام عالوه به م آورم. اینجا در است رسیده
شده ثبت ایران ریاض انجمن آرشیو در کردند، ارسال تسلیت پیام
انجمن خبرنامه در نوشته این انتشار خاطر به این که از پیشاپیش است.
منتشر را آنها ارسال متن نتوانستم و بودم روبرو محدودیت با ریاض

مجالس رسم به و یادنامه این پایان بخش م کنم. عذرخواه کنم
از انگلیس زبان به است تسلیت  پیام آن، ختام حسن ، کرمان پرسه

وی. از فارس دستخط و رجوی حیدر استادمان
”I knew Ali Jafarian first as a student, and then as a col-

league and as a friend. In each of these roles he was a model.

He always didmore than was required of him, both in dealing

with his students, and in administrative capacities concerning

his work place or the Iranian Mathematical Society.

A lot can be said about Ali as amathematician andmathe-

matics professor, but everybody who knew him, will remem-

ber Ali for his humanity, his kindness, his constant availabil-

ity for help, and his inability to wish anybody ill. The world

would be paradise if everyone were half as good.

His memory will live long. Heydar Radjavi”

رجبعل پور، مهدی دکتر نهندی، زارع رحیم دکتر ، مدقالچ علیرضا دکتر ، یاسم سیام دکتر هنری، قاسم طاهر دکتر راست: از
سلطانخواه نسرین دکتر افتخاری، ایمان دکتر دهقان، محمدعل دکتر تومانیان، ردیچ م دکتر جعفریان، عل اکبر دکتر
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مناسبت به بهزاد دکتر آقای تسلیت پیام
جعفریان عل اکبر دکتر زنده یاد درگذشت

رخت ما میان از جعفریان عل اکبر دکتر که افسوس صد و افسوس
کند خدمت هم کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین به تا است بربسته
و اران هم استادان، خود، یر پی تالش قرن نیم   وفایی ش شاهد و
آقایان: و عل  اکبر که دارم یاد به خوب ببرد. لذّت و باشد شاگردانش
رجبعل  پور، مهدی ، خرقان هادی شیرازی، الله  زاده آیت فخرالدین
تابستان در بار نخستین برای را میامئ ابوالقاسم و محمودیان عباداله
ورودی مسابقۀ در تا بودند آمده شیراز به که کردم مالقات ١٣۴۵ سال
بود شفاه و شده تأسیس تازه که ریاض ارشد کارشناس دورۀ

گروه ها نظریه درس دو بزرگواران این نکنم اشتباه اگر کنند. شرکت
با نام که فخرالدّین بجز هم و گذراندند من با را گراف ها و
ترین کوچ زندگ ظواهر و عناوین به معمول برخالف و دارد مسما
خدمات مصدر و بازگشتند ایران به گرفتند، دکتری درجۀ ندارد، توجه
هنگام و بود ایران ریاض انجمن رئیس مدّت عل اکبر شدند. زیادی
مرا اه دانش نشر مرکز کامپیوتر و آمار ، ریاض گروه در مدیریتش

. به  موق بسیار و شجاعانه دعوت کرد‐ دعوت اری هم به هم
نیز و عل اکبر آمرزش و فخرالدین عمر طول و سالمت برای
دائم نماینده ، جالل استاد به  ویژه نازنین، دو هر وابستگان شادکام

فرهنگ و علم ، آموزش (سازمان و یونس در ایران عزیزمان کشور
١٣٩٨ سال مردادماه پنجم شنبه م  کنم. دعا متحد) ملل سازمان

جعفریان عل اکبر دکتر از یادی
اصل وحیدی قاسم محمد

من و شنیدم را جعفریان عل اکبر دکتر بار تأسف درگذشت خبر
و متأثر بسیار م شناختند، نزدی از را او که کسان همۀ مانند هم

دین ادای که دانستم موظف را خود حال عین در شدم. ین اندوه
کشور، فرهنگ و علم عالم به را او خدمات بزرگترین از ی و کرده
کنم. بازگو باشم، داشته آگاه خصوص این در همه از بیش شاید که

فرهنگ انقالب مناسبت به اه ها دانش تعطیل از زمان اندک
هیئت اعضای اکثریت اشتغال برای که بود نگذشته ١٣۵٩ سال
متعاقباً و اندازی راه ترجمه» و تألیف «کمیتۀ ابتدا اه ها، دانش علم
از بسیاری دربرگیرندۀ گروه هایی از ل متش ،« اه دانش نشر «مرکز
، ریاض «گروه گروه ها این از ی شد. تأسیس ، اه دانش رشته های
معلم تربیت اه دانش نمایندۀ عنوان به من بود. کامپیوتر» و آمار
هیئت عضو عنوان به آن جا در زمان آن در که ،( کنون (خوارزم

گاه چند از هر که گروه این جلسات در داشتم، اشتغال کار به علم
و تألیف کتاب های دربارۀ تصمیم گیری برای گروه شورای عنوان به
کتاب ها، این اتفاق به قریب م کردم. شرکت م شد، يل تش ترجمه
گروه مدیر بودند. اه ها دانش علم هیئت اعضای موظف کار محصول
هم نشر مرکز « عال «شورای عضو که بود جعفریان عل اکبر دکتر
و کار زیادی از جعفریان دکتر اولیه، جلسات همان از ی در بودند.
عالقه مند خیل نشر کار به که من کرد. گله هایی بودن تنها دست
اعالم ایشان به کم برای را خود آمادگ جلسه پایان از پس بودم،
برای که بود این کرد. استقبال پیشنهاد این از گشاده روی با کردم.

روز دو برای اه دانش از ، اه دانش نشر مرکز ریاض گروه در خدمت
گروه معاون عنوان به ایشان پیشنهاد به و گرفتم مأموریت هفته در
مديريت به مطالعات فرصت به ايشان رفتن با كه شدم کار به مشغول

شد. تبديل گروه
نشر مرکز کار به شروع از چندان زمان شدم، گروه وارد من وقت
در جعفریان دکتر فعالیت های نوع روی از اما بود، نگذشته اه دانش

زاید الوصف هنر با ايشان كه بردم پی ایشان، کنار در حضورم مدت
شروع از سال ها گویی که بود کرده سازمان ده به گونه ای را گروه این

م گذشت. آن کار به
شدۀ عاطل کار از استادان بیشتر ماجرا، طرف ی نشر، مرکز در
به موظف حقوق، گرفتن برای که بودند کشور مختلف اه های دانش
پیش کسوت استادان اغلب مقابل، طرف و بودند؛ کتاب  ترجمۀ و تألیف
ویرایش کار و داشتند ترجمه و تألیف در دست خود که بودند اه دانش
منوچهر دکتر مانند معروف استادان داشتند. عهده به را کتاب ها
عميدی عل دکتر بعدتر، کم و شفیعیها هادی محمد دکتر وصال،
البته این ها کنار در م دادند. گروه این به وزن بهزاد مهدی دکتر و
کار این مستعد یا داشتند ویراستاری سابقۀ یا که بودند هم جوانترهایی
مسعود ، کاظم حمید شادروان ، کاظم سیام آقایان امثال بودند.
خارج به بعدها تحصیل ادامۀ برای نفر دو این (که وطن فرخ و خلخال
ویراستاران م کردند. نقش آفرین کتاب ها ویرایش کار در رفتند)،
ویرایش نشر مرکز از خارج در را کتاب ها که بودند هم «دورکاری»
نمونه خوان ها از قابل اعتنایی نسبتاً تعداد این ها کنار در البته م کردند.
و م خواندند دقت با را شده حروف چین کتاب های که بودند هم

م کردند. تصحیح را چاپی اغالط
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آنچه و بود جعفریان دکتر هنر شاخص، افراد این همۀ گردآوردن
پیوندی ایجاد در ایشان بی نظیر سلوک م کرد، جلب مرا نظر بیشتر
کتاب های تعداد (البته بود مؤلف یا مترجم و ویراستار بین منطق
امری ویرایش، زمان آن در کردن). صرف نظر قابل و بود اندک تألیف
مترجمان از برخ گاه و بود كشور كل در ه بل و ریاض حوزۀ در نوپا
ویراستاران اصالحات جوانترها)، بعضاً (و داشتند نشان و نام خود که
خطاب و عتاب مورد را ویراستاران و برنم تابیدند را کتاب هایشان در
اری، هم مسیر کردن هموار برای اما جعفریان دکتر م دادند. قرار
و ادب با و فرام خواندند خود دفتر به جوان، یا پیر از را افرادی چنین
را این گونه مترجمان و م دادند توضیح را کار ماهیت ، تواض و احترام
شدن زیبا و بدانند را ویرایش قدر که م کردند افرادی به تبدیل نهایتاً

بدانند. ویراستاران زحمات مرهون را خود کار

از کثیری تعداد شدن چاپ به جعفریان دکتر آغازین کوشش های
شدن تربیت و دوره آن کامپیوتر علوم و آمار ، ریاض کتاب های بهترين
ویراستاران بین ارتباط اثر بر ویراستارخوب، و مترجم زیادی تعداد

انجامید. عالقه مند مترجمان و کارکشته
در ایشان نقش جعفریان، دکتر ارزشمند ازخدمات ر دی ی
توسط بدواً که بود کامپیوتر» و آمار، ، ریاض «واژه نامۀ تنقیح و تدوین
بود. شده تهیه ایران ریاض انجمن مدیریت به استادان از گروه
از مرکب که واژه نامه ای گروه در ابتدا طوالن جلسات در واژه نامه این

جمع حضور با مشترک کمیتۀ در بعداً و بود ریاض گروه ویراستاران
به و ویراسته ایران ریاض انجمن از نمایندگان و گروه ویراستاران از
منتشر اه دانش نشر مرکز و ایران ریاض انجمن مشترک کار عنوان

است. پركاربرد رياض واژه های اصل مرج هنوز كه شد،
باد. گرام یادش و شاد روحش

و گویا زهرا دکتر تسلیت پیام
زنگنه ظهوری بیژن دکتر

اوست. سوى به همه بازگشت
م رويم دريا و درياييم ز ما م رويم، باال و باالييم ز ما
م رويم بى جا و بى جاييم ز ما نيستيم، اين جا از و آن جا از ما
م رويم بى پا و بی دست الجرم روح، طوفان در نوحيم كشت
م رويم. كجاها كه بدان تا راجعون، اليه انا خوانده اى

ايران رياض جامعه به را خبرى چنين كه بود سخت برايمان
مدد حافظ حضرت از چاره اى؟» كو رضا، و تسليم «غير ول بدهيم.
به ره كه آن اى م شود!؟ ر م ظريف تر اين از زديم. تفأل و گرفتيم

بخش. خاكسار من به قطره اى بحر، زين برده اى، مقصود مشرب
م رسانيم: ايران رياض جامعه اطالع به تاثر، و تأسف كمال با
شريف صنعت اه دانش رياض استاد جعفريان، اكبر عل دكتر آقاى
كه هفته دو از پس ا، امري در نيوهيون اه دانش رياض استاد بعد، و
اعال وت مل به ييل، اه دانش به وابسته بيمارستان در بود، كما در
تهران اه دانش از را خود كارشناس مدرک جعفريان دكتر پيوست.
اه دانش در رياض ارشد كارشناس دوره تاسيس با سپس گرفت.
رجبعل پور، مهدى دكتر آقاى با همراه سابق) پهلوى اه (دانش شيراز
دكتر آقاى و میامئ ابوالقاسم دکتر محموديان، عبادالله دكتر آقاى
فارغ التحصيل جا، همان از و پذيرفته دوره آن در ، خرقان هادى
در مربى، عنوان به تحصيل از فراغت از پس جعفريان دكتر شدند.

چند از بعد شد. تدريس به مشغول شيراز)، اه (دانش اه دانش همان
دوست و الس هم رجبعل پور، مهدى دكتر با جعفريان دكتر سال،
استاد كردند. ط كانادا تورنتو اه دانش در را دكترى دوره خود، ديرين
دريافت از پس وی بود. رزنتال پيتر پروفسور جعفريان، دكتر راهنماى
سال تا و بازگشت ايران به ١٣۵٢ سال در خود، رياض دكترى مدرک
همراه به وی بود. ايران در شريف صنعت اه دانش استاد ،١٣۶٧
درآناليز را كراندار» خط رهاى «عمل تب م رجبعل پور، مهدى دكتر
تب م اين در نفر ده ها و ده ها كه كرد پايه گذارى ايران در تابع
جعفريان دكتر كه مدت ط شدند. فارغ التحصيل و كردند تحقيق
جمله از نمود. رياض جامعه به زيادى بسيار خدمات بود، ايران در
انجمن در انات ام حداقل با كه بود خدمات ايشان تأثيرگذار كارهاى
بخش رئیس و انجمن) رئیس عنوان (به داد انجام ايران رياض
كتاب هاى مشترک و مستقل مترجم ، اه دانش نشر مركز رياض
جامعه، در رياض توسعه براى ترويج مقاله های تأليف ، رياض مرج
، بين الملل وزين مجالت در آنها چاپ و كيفيت با و ارزنده تحقيقات
اثربخش معلم و رياض ساالنه كنفرانس هاى برگزارى در مشاركت

است. باق شاگردانشان ذائقه در همچنان معلم شان شيرين كه

جعفريان شادروان رسم كارهاى به مختصرى اشاره فقط اينها
آرامش و يبايى ش جعفريان، دكتر ماندگار و مهم تر وجه است.
از ويژه به كشيد‐ كه بسيارى سخت هاى وجود با شاكربودنش و

مثال زدن انسانيت همچنين، ساله. ٢١ فريد ناباورانه دادن دست
ويژگ هاى ساير از مهمان نوازى و اخالق مدارى و خوش سلوك و
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و دانشجويان مأمن ايران، از خارج در جعفريان دكتر خانه بود. ايشان
بودند. حمايت نيازمند كار، و تحصيل به اشتغال براى كه بود اران هم
گرام شان، خانواده و خودشان باز روى و مردم دارى شاگردپرورى،
به را كارشان تا كرد تحمل قابل بسيارى براى را غربت در زندگ
دكتر وئ ال و آموختن ميراث از بخش تنها اينها برسانند. ثمر
كارهاى از ر دي ي م ماند. يادگار به برايمان كه است جعفريان
آموزنده همه براى م تواند يادآوريش كه ايشان تأثيرگذار و انسان

وقت گرفت: صورت ايشان جانب از گذشته سال كه بود تالش باشد،
افتاده عقب عضويت هاى حق مورد در جعفريان دكتر با گذشته سال
اتحاديه در انجمن موقعيت رفتن دست از خطر و ايران رياض انجمن
از بسيارى تعداد با ايشان كرديم، صحبت رياض دان ها بين الملل

مورد در كانادا و ا امري مقيم ايران متخصصان و رياض دان ها
هديه هاى جلب طريق از انجمن عضويت هاى حق از بخش پرداخت
بار چند و نمودند مشورت مجرب وكيل چند با كردند، مذاكره آن ها
حق (پرداخت كار اين تا كردند اتبه م مستقيم (IMU) اتحاديه با
زحماتش نتيجه تا نداد مهلت اجل متأسفانه كه شود انجام عضويت)
حافظه از بخش عنوان به جعفريان، اكبر عل دكتر شادروان ببيند. را
و ياد شد. خواهد جاودانه ايران، رياض جامعه تاريخ وجدان و
هميشه محبت هايش، و تواض و مهربان ها بزرگ منش ها، خاطره

بود. خواهد ما با
عشق به شد زنده دلش كه آن نميرد گز هر

ما دوام عالم جريدۀ در است ثبت

دکتر گفت وگوی و پیام
محمودیان عباداله سید

مفهوم فراوان تأثر و گریه علت به محمودیان دکتر صوت (پیام
گرفتم): شریف صنعت اه دانش سایت از را گفتگو این و نشد

کارشناس دوره در ١٣۴۵ سال در بار اولین جعفریان دکتر و من
هم با دوره آن در ما شدیم. آشنا هم با شیراز اه دانش ریاض ارشد
در بودیم. رفیق و دوست و ار هم سپس و همخانه ، الس هم
مختلف گروه های در را « عموم «ریاضیات هم [شریف] اه دانش
داشت. ادامه ایشان درگذشت تا ما ارتباط و دوست م کردیم. تدریس
در خون سخت بیماری دوره ی از پس متأسفانه جعفریان دکتر
فوق دوره گذراندن از پس وی گفت. وداع را دارفان ا آمری کشور

تحصیل بورس با ١٣۵٢ خرداد تا ١٣۴٩ شهریور از خود لیسانس
ایران به فراغت از پس و گذراند را دکتری مقط تورنتو اه دانش از
اه دانش استادی و دانشیاری استادیاری، سمت های در و بازگشت
سال ها همان در وی پرداخت. تحقیق و تدریس به شریف صنعت
نشر مرکز ریاض گروه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس عنوان با

داد. ادامه خود اجتماع و فرهنگ خدمات به هم اه دانش
مشترکمان دوست و الس هم رجبعل پور دکتر همراه به ایشان
در جعفریان دکتر بودند. ایران در تابع آنالیز تب م بنیانگذران از ی
لحظه ای و نموده تربیت را خوبی بسیار شاگردان خود پربار حیات طول
کلمه ی در ایشان نایستاد. باز دانش و علم فراگیری و تعلیم از

در که حضاری و دانشجویان به را عشق این و بودند ریاضیات عاشق
م کردند. منتقل داشتند، حضور پرشورشان و پرحرارت سخنران های

آکادمی غیراخالق و بی محتوا مقاالت انتشار مخالف همواره وی
که میزگردی در ایران به سفرشان در ١٣٨٠ سال اوایل در ایشان بود.
و ایران) ریاض انجمن بنیانگذاران از و سابق رؤسای (از بهزاد دکتر
این نتیجه و داشت تأکید بسیار موضوع این بر داشتیم، حضور نیز بنده

است. شده درج نیز ریاض انجمن خبرنامه در میزگرد
و بود فعال بسیار فارس به زبان ریاضیات انتشار در جعفریان دکتر
انتشارات ریاضیات، باالتر مراحل تا عموم ریاضیات از زمینه این در
واژه نامه پراهمیت پروژه آوردن وجود به در مخصوصا داشت. متعددی
این کرد. ایفا مهم نقش و داشته باالیی بسیار سهم ریاضیات
آن چاپ سال ها از پس هم هنوز و بخشید سامان را ریاضیات واژه نامه،
همواره و نبود بی تفاوت هم اجتماع مسائل به نسبت وی دارد. ادامه
زندانیان از دفاع در هست یادم کامال داشت، فعالیت زمینه این در
م شد چاپ اهیان دانش طرف از اعالمیه هایی انقالب از قبل سیاس
در هم انقالب از بعد بود. اعالمیه ها این در هم ایشان اسم که
ا آمری تهدید های و تحریم ها مخالف به شدت خود عمر آخر سال های
انجمن ریاست که زمان جعفریان دکتر بود. ایران جامعه علیه بر
ایران علم فعالیت های م کرد سع داشت عهده بر را ایران ریاض
فعالیت های به ریاض پربار بسیار کنفرانس های با و باشد داشته ادامه
مختصر جمله چند این با امیدوارم م داد. ادامه زمینه این در خود

علم جامعه در ایشان مهم خدمات تأثیرات از بخش باشم توانسته
دوام. پر راهشان و شاد روحشان کنم. بیان را ایران


