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یادداشت ها و اخبار

است کس مهری بهمن پرثمر: زندگ ی گزارش
نیست∗ هیچ کس مثل که

اصل∗ ندایی خدیجه

سابق دانشجویان و اران هم از جمع به همت ١۴٠٠ سال زمستان در
برگزار برخط به صورت ایشان برای نکوداشت مهری، بهمن دکتر
رشتۀ به را نکوداشت این مراسم از بخش هایی نوشتار، این در شد.
مشاطیان، شایان آقای و مستغن بهشته خانم درآورده ایم. تحریر
برعهده را جلسه مدیریت شریف، صنعت اه دانش دانش آموختگان

داشتند.١
از و بنیان گذاران از پرتوی فیروز دکتر برنامه، سخنران اولین

(صنعت آریامهر اه دانش فیزی دۀ دانش علم هیئت اعضای اولین
زیر کلمات با را مهری دکتر پرثمر زندگ ایشان بودند. ( فعل شریف
است، تدریس عاشق و نمونه معلم ی مهری «دکتر کردند: توصیف
از نمونه ای اوست. طبیعت جزء و جاری او رگ های در آموزش هنر
خارج و ایران در که هستند فُضالیی و مهندسین همین کارش ثمره 

تحقیقات کارهای کیفیت و حجم تدریس، موازات به م درخشند.
اولین این البته است. فت انگیز ش واقعاً هم فعالیت هایش سایر و
شده برگزار هم قبال و نیست مهری دکتر بزرگداشت در گردهمایی
شد. شناخته ایران ریاضیات ماندگار چهرۀ ١٣٨١ سال در او بود.

صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در او نام به تاالری نام گذاری
قدردان هاست.» این از پایا و گویا نمونه ای شریف،

اه دانش سابق رؤسای از ضرغام مهدی دکتر دوم، سخنران
ایران در استادی مقام به که است افرادی اولین از و شریف صنعت
«دکتر م کنند: وصف این گونه را مهری دکتر ایشان رسیده اند.
در ریاض اشاعۀ وقف را خویش عمر از سال پنجاه از بیش مهری
در را خود هم تمام که ایران خدمتگزاران به چنین من کرد. کشور
مهری، دکتر م کنم. تعظیم داشته اند، مصروف کشور جوانان تربیت
اری هم افتخار خود زندگ در که است افرادی شریف ترین از ی

صنعت اه دانش استخدام به ،۴٧ سال اوایل در من داشته ام. را او با
شدم. مشغول ریاض دۀ دانش در و درآمدم آریامهر

بود. شده استخدام من از قبل سال ی حداقل مهری دکتر
دوست ی به تبدیل و شده آغاز ابتدا همان از ایشان با من آشنایی

باید ما م گفتند که بود این ایشان تدریس و کار فلسفۀ شد. عمیق
تدریس و تعلیم در شوند. بهتر ما از ما، دانشجویانِ که کنیم کاری
دفترش به اول سال روزهای از ی در که دارم به خاطر بود. نوآور
از او داد. نشان من به را تکثیر شده مقاالت از بزرگ دسته  رفتم،
تحقیق ریاض آنالیز مختلف فصل های در بود خواسته دانشجویان
اختیار در و کرده تکثیر را مقاله ها این سپس و کنند تهیه مقاله و کرده

بود. داده قرار دانشجویان همۀ
نوشتن و مختلف منابع مطالعۀ و پژوهش حس ایجاد همین
سابقۀ که دانشجویان برای خصوصاً انگیزه، ایجاد موجب یده، چ
از قبل ابتدا، همان او م شد. نداشتند، را مفاهیم این با آشنایی
تدوین آموزش کادر برای را استخدام آیین نامۀ امین، دکتر اینکه
خود وافر عالقۀ بود، ارتقا شرایط از ی مقاله چاپ آن در که کند
تابستانِ همان در بود. داده نشان مقاله چاپ و تهیه پژوهش، به را
در که شدیم مقاله سه تهیۀ به موفق من و مهری دکتر اول، سال
شد. چاپ هندی و انگلیس نشریات در (میالدی) ٧١ و ٧٠ سال های

علم مقاالت اولین که را مقاالت این گفت من به بعدها امین، دکتر
توجه مورد و داده نشان شاه به بود خارج مجالت در به چاپ رسیده
بود. زیاد خیل مقاله چاپ به ایشان عالقۀ بود. گفته قرار ایشان

است. شده بارگذاری یوتیوب در که است نکوداشت کامل گزارش از بخش هایی نوشتار ١این

https://www.youtube.com/watch?v=FHFGjUGKwf4 
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ریاض مجالت در مقاله صد ی از بیش در وی پژوهش های نتیجۀ
اشاعۀ در خدماتش بر عالوه مهری دکتر رسید. به چاپ جهان ممال
بی نهایت شریف، است مردی ما، علم فرهنگ و ایران در ریاض

عزیز. دوست من، برای و صل جو و مهربان

ابن سینا ساختمان روبه روی چهارم)، نفر راست، از جلو، (ردیف مهری دکتر
شریف صنعت اه دانش در

نم دانم دقیقاً است. ماندگار چهره های از ی مهری دکتر
که است این م دانم آنچه چیست. ماندگار چهره  ی احراز شرایط
ماندگار چهره های از ی باشد، حسابی هر به مهری بهمن دکتر
خداوند انشاء اللّه ماست. کشور ریاض در خصوصاً ، عال آموزش
اعطا عزیز انسان و دوست این به عال قدر، استاد این به کامل سالمت
و اران هم دوستان، عزیزش، فرزندان همسر، سر بر او سایۀ و فرماید

باشد.» مستدام سابقش شاگردان
اساتید از شهشهان سیاوش دکتر جلسه، این سوم سخنران
بود. ایران اینترنت بنیان گذار و شریف صنعت اه دانش پیش کسوت
دوران به مربوط که م کنند تعریف مهری دکتر از خاطره ای ایشان
است. ١٣٣۵ سال حدود در اندیشه دبیرستان در خود دانش آموزی  

دالیل به بنا ریاض شان دبیر سال، آن در م گوید شهشهان دکتر
(مرحوم) مهری جمشید نام به دبیران شان از ی شدند. غائب
تدریس در م تواند و است ریاض دانشجوی که دارند برادری گفتند
نبودند) دکتر موق (آن مهری بهمن سپس کند. کم درس این

معلم حق مهری، دکتر بنابراین شد. معلم مان کوتاه مدت برای
به من ،١٩٧١ سال در بعداز آن، پانزده سال دارد. من گردن بر
میهمان مناسبت این به و درآمدم انسین٢ ویس اه دانش استخدام
که گفت ده دانش رئیس ، میهمان این در شدم. ده دانش رئیس
داشتند. مهری بهمن نام به ایران دانشجوی ی پیش سال چند
در ایشان هرچند بود، مهری دکتر با من برخورد دومین به نوع این
اه دانش استخدام به من سال، سه از بعد نداشتند. حضور میهمان
میهمان این بار و ده دانش رئیس میهمان ودوباره درآمدم، آریامهر
آریامهر، اه دانش به ورودم از پس سال ی شدم. مهری بهمن دکتر

شرایط بنابه مقطع در بود، ده دانش رئیس درحال که مهری دکتر
بود درحال این و یرند ب به عهده را درس ۵ تدریس شدند مجبور
وییم ب که نداشت وجود حق التدریس نام به چیزی زمان آن در که
کردند. قبول را تدریس از حجم این پاداش این دریافت به دلیل شاید
این کارها، پیشبرد برای ده، دانش ریاست سمت داشتن با مهری دکتر
آن در که بود کس تنها مهری دکتر کردند. قبول را تدریس از حجم
دو بار، دو داشتند که زیادی فعالیت های به خاطر شدند موفق سال ها

یرند. ب پايه
استاد ایشان بودند. سهراب پور سعید دکتر چهارم، سخنران
بودند. شریف صنعت اه دانش رئیس دوره، سه در و انی م دۀ دانش
بهمن «دکتر م کنند: توصیف این گونه را استاد سهراب پور، دکتر
شریف صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش بازنشستۀ استاد مهری
بسیاری و کرده تدریس اه دانش این در سال پنجاه به نزدی و است
و ایران ر دی اه های دانش و شریف صنعت اه دانش فعل استادان از
معادالت ایشان تحقیقات زمینۀ بودند. مهری دکتر شاگردان دنیا،

تکمیل تحصیالت مرکز در ایشان است. پاره ای و عادی دیفرانسیل
اه دانش و و پورتوری اه دانش آلمان، هامبورگ اه دانش زنجان،
مؤسسۀ در ۴۵ تا ۴٠ سال های بین است. پرداخته تدریس به نیویورک
نیز عالقه ای بود. مشغول پژوهش به ا آمری در دیتا کنترل کامپیوتر
این فوق لیسانس مدرک و داده نشان تربیت علوم و روانشناس به

است. کرده دریافت تهران عال دانشسرای را رشته

تدریس حال در مهری دکتر
مهری دکتر همه چرا شما نظر به م پرسند: سهراب پور دکتر
. دوست داشتن و مهربان است فردی اینکه به خاطرِ دارند؟ دوست را

صنعت اه دانش مسئولیت که شد آغاز زمان مهری دکتر با من آشنایی
اه دانش در ۶٨ تا ۵٠ سال از من چون شد. واگذار من به شریف
مرکز در که مهربان شان همسر و ایشان با ٧٧ سال از بودم. شیراز
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و شمرده مغتنم را فرصت شدم. آشنا م کردند، تدریس اه دانش زبان
برخ به همراه مهری دکتر م کنم. عرض سالم هم ایشان خدمت
کاشان جمشید غیاث الدین اه دانش شریف، صنعت اه دانش اساتید از

هیئت عضو سابق، علوم وزیر طرف از هم حقیر این کردند. تأسیس را
خوبی فرصت امنا هیئت جلسات بنابراین بودم. اه دانش این امنای

بود. ایشان دیدار برای
ارشد کارشناس دورۀ دانش آموختگان از وهاب زاده فریما خانم
مهری دکتر حرفه ای زندگ دربارۀ نماهنگ شریف، صنعت اه دانش
«پدر نماهنگ: این به روایت مهری دکتر زندگ بودند. کرده تهیه
رشت مدارس ریاض معلم مهری، محمد عل میزرا مهری، بهمن
نهضت فعاالن از و برم گرداند فارس به را روس کتاب های و بوده
و شد تبعید اصفهان به نهضت، این ست ش از بعد که بود جنگل
از بعد ایشان آمد. به دنیا اصفهان در ١٣١۴ سال در مهری بهمن
لیسانس تهران، و رشت در متوسطه و ابتدایی تحصیالت گذراندن

تربیت علوم لیسانس و تهران اه دانش علوم دۀ دانش از را خود ریاض
و رفته ا آمری به ١٣٣٨ سال در و کرد دریافت عال دانشسرای از را
١٣۴۵ سال در و کاربردی ریاض فوق لیسانس مینه سوتا اه دانش از
از پس نمود. اخذ را خود ریاضیات دکتری انسین ویس اه دانش از
دکتر به دعوت و بازگشت ایران به نیویورک اه دانش در تدریس مدت
مشغول شریف صنعت اه دانش علم هیئت عضو به عنوان مجتهدی،
کارهای مهم نتیجۀ پرداخت. تألیف و تحقیق تدریس، به و شد به کار
و خارج و داخل مجالت در علم مقاله هفتاد از بیش مهری دکتر

است.» کتاب عنوان ٩ از بیش تألیف یا ترجمه
و مهری دکتر شاگرد قمصری، منوچهر دکتر بعدی، سخنران

ریاض لیسانس فوق بود. شریف صنعت اه دانش در ایشان ار هم
دریافت ان میشی اه دانش از ریاض دکتری و استنفورد اه دانش از
آنالیز درس به مربوط مهری دکتر با ایشان خاطرۀ اولین کرده اند.
مهری دکتر با ما آشنایی که م گوید قمصری دکتر است. حقیق
استنفورد از وقت که هست یادم رفت. اه دانش و درس از فراتر
را مهری دکتر به سرزدن همیشه مادرم برم گشتم، ان میشی یا
مربوط دارم مهری دکتر از که ری دی خاطرۀ م کردند. یادآوری
اتاقش درب مهری دکتر بود. دانشجویان با ایشان زیبای ارتباط به
سخت دوران آن در اینکه و ایشان زیبای روحیۀ بود. باز همیشه
به سرزمین، این به عالقه اش و عشق بود. امیدوار همچنان
مثل کاش م گویم نشد. کم وقت هیچ تدریس به و دانشجویان

بودم. مهری دکتر
اه دانش بازنشسته اساتید از آسرایی اسداللّه دکتر بعدی، سخنران

م کند: توصیف این گونه را مهری دکتر ایشان بودند. گیالن
را ریاض سخت مفاهیم همیشه که بود این خصوصیت بزرگترین
ایشان بعدی جالب خصوصیت م کرد. تفهیم دانشجویان برای
برای کار این انجام که بود دانشجویان حضور در اوراق تصحیح

بود. بزرگ واقعاً چالش نفری ٣٠٠ کالس های

نفر کشور. ریاض مسابقات در اول مقام کسب به دلیل قهرمان سعید آقای از تقدیر
مهری دکتر وسط، نفر و اه) دانش (نایب التولیه نصر سیدحسین دکتر چپ سمت

( ریاض علوم دۀ دانش (رئیس

، بیات ندر اس اصغر عل مهندس آقای توسط بعدی سخنران
اداری‐مال معاون و ایشان ار هم و مهری دکتر سابق دانشجوی

این گونه را مهری دکتر ایشان شد. انجام شریف صنعت اه دانش
اه دانش به که هستد اساتیدی اولین از مهری دکتر م کند: توصیف
از قدردان بر عالوه مراسم هایی چنین برگزاری آمدند. شریف صنعت

کم جوان نسل به کرده اند، خدمت کشور و اه دانش به که افرادی
است. ارزشمند بسیار این و کنند پیدا بهتر را خود مسیر تا م کند
دانشجویان برگه های و داشتند دانشجویان با صمیم روابط ایشان
حس ایجاد باعث کار این م کردند. تصحیح خودشان حضور در را
اساتیدی اری هم با عالوه بر این، م شد. دانشجویان به احترام

اه دانش رشته های برای به روز برنامه های مهری، دکتر مانند
و شد برگزار اه دانش این در ایران ریاض کنفرانس دومین داشتیم.
بنیان گذار (که ۵ م کارت و دیودونه۴ سوبولف٣، چون ریاض دانان
آمده رزاده عل عس لطف دکتر مرحوم و هست) مصنوع هوش
ایران ریاض انجمن اساس نامۀ و بود آموزش برای تحول این بودند.
ایشان م کرد. کار به روز ریاض دۀ دانش شد. تصویب زمان آن در
تعداد غالباً درس، حجم نظر از و بودند فعال بسیار هم پژوهش بحث در
مرحلۀ در نفر چهار تعداد زمان، آن در م دادند. ارائه را درس زیادی
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سال های از ایشان بود. ایشان آن ها از ی که رسیدند استادی به اول
تعداد و بودند شریف صنعت اه دانش در بازنشستگ زمان تا ۴۶ یا ۴۵
کردند. استفاده ایشان محضر از مختلف مقاط دانشجویانِ از زیادی
رشتۀ اولین بودند، آمده عبدالسالم پروفسور مرحوم که ١٣۶٧ سال در
تأسیس سال چهلمین در شد. بنیان گذاری ریاض و فیزی دکتری
شریف صنعت اه دانش در تاثیرگذار فرد ۴٠ از ی ایشان اه، دانش
را کشوری نمونۀ استاد عنوانِ ١٣٧٧ سال در و شد داده تشخیص

کردند. دریافت

دانشجویان از تعدادی جم در مهری دکتر

و مهری دکتر سابق دانشجوی تابش، یحیی دکتر بعدی سخنران
جمشید غیاث الدین اه دانش و شریف صنعت اه دانش در ایشان ار هم
مهری «دکتر گفتند: مهری دکتر خصوص در ایشان بودند. کاشان
یا بدهند انجام پژوهش کار که م کردند تشویق یا کم همه به
و کنم کار ایشان با که داشتم را افتخار این من کنند. منتشر مقاله
اردوش عدد که همان طور م کنم پیشنهاد من کنم. منتشر مقاله
با مشترک مقاله  که هرکس و داریم مجارستان ریاض دان نام به
تعریف هم را مهری عدد دارد، ی اردوش عدد باشد، داشته ایشان
دکتر با بسیار حضرهای و سفر در که داشتم را این افتخار کنیم.
از هم مت ح ، ریاض صحبت های بر عالوه که باشم دم خور مهری

م گرفتم.» ایشان حرف های
نفر نکوداشت، این برگزاری بان زنگنه، ظهوری بیژن دکتر آقای
گفت: ایشان کردند. صحبت مهری دکتر خصوص در که بود بعدی
هم االن تا آشنایی این و شدم آشنا مهری دکتر با ١٣۴۶ سال از من
از من نم آید. مجال این در آن کل دربارۀ صحبت که دارد ادامه

صنعت اه دانش در ۵٢ سال تا و مهری دکتر دانشجوی ۴٩ تا ۴۶ سال
صنعت اه دانش در ایشان ار هم نیز ٨۵ تا ٧١ سال از بودم. آریامهر

ترکیه بلغارستان، ایران، در را زیادی کنفرانس های ما بودم. شریف
زیبایی داستان هر کدام که کردیم شرکت مهری دکتر به همراه ... و
بودم. ایشان دانشجوی که م پردازم زمان آن به بیشتر من اما دارد.

که زمان از بماند! عشق آن داستان و بودم ریاض عاشق دبیرستان در
رشته مصلحت اندیشانه، به دالیل شدم آریامهر صنعت اه دانش وارد
داشتیم ریاض درس ۴ اول، سال در کردم. انتخاب را شیم مهندش
که مدرن ریاض ی بود تاثیرگذار واقعاً ریاض اش درس دو که
مهری دکتر که آنالیز درس و م شد ارائه فرانسون الیزابت خانم توسط
از صمیمت و صفا و درس به عشق ، اصل منابع از استفاده م داد. ارائه

قدیم عشق آن کالس، این در بود. درس این در ایشان ویژگ های
مولوی: قول به شد. روشن دوباره

رود دل از کجا اول پيشۀ
شود بيرون زدل ک اول مهر

مقاله از صحبت که بود این مهری دکتر تشویق کارهای از ی
به بنویسند. مقاله دانشجویان م کرد تشویق مهری دکتر م کرد.
شعر این که گفتند در آخر بنویس. پی عدد درباره مقاله ای گفتند من

کنید: اضافه آن به هم را
نبیند خدا به جز که جایی به آدم رسد

آدمیت ان م است حد چه تا که بنگر
مقالۀ چه م گفتند: دیدند، م را من که بار هر مقاله، نوشتن از بعد
زیباشناسانۀ نگاه این .... ، گذاشت زیبایی شعر چه ، نوشت خوبی
مصلحت اندیشانه فکری بنیان آن که بود ریاض چالش های به ایشان

بدهم. رشته تغییر ١٣۴٧ سال در شد باعث و داد تغییر را بنده در
کردند، اشاره آن به هم شهشهان دکتر که جالبی موارد از ی
اندازه نظریۀ شدند عالقه مند ایشان ١٣۴٨ تابستان در که است این
از تهران سوزان گرمای در بدهند. درس کولموگروف کتاب از را
هر مجتهدی. ساختمان همان در برویم، کالس به خواست ما
به عنوان ما بدهند، درس جدیدی چیز م خواستند مهری دکتر وقت
لذت ایشان عالقۀ و عشق از و داشتیم حضور همیشه مجان گوش
دکتر همه! از متفاوت انه، ی است شخصیت مهری دکتر م بردیم.
مهری دکتر مهری، دکتر نیست. هیچ کس مثل که است کس مهری

است.
ریاض انجمن نمایندۀ ممقان جلوداری محمد دکتر ادامه، در

خودشان دکترای و ارشد کارشناس ایشان کردند. صحبت ایران
اه دانش بازنشستۀ استاد و گرفته اند شریف صنعت اه دانش از را
به صورت را خود سخنران ممقان دکتر هستند. طباطبایی عالمه
شدم، ریاض دۀ دانش وارد که ١٣۵٢ سال «مهر م کنند: شروع زیر
آشنایی این و شدم آشنا بود، ده دانش رئیس که مهربان بسیار مردی با
است. شده مجهز م مستح پیوندهای به و دارد ادامه هم ازآن به بعد
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همه، برای تندرست آرزوی و نکوداشت این برگزارگنندگان از ر تش با
ایران ریاض انجمن شفاه تاریخ کمیتۀ که م رساند اطالع به
سرزمین این اخیر سال ۵٠ ریاضیاتِ شفاه تاریخ تدوین صدد در
ریاض دانان مورد در کار انجام نحوۀ در خصوص اولیه مطالعات است.
نتیجه این به کمیته و است گرفته صورت ایران داخل مقیم سوت پیش
این برگزارکنندگان از خارج مقیم ریاض دانان برای که است رسیده

کند.» یاری درخواست حاضر دوستان و مراسم

بیژن راست: از . ١٣٧۶ شهریور کرمانشاه، ایران، ریاض آموزش کنفرانس دومین
موناش اه دانش ریاض آموزش (استاد بیشاپ الن گویا، زهرا زنگنه، ظهوری

سید بهبودیان، جواد زنده یاد اصفهان)، اه دانش علم (هیئت دانایی عل استرالیا)،
محمود مهری، دکتر امیرکبیر)، اه دانش علم (هیئت لواسان محمدتق

پور. رجبعل مهدی  محسن مقدم،

در پرداختند. سخنران ایراد به مهری دکتر شاگردان ادامه در
مهری دکتر با را ارشدشان پایان نامۀ که طاهری شهناز دکتر خانم ابتدا
(س) الزهرا اه دانش علم هیئت عضو حاضر حال در و دادند انجام

ریاض آنالیز درس اولین م گویند: ایشان کردند. صحبت هستند،
داشتند که خاص ویژگ و گذارندم مهری دکتر با چهار ترم در را
خصوصیات از م کردند. تصحیح دانشجو جلوی را برگه که بود این
تدریس هنگام در ایشان متانت و آرامش درس، کالس در ایشان ر دی
هم االن و بودند معلم بیایيم، به دنیا ما اینکه از قبل ایشان بود.
بود صمیمیت رشان، دی خصوصیات از هستند. زندگ مان معلم
به همراه کوه برنامۀ هفته آخر و م کردند ایجاد دانشجویان برای که
ر دی مورد م کردند. دعوت هم دانشجویان از که داشتند اران هم
جملۀ آن و بود دانشجو استاد‐ رابطۀ در راحت ایجاد ایشان، دربارۀ
دانشجو پرسش گری به کم که بپرس!» سوال من از «بیا معروف
آیندۀ سال س  ؟» کن کار معادالت داری «دوست جمله  م کرد.

آن از بعد گفتند. بنده به ارشد سوم یا دوم ترم در که ساخت را بنده
دیفرانسیل معادالت زمینۀ در سپس و شدند بنده ارشد راهنمای استاد

کردم. کار جزئ
کرامت منصور دکتر کردند، صحبت که ایشان شاگردان ر دی از
اه دانش از برق مهندس رشتۀ در ١٣۶٣ سال ورودی ایشان بودند.
ایشان هستند. اپل شرکت مدیران از حاضر حال در و بودند شریف
صفا با و گرم دل هایی م کنند، کار عالقه و عشق با که آنان گفتند:
سه، تاالر در م کنند. رشد و برده لذت آن ها کنار در ران دی که دارند
در عددی. محاسبات درس کالس در و بودیم ابن سینا ساختمان کنار
پای که کس و بود زاویه ی سینوس تخمین دربارۀ درس روز، آن
به نگاه ایشان بود. درآورده ١/١۵ را جواب بود، حل حال در تابلو
باالتر ریاض دانشجوی برای گناه هیچ گفتند و کردند سیاه تخته

آورد! به دست  ١ از بزرگ تر را زاویه ی سینوس که نیست این از
درس این جزوۀ که کردم پیشنهاد ایشان به درس این اتمام از بعد
از بعد و کردم به کار شروع بنده و کردند موافقت ایشان و بنویسم را
ایشان و بدهم تحویل را جزوه رفتم روز ی و شد تمام ماه شش
من کردند. نوشتن به شروع که بنویسیم آن بر هم مقدمه ای گفتند،
ر تش ی ایشان داشتم انتظار و بودم کم سن و سال دانشجوی ی
نوشتند آن پایان در که دیدم تعجب کمال در اما نند. ب خش وخال
به همراه شد باعث کار این بعدها کرامت». منصور و مهری «بهمن

بنویسم. هم را ر دی جزوات برق دۀ دانش در استادان مان

علوم دۀ دانش ،١٣٩۵ سال ریاضیات، مل روز در مهری دکتر از تقدیر
گیالن اه دانش ریاض

١٣۶٣ ورودی ایشان بودند. کمال جلیل دکتر بعدی سخنران
مشغول و ۶ دیسِپل سامسونگ شرکت ازمدیران و برق دۀ دانش
خاطرۀ ی ایشان هستند. خوزه٧ سن ایالت اه دانش در تدریس
مهری دکتر با عددی محاسبات درس در نوزده و نیم نمرۀ دربارۀ شیرین

کردند. تعریف
6Samsung Display 7San José State University
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طلوع برنامۀ در مهری دکتر صحبت های از گزیده ای ادامه در
خصوص در سؤال برنامه، مجری ارجمند، داریوش آقای شد. پخش
م گویند جواب در مهری دکتر که م پرسند ریاضیات و هنر ارتباط

است». هنر ی اعداد شناختن است. هنر ی خودش «ریاضیات

جهان بخت. آقای و مهری دکتر تابش، یحیی

شیم هشتم دورۀ دانش آموخته های از آریا، فریبا دکتر خانم
ریاض درس ایشان بودند. بعدی سخنران شریف، صنعت اه دانش

وی شدند. اه دانش وارد ١٣۵٢ سال و گذرانده  مهری دکتر با را ٢ ١و
دیده شدن از بعد دادند: توضیح نکوداشت این ل گیری ش نحوۀ دربارۀ
آقای ، اجتماع ه های شب در زنگنه دکتر و مهری دکتر از عکس
نکوداشت برنامۀ ی دادند پیشنهاد و گرفتند تماس علوم محمد
همه این شدیم. روبه رو مهر از بهمن با راستا این در باشیم. داشته

ایشان. به هست عالقه و عشق
آریا، فریبا خانم ها دادند: ل ش را نکوداشت برنامۀ این که افرادی
بیژن دکتر آقایان و ذعیم میترا وهاب زاده، فریما ، مستغن بهشته
مشاطیان، شایان ، علوم محمد تابش، یحیی دکتر زنگنه، ظهوری
و عشق با و کشیدند زحمت که ایران فرد سعید و رستم آبادی فرشاد

دیدند. تدارک را برنامه این عالقه
در و بودند کرده شرکت نفر سیصد از بیش کم نظير برنامه این در
بین از کنند. بیان دارند، خاطره  ای اگر که شد خواسته حاضرین از پایان
زارع رشید دکتر آن ها، از ی که کردند صحبت نفر چهار حاضرین
ایشان بودند. زنجان پایۀ علوم تکمیل تحصیالت اه دانش از نهندی

بهمن دکتر با و بودند شریف اه دانش ریاض رشتۀ ١٣۶۵ سال ورودی
این گونه را ایشان نهندی زارع  دکتر گذرانده اند. درس چندین مهری
دارند. بنده گردن به بزرگ حق مهری بهمن دکتر م کنند: توصیف
زنجان بیایند که بود شده تقاضا مهری دکتر آقای از ١٣٧٢ سال در
کنند. مدیریت را پایه علوم تکمیل تحصیالت تازه تأسیس اه دانش و
پروفسور آقای و کردند برگزار جبری هندسۀ در دوره ای ٧٣ تابستان
این در هم من و کردند تدریس جبری هندسۀ و آمدند هند از سیمها
اه دانش بورسیۀ که گفتند من به مهری دکتر کردم. شرکت مدرسه
این در درخواست و کردم قبول هم بنده شوم، تکمیل تحصیالت
شد. رد لیسانس، معدل پایین بودن به دلیل که کردم ارسال خصوص
در تغییر باعث و حل موضوع این مهری، دکتر یری پی با ادامه، در
که هست سال ٢٣ مدت به االن و زنجان به آمدم شد. بنده سرنوشت

مشغولم. این جا در
شوق اش که حال در مهری دکتر مراسم، این پایانِ در

«کوچ اصطالح بار چندین و کردند ر تش حاضرین از م ریختند
او افتادگ از نشان و ایشان تکیه کالم های از ی که هستم!» شما
شهین خانم مهری، دکتر آقای همسر همچنین بردند. به کار را است
در کنندگانِ شرکت از نیز مهری دکتر آقای گرام خواهر و ، مجلس

کردند. قدردان و ر تش مراسم این
و کش و  قوس هزاران این از بعد ایران است شده سبب آنچه

زنان و مردان وجود در که است عشق بماند، پابرجا زمانه طول در
حیات و م بخشد زندگ م کند، پیدا تجل مهری بهمن همچون
بمان! فرزندانت برای ایران، ای م کند. ادامه دار را سرزمین این
پرورانده ای، خود دامان در که مهری بهمن چون گوهرهایی برای

بمان!

قدردان و ر تش
به خاطر آریا فریبا دکتر خانم و زنگنه ظهوری بیژن دکتر آقای از
خبرنامه محترم سردبیر از و گزارش، این تهیۀ طول در همراه شان
م کنم. زاری سپاس گزارش، این تهیۀ برای پیشنهادشان به خاطر

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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شد∗ آسمان شیدفر عبداله دکتر
نظری∗ عل محمد

باز ذهن در را خود جای به مرور خاطراتش م رود دنیا از کس وقت
غروب از خبر وقت که شنيده ام بسیار را جمله این اصال م کند.
برای و بود الهیجان اهل اصالتاً کرد. طلوع یادش آوردند، وجودش

فرق البرز طرف آن م کنیم زندگ البرز جنوبی قسمت در که ما
ندارد وجود صومعه سرا و فومن لنگرود، ، انزل الهیجان، رشت، بین
لهجه که بود مردی م دانستند. رشت اهل را شیدفر دکتر همه و
درس اول جلسۀ چند تا من و بود نشده فراموش اصال رشت اش
م کردم احساس و نم شدم کلماتش از خیل متوجه مختلط توابع
به یواش یواش م زند. حرف و م گذارد هم روی را دندان هایش
که بود مهربان خوبش صفات از کردم. عادت ایشان لهجه و تدریس
هستید من بچه های همه شما م گفت وقت و بود گونه این واقعا
م گوید. سخن دارد دل ته از که رسیدم م باور این به به یقین
مؤسسۀ بان مصاحب، غالمحسین دکتر زنده یاد شاگردان همه مثل
هیچ کس از را تمرین حل عدم و تنبل و بود سخت گیر ایران ریاضیات
اگر م کرد. کنترل گاه دفترها در را تمرینات حت نم پذیرفت.
تخته پای در م رفت. در کوره از بدجور بود نکرده حل تمرین کس

م انداخت. راه سؤال بیست
بودی؟ مریض

‐نه
نکردی؟ حل تمرین چرا پس

بوده؟ مریض مادرت
‐نه

نکردی؟ حل تمرین چرا پس
بوده؟ مریض پدرت

‐نه
نخواندی؟ درس چرا پس

شده؟ تنگ شهرستان در خانواده برای دلت
‐نه

نکردی؟ حل تمرین چرا پس
و م شد بلند صدایش تُن به مرور م شد تدریس در غرق ...وقت
این که م زند فریاد وجود تمام با دارد که م کردم احساس گاه
به توان تمام با را دستانش حت م کند، صدق معادله این در تابع
پایین و باال هم کم ی و م برد تخته روی شده نوشته تابع سمت
م آمد بیرون خویش درس اتاق از مال نژاد دکتر گاه م پرید.
که بیاورد پایین را صدایش تن که م داد تذکری شیدفر دکتر به و

است. شده پر او صدای از ریاض گروه ساختمان
علم به ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل  در شرکت برای
به شاگردی نبود. که نبود کردم جستجو هرچه رفتم صنعت و
دکتر از اینکه تا قفل! و قفل اتاقش و بود رفته استادی دست بوس
امیدوار نم آيد. اه دانش به و کرده پیدا کسالت که شنیدم هادیان
مبارزه توان بدن م رود باال که سن اما بازیابد را سالمت بتواند بودم
دکتر و است شده تسلیم بدن که م بین گاه و م دهد دست از را
به را تن آخر جاوید، همیشه لبخند آن با باال صدای تُن آن با شیدفر

نمود. آغاز وت مل به را روح پرواز و کرد تسلیم خاک
او دکتری دورۀ تخصص که را جزئ دیفرانسیل معادالت درس
چون و م گفت دبناس٢ و مینت‐یو١ نشدۀ ترجمۀ کتاب روی از بود

یابد. زیادی بهبود همۀ زبان شد باعث م خواست، را تمرینات حل
و شد راه اندازی ١٣۴۴ سال در مصاحب دکتر ریاضیات موسسۀ
عبداله دکتر پذیرفت. را خود دانشجویان از گروه اولین ١٣۴۵ سال در
میرکمال همراه به و بود ریاضیات مؤسسۀ دوم دورۀ دانشجوی شیدفر
غالمرضا زنده یادان و هنری بهمن هنری، قاسم طاهر میرنیا،
آن ها مصاحب دکتر که بودند نفری شش ، حسن اکبر و جهانشاهلو
تویسرکان، شهر از حسن اکبر زنده یاد پذیرفت. دوم دورۀ برای را
توابع از نده هری اهل میرنیا میرکمال اراک، از جهانشاهلو غالمرضا
خراسان کاشمر از هنری بهمن مشهد، از هنری قاسم طاهر بابل،
فشردۀ و سخت دورۀ که بودند کسان الهیجان از شیدفر عبداله و
1Myint-U 2Debnath
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رساندند. اتمام به ریاضیات مؤسسۀ در را ریاضیات

از مدعو ویتاکر(استاد پرفسور هنری، بهمن جهانشاهلو، غالمرضا چپ: از ایستاده
سوئد)، از مدعو استاد سلبرگ( پرفسور مصاحب، غالمحسین دکتر انگلستان)،

فرزان مسعود و نژاددهقان یداله بهفروز، احمد رضوی، اسداله
عبداله میرنیا، میرکمال پورعبداله نژاد، محمدعل ، حسن اکبر چپ: از نشسته

بخش نشوادیان باقر هنری، قاسم طاهر شیدفر،

رودین خود با را ریاض آنالیز که م گفت حسن دکتر م آید یادم
بوده لندن از پروازی استاد رودین و است گذرانده ریاضیات مؤسسۀ در
ایران فرزندان آموزش برای را چندهزارکیلومتری راه این هفته هر و

است. م کرده ط زمین
کمبریج در را دکترایش او اینکه حسب بر مصاحب دکتر شاگردان
در نیز شیدفر دکتر و شدند انگلستان کشور راه بیشتر بود، گرفته

سیت اه دانش در را خویش دکتری دورۀ او و نبود مستثن بین این
علم اه دانش علم هیئت عضو ١٣۵٨ سال از و رساند اتمام به لندن
دهۀ ریاض گروه علم هیئت کرس های اکثر بود. ایران صنعت و
دو و بودند کرده اشغال مصاحب شاگردان را صنعت و علم اه دانش ۶٠
دکتر و حسن اکبر دکتر یعن ریاضیات مؤسسۀ دوم دورۀ الس هم

شدند. نیز ار هم بعدها و بودند الس هم شیدفر
نهاد نام کتب ترجمۀ دورۀ را آن باید که فرهنگ انقالب دورۀ در
علم اه دانش فیزی بخش استاد فرمان، حسین به همراه شیدفر عبداله
٣ کریزی اروین پیشرفته مهندس ریاض ارزشمند کتاب صنعت، و
بعد که نمود آن چاپ به اقدام اه دانش نشر مرکز و نمودند ترجمه را
استقبال مورد و شد چاپ تجدید بار چندین اه ها دانش بازگشایی از

گرفت. قرار دانشجویان و اساتید گستردۀ
ابتدا م پرسیدم شیدفر دکتر از سوال امتحان جلسه در اگر
اصرار که چند بار اما است، امتحان م گفت و م کرد مقاومت کم
یر ب را این بیا کشت مرا که تو م گفت مهربان فرط از م کردی،

به جزئ مشتقات با معادالت امتحان از بعد .... و b یر ب را این و a
١٧ نمره با وقت اما م شوم، بیست که بودم امیدوارم و رفتم اتاقش
سه گفت، ایشان کرده ام. حل را همه که کردم اعتراض شدم، مواجه

بودم. کرده راهنمایی خودم را نمره

نکرده حل تمرین که بار ی مختلط توابع کالس همین در
صنعت و علم اه دانش ریاض دۀ دانش ساختمان درب جلوی در بودم
و نم شود یل تش امروز شیدفر دکتر کالس که نوشتم اطالعیه ای
ظهر از بعد نیم و ی ساعت در ورودی درب جلوی شیشۀ پشت به
کالس به آمدن برای داشت احتماال و بود داخل خودش او و چسباندم
و برگشتند رسیدند راه از که هری بچه ها و م شد آماده ١۴ ساعت
را تمرینات بعد جلسۀ برای که داد دست فرصت و نشد یل تش کالس
کرده ام پیدا را گناه این به اعتراف جرأت است رفته که حاال کنم. حل
اطالعیه که نوشتند و کردند درست مهر گروه برای آن از بعد که
و نداشتم چاره ای و بود زشت کارم . ال و ندارد اعتبار مهر بدون
شیطنت های جزء دارم. بخشش طلب کرده سفر روح آن از حاال
از ی بار بودم، ارشد دانشجوی که زمان است. دانشجویی دوران
شوشتری کوچ بهناز خانم زنده یاد از تا بودم آمده تهران به کرمان
نبود ایشان یرم. ب جزوه ای بود صنعت و علم اه دانش دانشجوی که
3Erwin Kreyszig
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کالس در جلوی از و بود سرکالس شیدفر دکتر رفتم، گروه به داخل و
است، آمده دوستانم از ی گفت دانشجویان به و دید مرا شدم رد که

بوس دیده و گرفت آغوش در مرا و آمد بیرون به کرد، رها را کالس
را. مهربان همه این نم شد باورم . کارشناس سابق دانشجوی از
او دیفرانسیل معادالت و مهندس ریاض ، عموم ریاض کتاب های
شد. چاپ  تجدید بارها آزاد اه های دانش و صنعت و علم اه دانش در

دارم. دوست را کریزی پیشرفتۀ مهندس ریاض ترجمۀ هنوز
رفتم نشوادیان بخش دکتر دیدار به کاری انجام برای امروز عصر
شیدفر دکتر آسمان شدن از صحبت ، احوال پرس و سالم از بعد و
مؤسسۀ دوم دورۀ دانشجویان از او که گفت نشوادیان بخش دکتر شد.
بودیم. سوم دورۀ از پورعبداله نژاد دکتر زنده یاد و من و بود مصاحب

با پورعبداله نژاد دکتر و خود نزدی ارتباط از نشوادیان بخش دکتر
اینجا در که داد من به را خاطره انگیز عکس دو و گفت شیدفر دکتر
شتافته مصاحب دکتر استادش دیدار به او حاال گذاشتم. اشتراک به
عضو شوشتری، کوچ بهناز دکتر شاگردش دیدار به نیز و است
دکتر ارانش هم دیدار به و اهواز چمران شهید اه دانش علم هیئت
دکتر و حسن دکتر الس هایش هم و جذبی بتول دکتر و اسرافیلیان

جهانشاهلو.
و فرزندان صنعت، و علم اه دانش اساتید و ایران ریاض جامعۀ به

م گویم. تسلیت گرام شان همسر

اراک اه دانش ∗

عالم زاده∗ عل اکبر دکتر مرحوم یاد به
نظری∗ عل محمد

آمد. به دنیا مشهد شهر در ١٣٢٢ سال در عالم زاده عل اکبر دکتر
اه دانش از را خود ریاض کارشناس مدرک ١٣۴۴ سال در ایشان
راه اندازی با بعد سال ی کرد. دریافت اول رتبۀ با و مشهد فردوس
غالمحسین دکتر توسط اول، ورودی به عنوان ریاضیات، مؤسسۀ

کارشناس دورۀ ١٣۴٧ سال در شد. وارد مؤسسه این به مصاحب
موفقیت با ریاضیات مؤسسۀ از را ریاضیات) (مدرس ریاض ارشد
ریاضیات مؤسسۀ در داشت که همت و هوش با باز و رساند به پایان
غالمحسین دکتر ریاضیات، موسسۀ سخت گیر استاد اولِ شاگرد نیز

شد. مصاحب،
م گويد ریاضیات مؤسسۀ سوم دورۀ دانشجوی نشوادیان، دکتر
اعتقاد و نم گرفت بیشتر دانشجو شش سال ریاضیات مؤسسۀ که

داشته دانشجو شش از بیش نباید هردوره که بود این بر مصاحب دکتر
دکتر وقت، علوم وزیر که ی بار هنری قاسم دکتر به قول باشد.
کرد تقاضا مصاحب دکتر از انتقاد به بود آمده مؤسسه بازدید به راهنما،
پذیرفته مؤسسه در هر ساله بیشتری دانشجوی تعداد م شود اگر که
اما است، انات ام از سرشار هم این جا و دارد نیاز ت ممل که شوند
مصاحب دکتر آن قدر و آقا! نه خیر بود، این فقط مصاحب دکتر جواب
نداشته جرأت رهنما دکتر چون وزیری که داشت اقتدار و کالم نفوذ

کند. اضافه کلمه ای باشد

دکتر الس های هم از ، ارمن هموطنان از ی آغوب زاده آقای
بودند جدی بسیار آدم ایشان بود. مؤسسه اول دورۀ در عالم زاده
منصوب مؤسسه کتابخانۀ مسئولیت سمت به را او مصاحب دکتر و
به و تالش، و کار و م خواست درس خواندن فقط مصاحب بود. کرده
ریاضیات، مؤسسه دوم دورۀ دانشجوی جهانشاهلو، دکتر زنده یاد قول
م کرد محبوس کتابخانه در را ما صبح مصاحب، که م شد گاه
این از بعد تازه و م گذشت مطالعه و تحقیق به باید غروب تا و
کنار م گفت م کرد، رانندگ وقت و نم شد راض فشار همه
فاجعه ای االن شماهاست! درس خواندن مثل من رانندگ بروید،
برای مصاحب به همین خاطر مضمون). به (قریب است اتفاق در حال
جدی فردی به تمرین، و درس خواندن به دانشجویانش وادار کردن
دکتر هم کالس های ر دی از داشت. نیاز آغوب زاده آقای مثل
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اقدام تحصیل ادامۀ برای ظاهراً که بود، کمپان مریم خانم عالم زاده،
عضو اصفهان، نجف آبادِ اهل اسرافیلیان ابراهیم دکتر ری دی و نکرد
برای مصاحب همانند که بود ایران صنعت و علم اه دانش علم هیئت
ایشان، گرفت. را خود دکترای آن جا و رفت انگلستان به تحصیل ادامۀ
٢٣ در و بود اسالم شورای مجلس در تهران مردم دوم دورۀ نمایندۀ
بهنام ابراهیم دکتر ر، دی الس هم شتافت. حق دیدار به ١٣٩۵ آذر
به میرنیا، میرکمال دکتر گفتۀ به و بود مشهدی اصالتاً که بود ردی ده
ر دی نفر بود . هندوستان در ایران سفیر مدت ها و رفت خارجه وزارت
بود.  یزد اهل و زرتشت هموطنان از قاسم آبادی فرودی رستم دکتر
وی ١٣۶٣ سال تا ایشان سفارش به و مصاحب دکتر درگذشت از بعد
١٣٩٩ اردیبهشت ماه ١۵ در و بود ریاضیات مؤسسۀ ریاست عهده دار

کشید. خاک مغاک در روی

ادب و اخالق مرد عالم زاده، عل اکبر ، جم این گران بهای گوهر
ی به حق باید را او نبود. سخت گیر این قدر مصاحب برخالف و بود

این در هرکس و دانست ریاض کتاب های مترجمان مؤفق ترین از
باید دست کم باشد، شده ریاض رشتۀ خواندن به موفق آب و خاک،
هنوز باشد. کرده نرم دست وپنجه او ترجمۀ کتاب هفت یا شش با
م گویند که کتابی است. رودین ریاض آنالیز کتاب او ترجمۀ بهترین
رشتۀ سال کتاب که نبوده بیخود و ندارد اضافه حرف کلمه ی
تارک بر گران قدر یادگار این هنوز و است بوده ۶٢ سال در ریاض
فارغ التحصیل شدن از بعد عالم زاده کند. م نورافشان ایران ریاض
رفت سابق) معلم (تربیت خوارزم اه دانش به ریاضیات، مؤسسۀ از
۵٣ سال و عال دانشسرای بابلیان اسماعیل دکتر قول به زمان آن که
دورۀ که کسان قانون، طبق گردید. تبدیل معلم تربیت اه دانش به
به کار مشغول اه دانش در و م رساندند اتمام به را ریاضیات مدرس
در نیز عالم زاده دکتر و م گرفتند استادیاری م ح آن موق م شدند،
به ایشان آن هنگام از شدند. عال دانشسرای استادیار استخدام، بدو
١٣۵٠ سال در آن که تا پرداختند عال دانشسرای در ریاضیات تدریس
١٣۵٣ سال در وی شد. اعزام انگلستان به تحصیالت اتمام برای
ایران به سپس و شد ساوتهمپتون اه دانش از دکترا درجۀ اخذ به مؤفق
تربیت به تازه آن موق که خوارزم اه دانش در ر دی بار و بازگشت
دورۀ برای مجدداً ایشان پرداختند. تدریس به بود، داده نام تغییر معلم
ایران به سپس و رفت انگلستان لیدز اه دانش به پسادکتری ی سالۀ
کتب ترجمۀ و اه دانش در تدریس به تاکنون آن زمان از و نمود مراجعت
بابلیان دکتر که است این مهم نکات از است. ورزیده  مبادرت ریاض
ارتقا برای و بودند پرداخته تدریس به خمین شهر در را ی سال که
آقای شاگرد بودند، آمده عال دانشسرای به لیسانس به فوق دیپلم از

آمدم، دانشسرا به من زمان که م گوید ایشان بودند. عالم زاده دکتر
م دهند ادامه ایشان بودند. دانشسرا ریاض گروه مدیر عالم زاده دکتر
در و بودند صحبت خوش و گرم خوش خط، بسیار عالم زاده دکتر که
سمت گوشه از و م کردند استفاده تخته فضای تمام از تدریس زمان
خوانا و خوش خط و زیبا را مطالب و کرده شروع تخته باالی راست
گرفتم، یاد معلم از چیزی من اگر م دادند. توضیح و م نوشتند
نگارنده و است گذاشته عالم زاده دکتر را بنیانش که گفت م توان
را بابلیان دکتر آقای معلم نیز من که کند اضافه را مطلب این نیز
خاطرات بهترین ما هم نسل های برای بی اغراق و م پسندم بسیار
است بابلیان دکتر سمینارهای به گوش دادن و نشستن کنفرانس ها،
خالصه های اما م آید، مطلب خالصه معموال سمینار در بااین که و

بودند. بعدی مقاالت الهام بخش و کامل همواره ایشان
به خاطر عالم زاده دکتر روحیات از بابلیان دکتر که نکات از ی
تخصص م پرسیدم ایشان از وقت بود. ایشان طبع شوخ م آورند،
شورای در است». ترجمه من «تخصص : م گفت چیست، شما
داشتند، اجرایی مسئولیت که اران هم از بعض ده، دانش آموزش
که بود پرسیده اران هم از طنز به ایشان و م آمدند جلسه به دیر
مدیر بود، گفته مشهدی لهجه آن با و چه! یعن مدیر م دانند، آیا
بود این ایشان ویژگ های از ی میام! دیر مو یعن مو‐دیر، یعن
ایشان با و داده قرار خویش هم صحبت را رشته ای هر متخصص که
کتاب و م نمودند ار هم آن تخصص در کتابی ترجمۀ به مبادرت
درخواست و نکته همین محصول بوردن عددی آنالیز صفحه ای ٨٠٠
رسید. عالقمندان به دست امیدوار دکتر آقای همراه به که بود ایشان
در کتاب جلد ۵٠ از بیش تاکنون ، خوارزم اه دانش استاد این از
کتاب، ترجمۀ تعداد نظر از شده است. ترجمه فارس به ریاضیات حوزۀ
ایشان از بیش شهریاری پرویز زنده یاد شدۀ ترجمه کتاب تعداد شاید

دبیرستان کتب زمینۀ در بیشتر شهریاری زنده یاد کتاب های اما باشد،
، اه دانش ریاض کتب زمینۀ در و بود کشور نیاز مورد واقعاً که بودند
کتاب بر عالوه است. بوده بهترین ها از ی عالم زاده دکتر قطعاً
کتاب عنوان به ١٣۶٢ سال در وی ترجمۀ با که ریاض آنالیز اصول
«جبر رش دی کتاب بود، گردیده انتخاب ایران اسالم جمهوری سال
شد. انتخاب سال برگزیدۀ کتاب به عنوان ١٣٧۶ سال در نیز مجرد»

شاگرد که است نگذشته شیدفر عبداله دکتر درگذشت از چیزی
استادان این اما شد. آسمان نیز عالم زاده دکتر مصاحب، دکتر رِ دی
ما قلب های در یادشان و نام و زنده اند، همچنان کتاب هايشان با
شاد. ایران ریاض جامعه رفتگان همه روح ماند. خواهند جاوید

اراک اه دانش ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ٨٢

∗٢٠٢٢ ریاضیات بین الملل اتحادیۀ چرتکۀ مدال برندۀ براورمن، مارک
ویه∗ سال خجسته داود

مدال (راست) روی و (چپ) IMU،پشت چرتکۀ مدال

که فنالندی بزرگ ریاض دان نوانلینا١، رولف افتخار به نوانلینا، جایزۀ
(IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ ریاست ١٩۶٢ تا ١٩۵٩ سال از
در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ سازمان دهندۀ و داشت عهده بر را
اه دانش توسط جایزه این شد. نام گذاری بود، استکهلم در ١٩۶٢ سال
نوانلینا جایزۀ م شود. تأمین بود، آن رئیس نوانلینا که هلسینک
١٠٠٠٠ مبل به مال جایزۀ ی و دیپلم، ی طال، مدال ی شامل

است. یورو
چهار هر را جایزه این ریاضیات بین الملل اتحادیۀ ،١٩٨٢ سال از
برجسته تحقیقات برای ریاض دانان، بین الملل کنگرۀ در ی بار سال

جمله: از اطالعات، علوم ریاض زمینه های در

نظریۀ جمله از کامپیوتر علوم ریاض زمینه های تمام . ١
تحلیل و تجزیه ، برنامه نویس زبان های منطق ، پیچیدگ
،٣ وشناس ال کامپیوتر٢، بینایی رمزنگاری، وریتم ها، ال

هوش۴. مدل سازی و اطالعات پردازش
محاسبات زمینه های عددی، آنالیز و علم محاسبات . ٢

م شود. اهدا کامپیوتری، جبر و کنترل، نظریۀ و بهینه سازی

شده گرفته نظر در جوان  دانشمندان برای IMU چرتکه جایزۀ
۴٠ از کمتر جایزه، اهدای سالِ ژانویۀ اول در که کسان تنها و است،
IMU جوایز سایر با همراه جایزه این شوند. نامزد م توانند دارند، سال
همتراز را مدال این افراد از بسیاری م شود. اعطا فیلدز مدال جمله از
و است بوده فیلدز مدال سایۀ زیر همیشه اما م دانند، فیلدز مدال با
مدال، این ظاهری لحاظ از دارند. آشنایی جایزه این با کم افراد
۵/۶٣ قطر و گرم، ١۶٩ وزن با عیار ١۴ طالی از فیلدز، مدال همانند

است. شده  ساخته میل متر
ریاضیات جهان اتحادیۀ اجرایی کمیتۀ ،٢٠١٩ مارس ماه در
نام، تغییر دلیل داد. تغییر «۵IMU چرتکۀ «مدال به را جایزه نام
و بود نازی ها مشتاق هوادار ی نوانلینا که بود این به طور خالصه،
استخدام کمیتۀ رئیس به عنوان که بود به گونه ای عالقه این میزان
اگر که دارند اعتقاد اجرایی کمیتۀ اعضای کرد. خدمت فنالند SS
که شویم متقاعد باید م کنیم، نام گذاری شخص نام به را جایزه ای
جوایز نام بردن از باید دارد. نقص و بی عیب شهرت شخص آن
سازمان های احترام به هم مرتبط، زمینه های در موجود بین الملل
نام های همچنین، کنیم. اجتناب سوء تفاهم، از فرار برای هم و ر دی
IMU «جایزۀ یا محاسبات» ریاضیات در IMU «جایزۀ مانند عموم
اما گرفت، قرار بحث مورد اطالعات» علوم ریاض زمینه های در
مدال نام نگرفتند. قرار موافقت مورد بودند طوالن اینکه به  علت
برای که است چرتکه به نام باستان وسیله ی به مربوط IMU چرتکۀ
ریاضیات در محاسبات اهمیت بر و م شد، استفاده عددی محاسبات
و است ناشناخته چرتکه پیدایش دقیق زمان و ان م دارد. تأکید اولیه
ریاضیات با که گرفت نظر در جهان واقعاً مصنوع ی را آن م توان

است. مرتبط محاسبات و

براورمن مارک

کنگرۀ در جدید) نام با (درحقیقت IMU چرتکۀ مدال اولین
در فنالند هلسینک در که ٢٠٢٢ سال در ریاض دانان بین الملل
اهدا براورمن۶ مارک به شد، برگزار (١۴٠١ تیر ١۴) ٢٠٢٢ جون ۵
پرینستون اه دانش استاد حاضر حال در و دارد سال ٣٨ او شد.
نظریۀ توسعۀ در شایش راه تحقیقات برای را مدال این مارک است.
اطالعات نظریۀ از استفاده جهت چهارچوبی و اطالعات٧ پیچیدگ
1Rolf Nevanlinna 2computer vision 3pattern recognition 4modelling of intelligence 5IMU Abacus Medal 6Mark Braverman 7information complexity
8communication protocols
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٨٣ ١٧٢ پیاپی شماره

کرد. دریافت داد، انجام ٨ ارتباط پروتکل های مورد در استدالل برای
پایین کران های که است شده مستقیم جم قضایای به منجر او کار

مبتکرانه، پروتکل فشرده سازی روش های منقض شده٩، ارتباطات از
م دهند. ارائه نویز برابر در مقاوم جدید تعامل ارتباط پروتکل های و

که دلیل این به است، محاسبات درک کل اش هدف که گفت او

اعداد یا سیاهچاله ها مطالعۀ مانند درست است، اساس فکری کار ی
جاری ما روزمرۀ زندگ در اکنون محاسبات که دلیل به این  هم و اول،
از بخش که هستند ارزان آن قدر اکنون ارتباطات و کامپیوترها است.
است! کامپیوتر ی نیز توستر ی حت هستند، دستگاه ها از بسیاری

گیالن اه دانش ∗

جهان المپیاد شصت وسومین در ایران آموزان دانش موفقیت
شصت و سومین در ایران اسالم جمهوری ریاض المپیاد مل تیم
کسب با شد، برگزار نروژ کشور در امسال تیرماه که جهان المپیاد
هشتم اه جای در کشور ١٠۴ بین در نقره مدال ٣ و طال مدال ٣
طالیی مهران آقایان مسابفات از دوره این در گرفت. قرار جهان
موفق شیرازی محمودخان پوریا و الدین عزیز سینا روشنایی، خواجه
پرنیان دانیال ماسوله، بندری امیرمحمد و شدند طال مدال کسب به
ایران ریاض انجمن کردند. دریافت نقره مدال رضوی سیدمبین و
و افزون روز توفیق آرزوی برایشان عزیزان، این به تبری ضمن

نماید. م بهروزی

9amortized communication


