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 به ياد ايرج كالنتري

 
سي و چند ساله دارد و بنابراين در اين متن بيشتر با نام  ةآشنايي و دوستي من با دكتر ايرج كالنتري سابق

همايشي يك روزه كه با تمركز برمنطق  هردويِ ما در 1362در بهار سال . كوچكش به او اشاره خواهم كرد
 ةآن موقع دانشجوي دور من در. شيكاگوي دانشگاه ايلينوي برپا شده بود شركت كرده بوديم ةرياضي در شعب

مديسونِ دانشگاه ويسكانسين بودم ولي او شش سال پيش از آن ديدار مدرك  ةدكتراي منطق رياضي درشعب
اسم ايراني او توجهم  دم وقبل از اين مالقات، مقاالت علمي او را ديده بو. دكترايش را از دانشگاه كُرنل گرفته بود

برداشت اولم از . شناختم و مشتاق ديدارش بودم دان معاصري بود كه مي او تنها ايراني منطق. را جلب كرده بود
داد كه با هم به انگليسي  مالقاتمان اين بود كه جدي و مبادي آداب و ديرجوش است، و اين نكته كه ترجيح مي

دها متوجه شدم كه در آن زمان من فقط شش سال بود كه از ايران دور بودم بع. صحبت كنيم برايم عجيب بود
هفده سال بود كه  ايران را ترك كرده، و زندگي با همسر آمريكايي و در شهري كه درآن موقع شايد او  ولي او

 .گذاشت او باقي نمية ش بود ، جايي براي فارسي در زندگي روزمرا تنها ايراني
دكترايم بودم باز همديگر را در همايشي در دانشگاه نُتردام  ةرُف اتمام پايان نامدوسال بعد كه در شُ

وقتي متوجه شد كه به دنبال كار دانشگاهي هستم تشويقم كرد كه مدارك  در آن ديدار. ديديم) درايالت اينديانا(
درآنجا مشغول به كار بود 1357كه او از سال ) 2در شهر مكُمب( 1درخواست كارم را به  دانشگاه ايلينويِ غربي

همان دانشگاه به عنوان استاديار مشغول به كار شدم و اينچنين بود كه  ديري نگذشت كه  من هم در و ؛بفرستم
دوران اقامت من درآن دانشگاه به داليل شخصي . آمدشخصيِ ما با هم فراهم  اي و تر حرفه آشنايي عميق ةزمين
نگرم  ذشت و محدود به يك سال تحصيلي شد ولي اكنون كه به گذشته مياي ــ به من سخت گ نه حرفه ــ و

برحسب اتّفاق در همين . ارزيد سختيِ آن دوران به شيرينيِ آشنايي من با ايرج و تجاربي كه كسب كردم مي
ا غالمرضا خسروشاهي را يافتم كه چند روزي به مكُمب آمده بود ت دوران بود كه فرصت ارزشمند آشنايي با دكتر

در . شناختند، ديداري تازه كند دانشگاه كُرنل همديگر را مي خود ايرج، كه از زمان تحصيل در ةبا دوست ديرين
به نحوي كه براي من تازگي داشت بشّاش و سر  شكفت و گُلِ ايرج مي خسروشاهي، گُل از ديدارهايمان با دكتر

 .شد زنده مي
نتري، چه در تدريس و چه در تحقيق، بر همكاران ايرج كال  هوشمندي، دقّت و وجدانِ كاريِ دكتر

جمع بود و ما جوانترها را در  مديري ورزيده و حواس ،عالوه بر اين. دانشگاهي او در مكُمب محرز شده بود
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هاي ايراني شخصيتش برايم آشكارتر شد،  در دوران مكُمب جنبه. كرد هاي مختلف به خوبي راهنمايي مي زمينه
ما ضمناً همديگر را در . اش به موسيقي سنّتي دور و نزديك، و عالقه ةاش با خانواد عميق و گسترده ةمثل رابط

آن موقع دخترش سارا خردسال بود و . ديديم شد مي منزل او برگزار مي هاي منظّم آخر هفته كه بيشتر در دوره
كردند  ا پانزده نفر از دانشگاهيان شركت ميدر اين جلسات معموالً حدود ده ت. هنوز به دنيا نيامده بود پسرش ليو

شد و به  ات و منطق و علوم شروع ميمثالً گاهي بحث از رياضي. كنيم و فرصتي بود كه از زمين و زمان صحبت
در اين جلسات . انجاميد شد و باالخره به ظرايف لُغَوي مي فلسفه و علوم انساني و سياست و حقوق كشيده مي

ينكه با دقّت و حوصله حرف ديگران را گوش كرده بود با مخلوطي از جد و طنز وارد گود معموالً ايرج پس از ا
او مهارت چشمگيري در بستنِ سر و ته بحث داشت كه شيريني خاصي . كرد شد و نظرات خود را مطرح مي مي

 .داد به جلساتمان مي
هاي  ر از چندي در كنفرانسپس از ترك مكُمب متأسفانه تماسمان بسيار كم شد و فقط يكديگر را ه

هاي  پژوهشگاه دانش(تحقيقات  به يمنِ دعوت مركز 1382ولي اين روال در سال . ديديم رياضي در آمريكا مي
، جاي خود را به »و حساب ،منطق، جبر«المللي  ما براي شركت و كمك به برگزاري همايش بين از) بنيادي
هاي مديد به سرزمين مادري بازگردد و با  كه ايرج پس از مدتاين كنفرانس باعث شد . هاي منظّم داد تماس

ا نسل اين، فرصت مغتنمِ آشنايي و همكاري او ب عالوه بر صحبت شود و خانواده و دوستان قديم همنشين و هم
خسروشاهي كه در آن زمان  دكتر. منطق رياضي فراهم شود ةن ايراني در رشتاجديدي از دانشجويان و محقق

و به » و حساب ،منطق، جبر«پژوهشكدة رياضيات را به عهده داشت نقش كليدي در موفقيت همايش رياست 
مجتبي منيري و من  ضمناً، با تشويق و حمايت بيدريغِ او، ايرج و دكتر. ويژه در سفر ايرج به ايران ايفا كرد

المللي ويراستاري نموده و  بين آوري، و به كمك داوران كه در همايش ارائه شده بود جمع ار مقاالتي ةمجموع
شود، با عنوان  تهيه مي 4كه زير نظر انجمن منطق نمادين» 3هاي منطق جزوه«درسريِ معروف  را حاصل كار

 .منتشر كرديم 1384در سال » 5منطق در تهران«
مهمانان كنم كه يكي از خاطرات شيرين سفر فوق الذّكر من و ايرج به ايران، بازديد  اين را هم اضافه مي 

فرش رفته بوديم وقتي به آنجا  ةمن و ايرج هم كه با آن گروه به موز. چشم نوازِفرش بود ةخارجيِ همايش از موز
هاي مختلف به  توضيحات مفصلِ راهنمايِ موزه در مورد فرش ةرسيديم فهميديم كه يكي از ما بايستي در ترجم

دقتّي كه من در  ايرج با عالقه و حوصله و. ي پاسخ دهيمهاي مهمانان خارج پيشقدم شويم و به پرسش انگليسي
درخشيد  با غرور و افتخاري كه در برقِ چشمانش مي خود سراغ ندارم اين مسئوليت را به عهده گرفت و
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توصيفات هنري و تاريخي راهنمايِ موزه را مو به مو براي مهمانان خارجيمان ترجمه كرد و ضمناً با دانشي كه 
 .نوازي برآمد مهمان ةفرشِ ايراني داشت بر اين توضيحات افزود و خالصه به نحوِ احسن از عهدمورد  خود در

براي شركت و كمك به برگزاري همايشِ  از من و ايرج رگيد رابهاي بنيادي  پژوهشگاه دانش 1386در سال 
صحبتي  هم ستم او را در تهران ببينم و ازبه بركت آن همايش توان. به ايران دعوت كرد 6المللي موفّق ديگري بين

مقاالت ارائه شده را با  ةبود و اين بار ايرج و من مجموع اين همايش هم موفّق و پربار. بهره برم فكري با او و هم
منطق  ةمجل«معتبر  ةمجل اي از ويژه ةالمللي، ويراستاري نموده و در شمار همكاري يكديگر، و با كمك داوران بين

 .به چاپ رسيد1388ارائه كرديم كه در سال » 7يدربراكو  محض
همايش مشترك انجمن رياضي  ديدم، كه براي شركت در 1387آخرين بار ايرج را در در زمستان سال 

از حسن اتّفاق، برادرش دكتر بهمن كالنتري و دكتر . آمريكا و انجمن منطق نمادين به شهر واشنگتن آمده بود
اين به من و همسرم فرصت داد كه شبي افتخارِ ميزبانيِ  همايش شركت داشتند و مجتبي منيري هم در اين

منطق، جبر و «كه يكي از مدعوين همايش (برادرانِ كالنتري و دكتر منيري و همكار هلنديمان دكتر آلبرت فيِسر
سرم تهيه كرده در آن شب فراموش نشدني، به كمك غذاهاي لذيذ ايراني كه هم. را داشته باشيم) بود» حساب

انگار نه انگار كه در پايتخت  چرخيد و هاي دلنشين شهرام ناظري، بيشتر صحبتمان به دور ايران مي بود و نغمه
 .اياالت متّحده آمريكا هستيم

جايش . رفيقي شفيق بود دوست، دانشمندي فرهيخته، معلمي دلسوز، و ايرج كالنتري مردي خانواده
 .  ، ولي ياد شخصيت ارجمند و آثارعلمي ارزشمند او پايدار خواهد ماندبودهميشه خالي خواهد 
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