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 سی در ديلمان گيالن به دنياشم ) 1287( ماه سال هزار و دويست و هشتاد و هفت  فرزند قاسم و آسيه در چهارم آبان

تحصيل کرد و پس از آن به سبب انقالب  علم آموزی را از شش سالگی آغاز کرد و در مکتب قديم به مدت دو سال. آمد

ای  چهار سال اول دورة ابتدايی را در مدرسه خّيام سياهکل، در دوره. رها کرد  گيالن به ناچار برای سه سال، آموختن را

 شماره يک رشت در سه سال  را در مدرسة ن برد و سال های پنجم و ششم ابتدايی و اول و دوم متوسطهدو ساله به پايا

  گواهينامه ی1307دبيرستان دارالفنون تهران سپری کرد و در خرداد ماه سال  باقی دورة متوسطه را در. گذراند 

اعزاميان به خارج از کشور ، از سوی  ونمتوسطه را کسب کرد و در شهريور ماه همان سال ، پس از موفقّيت درآزم

  . فرانسه اعزام شد و دکترای علوم رياضی را از دانشگاه سوربن اخذ کرد وزارت فرهنگ برای ادامه تحصيالت به

يک سال و دانشنامه محاسبات  در» نانسی « در مقطع ليسانس دانش نامه رياضيات عمومی را از دانشکده علوم 

 . را از دانشکده علوم نانسی در يک سال کسب کرد  دانشنامة مکانيک استداللیديفرانسيل و انتگرال و

 
رفتند با يکی از دوستان قديمی اش که از  در همين سال که دکتر آل بويه به عنوان سرپرست امتحانات متوسطه به مشهد

آشنايی   اعزاميان به خارج نيز بودند ، مالقات کرد و بابهر دو جزو اولين گروه دوران دارالفنون با هم آشنا شدند و

ساله بود با موافقت خانواده به همسری دکتر آل  بيشتر با خانواده معتمدی باز شد و اقدس که در آن زمان دختری پانزده

 . کردندبه تهران آمدند و زندگی مشترکشان را در خانه ای کوچک و محّقر آغاز  بويه در می آيد و بعد از مشهد

و البته نمی توان نقش همسری وفادار  «. بويه ، يک همدم بود و من تنها افتخارم وجود او بود« : همسرشان می گويند 

از  . مدت شصت و پنج سال زندگی مشترک برای دکتر آل بويه قلم زد ناديده انگاشت و صميمی را در ايجاد آرامشی که در

ايشان برای ما سمبل درستی و پاکی و استقامت  » : کارن می گويد. دکتر ماندانا . ست ايشان چهار فرزند به يادگار مانده ا

 « . و خوش فکری است

استادان رياضی دانشکده علوم می پيوندد و به   آل بويه تقريبًا در اولين سال های تأسيس دانشگاه تهران به جمعهللاسدا



 در کابينه رزم. ياری از شرکت های خصوصی ، همکاری داشت وزارت فرهنگ با بس علت نياز مالی پس از پست معاونت

آرا فقط عضو شورای عالی دانشگاه  بعد از ترور رزم. آرا مدتی معاونت فرهنگ و زمانی کفيل وزارت فرهنگ بودند 

 نيم در بعدها رئيس کل کارگزينی دارايی شد به مدت دو سال و  معادن درآمدند تهران بودند و نيز مدتی به عضويت عالی

 و بعد از سقوط رضا شاه 30 تا 20دهه  در سال های. اين سمت باقی ماند و نيز مدير کل دبيرخانه دانشگاه تهران شدند 

داد که  را انتشار» سازمان « نماينده وارد مجلس شود که البته موفق نشد و روزنامه  بود که آل بويه سعی کرد به عنوان

را » حزب مليون «  مرداد دکتر وعده ای از دوستان همفکرش 28عد از کودتای پس از دوازده شماره توقيف شد و ب

 » حزب. زمانی نه چندان دراز به دستور شاه و در زمان حکومت هژير برچيده شد  تأسيس کردند که بساط آن پس از

   . شد را تشکيل دادند که پس از يکسال در زمان حکومت سپهبد زاهدی منحل» آهنگ ها 

 
دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان تأليف کردند و  استاد دهها کتاب درسی در رشته رياضيات به ويژه هندسه برای

  . ت آن روزگار به چاپ رساندندبيشماری در نشريا مقاله های علمی و فلسفی

پرست واقعی  نيز ذوقی وافر داشتند و آثار ارزنده ای برجای نهادند و در اشعارش يک ميهن دکتر در عرصه شعر و ادب

کلمات فارسی استفاده می کند و لغات بيگانه در اشعار او  در انتخاب واژگان دقت بی نظيری دارد و تا حد امکان از. است 

الزاويه واژه  به جای نصف. ايشان از بنيانگذاران ترجمه اصطالحات رياضی به فارسی بود  . به ندرت ديده می شود

 . « او مظهر همه چيز بود« کرد  نيمساز و به جای قائم الزاويه ، مثلث راست گوشه را پيشنهاد

 بازنشسته شد و بعد از اين زمان در زمينه های پژوهش کاری انجام نداد اما در  از سوی دانشگاه1349ل آل بويه در سا

. اشعار او تعليمی و اخالقی است  است و بيشتر» بويه « تخلص او در شعر عمدتًا . عرصة ادبيات با جديت عمل کرد 

  . عارفانه است غزل های او سرشار از مضامين عاشقانه و

سالگی در تهران ديده از دنيا فرو بست و در زادگاه خود  94 در سن 1381آل بويه در شهريور ماه سال ... سدادکتر ا

  . شد سياهکل به خاک سپرده

  : آثار او عبارتند از



 تأليفات علمی -1

  ( رساله دکترای رياضی( الف ـ يک جلد هندسه ديفرانسيل شبکه های مسطح 

   دبيرستان4-1ل های ب ـ چهار جلد هندسه برای سا

   دبيرستان6 و 5پ ـ دو جلد هندسه برای سال های 

  ( دانشگاه تهران( ت ـ يک جلد هندسه عالی برای استفاده دانشجويان دوره ليسانس 

  ث ـ دو جلد حساب های هندسی برای استفاده دانشجويان دوره ليسانس و فوق ليسانس

  ( دانشگاه تهران  )

  (دانشگاه تهران( ی گوناگون برای استفاده دانشجويان دوره فوق ليسانس ج ـ يک جلد هندسه ها

منتشر . . . مقاالت علمی و فلسفی که در مجله سخن و روزنامه سازمان و روزنامه اطالعات و روزنامه کيهان و  -2

  . گرديد

  .  به چاپ رسيد1370 ، 1354 ، 1352که در سال » ديوان بويه  » -3

  .  منتشر شد1373که در خرداد ماه » بويه ترانه های  » -4

  . آخرين دفتر شعر استاد است که بعد از مرگش چاپ شد» ترانه های باز پسين  » -5

 « هماهنگی برای يگانگی« رساله های  -6

 



 
  

   خاک يا گوهر ، فرآوردی از اين کانيم ما           ما  خار يا گل ، هرچه باشد زين گلستانيم »

  خــويش و هم پيونــد فرزنــدان ايرانيـم ما         نه ، از يک دوده ايمگرچه می باشيم گوناگو

  با بســی دشمن که دست انـدر گريبانيم ما            زدن   دم   بايد      چرا بيهوده  از جدايی ها

 يـــم ما تــا نپندارنــد چـــون کــاالی ارزان            جهانبازار در يافت  بايد  باز را خود  ارج

  روز گـــر افتد ، همــان خورشيد تابانيم ما             بر ما اختران   می نازند   يافه  شبانگه در

   نيک می دانـــد که با او مــرد ميدانيــم ما             گوی ساز و آزمايی می کند   ما   با  چرخ

 اور هـــر خسته ، يـا دهـــر پريشانيـــم ما ي             می نهيم  رند و عياريم و بی پروا کاله کج

   ما  ايچنين خونين چــو جـــام باد خندانيـم            تاب آوريم  همی  سختی ها  به با شکيبايی

   ما  توفانيــم  آگـــه از هنگامه های سخت            چون گياهان سر فرود آريم تا سر بر کشيم

   ســربدارانيــــم ما   نــــژاد  يادگـــاری از             بيم   روياروی        آييم    کف ،  به جان

  و زندانيـم ما  گـــر ، دربند  آزاديم  مــرد              خود  پندار    در   پروازيم   به با سبکبالی

   پيشوايانيــم مـا    پيــــرواِن يکــــــدِل آن             کرده اند      ميهن   نگهبانان جانفشانی ها

  بسامانيم ما  نه بی سامان ،  کوری دشمن ،             خواهيم بود  هر کجا بوديم برجا همچنان

  در زمستانيم ما  گل يخ  از  کمتر  نه  خود            بهاران بشکنيم     اندر    تا   ما نمی مانيم

   و چندانيم ما   چونانيم  که  بيند  تا جهان               پهلوانی ها همی   ز فردا  ،  آريم آشکار

  


