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پســر تاکِجیرو و هیروکو هانــو ایجیری بود 24 .فوریه
 1935در کوب ِه ژاپن زاده شد .در سالهای نخست زندگی
به ریاضی دلبستگی پیدا کرد .در ششسالگی به مدرسهی
چرتکه رفت .پدرش نانوا بود؛ و هنگامی که وی کالس دهم
را میگذراند از او خواســت کارهای حسابداریش را انجام
دهد .از این کار خوشــش آمد و تصمیم گرفت حســابدار
عمومی شــود .در  ،1952اندکی پیش از دانشآموختگی
از دبیرســتان بازرگانی نارا ،آزمونی را گذراند که او را مجاز
کرد بدون داشــتن مدرک دانشــگاهی در آزمون حسابدار
عمومی شرکت کند .تحصیالت خود را در دورهی شبانهی
کالج ُدشیشــا جونیــور در کیوتو ادامــه داد؛ و در ،1953
آن جا آزمون حســابدار عمومی را گذرانــد .در حالی که
دورهی سه ســالهی کارورزی را سپری میکرد به دانشگاه

ریتسامِی َکن در کیوتو رفت؛ و در  ،1953مدرک کارشناسی
حقوق گرفت .در همان سال ،در 21سالگی ،همهی الزامات
دریافت گواهینامهی حسابداری را برآورده کرد .به گونهای
که هنوز هم در ژاپن از بابت دریافت این گواهینامه در آن
سن رکورددار است.
پس از دانشآموختگی ،ســه ســال در کیوتو کار کرد؛
نخســت ،در یک موسسهی کوچک و ســپس در پرایس
واترهــاوس .در  ،1959پرایس واترهــاوس را ترک کرد و
برای ادامهی تحصیالت دانشــگاهی بــه آمریکا رفت .در
دانشــگاه مینســوتا نامنویســی کرد؛ و در  ،1960مدرک
کارشناســی ارشد حسابداری خود را از آن دانشگاه گرفت.
در آن ســال ،همچنین به عضویت سازمان دانشجویی بتا
آلفا پسی نیز درآمد .سپس ،به دانشگاه کارنگی ملون رفت؛
و در  ،1963دکتری حسابداری خود را از آنجا گرفت.
از  1963تا  1967با رتبههای استادیاری ()1963-65
و دانشیــاری ( )1965-67عضــو هیات علمی دانشــگاه

اســتنفورد بود .در  1967با رتبهی سراستادی به دانشگاه
کارنگــی ملون بازگشــت؛ و در  ،1975اســتاد رابرت ام.
تروبالد حســابداری و اقتصاد آن دانشگاه شد؛ و این عنوان
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را تا  1987که به عنوان اســتاد دانشگاه رابرت ام .تروبالد

جســتاری ریاضی ،اقتصادی و رفتاری ( ،)1967نظریهی

حســابداری و اقتصاد آن دانشــگاه ارتقا یافت حفظ کرد.

اندازهگیــری حســابداری ( ،)1975توزیعهــای چوله و

این کرســی باالترین افتخاری اســت که یک عضو هیات

اندازههای موسســات بازرگانــی با هربرت ا ِی ســایمون

علمی دانشــگاه میتواند به آن دســت پیــدا کند .وی تا

( ،)1977بازشناسی حقوق و تعهدات قراردادی :مطالعهای

هنگام بازنشستگی ،در  30ژوئن  ،2011این عنوان معتبر

اکتشــافی از موضوعــات مفهومی ( ،)1980حســابداری

دانشگاهی را در اختیار داشت.

بهای تاریخــی و منطقی بودن آن ( ،)1981حســابداری

او با ســازمانهای حرفــهای همکاری پویایی داشــته

یا ِل ( ،)1984و رویکردهای خالق
ســاختاریافته در اِیپ 

اســت .به عنوان عضو انجمن حسابداری آمریکا از ،1963

و نوآورانــه بــه علم مدیریــت ( )1993اشــاره کرد .ولی

در بســیاری از کارگروهها و ادارههــای آن انجمن خدمت

بیتردید شناختهشــدهترین اثرش را میتوان حسابداری

کرده اســت .از جمله مقامهای او در آن انجمن دانشگاهی

تکانه و دفترداری ثبت ســهطرفه ( )1989دانســت .او به

میتوان از رئیس ( )1982-83و نایب رئیسی ()1974-75

همراه اســتاد نامدارش ،ویلیام دابیلیــو .کوپر  ،در 1983

وی نام برد .او همچنین ،مشــاور شــماری از سازمانهای

ششــمین ویرایش اصطالحنامهی حسابداران کولر را پس

انتفاعی و غیرانتفاعی نیز بوده است.

از مــرگ مولف آن ویرایش کردند .چند مورد از کتابهای

از وی بیــش از  200مقالــه در مجالت حرفهای ،و 25
تکنگاری و کتاب ارزشمند بر جای مانده اســت .از جمله
آثار مشهورش میتوان به مبانی اندازهگیری حسابداری -

وی به ژاپنی ،و بعضی از آنها به فرانسوی و اسپانیایی نیز
برگردان شدهاند.
وی بــه عنوان یک آموزگار و پژوهشــگر برجســتهی
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حســابداری جوایز بسیاری دریافت کرده است .او تنها کســی است که چهار بار (،1966
 1971 ،1967و  )1976برنــدهی جایــزهی انجمن حســابداران عمومی آمریکا و انجمن

او تنها آسیاییتبار عضو تاالر مشاهیر حسابداری و
تنها کسی است که چهار بار ( 1971 ،1967 ،1966و
 )1976برندهی جایزهی انجمن حسابداران عمومی

آمریکا و انجمن حسابداری آمریکا برای مشارکتهای
قابلمالحظه در متون حسابداری شده است.

حســابداری آمریکا برای مشــارکتهای قابل مالحظه در متون حسابداری شده است .در
 1985نیز از ســوی انجمن حسابداری آمریکا به عنوان مدرس بینالمللی ممتاز برگزیده
شــد؛ و یک سال پس از آن هم ،در  ،1986مفتخر به دریافت جایزهی آموزگار حسابداری
برجســتهی آن انجمن شد .وی همچنین ،در  1991از دانشگاه دوپال (شیکاگو ،ایلینوی،
آمریکا) دکتری افتخاری حقوق و در  1996دکتری افتخاری کالج برایانت (اسمیت فیلد،
رود آیلند ،آمریکا) را دریافت کرد .در  1996نیز موفق به دریافت جایزهی دانشآموختهی
شایستهی دانشگاه کارنگی ملون شد.
 17ژوئن  1962با توموکو نیشیمورا پیوند زناشویی بست .آنان دو فرزند دارند .او اوقات
فراغــت خود را با لذت بردن از پــازل ،هایکو  ،و رایانه میگذراند .یوجی ایجیری 49امین
عضو تاالر مشــاهیر حسابداری و تنها آســیاییتبار است که تا کنون مفتخر به این عنوان
شده است.
پینوشتهای مترجم:
 .کوب ِه ( )Kobeششامین شهر بزرگ ژاپن و مرکز استان هیگو است.
 .مدرسهی چرتکه ( )abacus schoolبه مدارس یا آموزشگاههایی گفته میشد که برنامهی درسی
آنها متمرکز بر امور بازرگانی با تاکید بر دروس ریاضیات بود.
 .اِیپیا ِل ( )APLمخفف گزارهی "یک زبان برنامهنویســی" ()A Programming Language
اســت .این زبان در بســیاری از زمینهها (ریاضیات ،علوم ،مهندسی ،طراحی رایانه ،هوش مصنوعی و
 )...کاربرد دارد.
 .تکانه ( ،)Momentumدر فیزیک ،برای هر شــیء از حاصل ضرب جرم آن در سرعت آن در هر
لحظه بهدســت میآید (با واحد کیلوگرم متر بر ثانیــه .)kg.m/s -یعنی p=mv (p ،تکانه m ،جرم
و  vسرعت).
 .ویلیام دابیلیو .کوپر (55 )2012-1914امین عضو تاالر مشــاهیر حسابداری (در  )1995که حق
اســتادی بر گردن یوجی ایجیری داشــت .وی بر این باور بود که یکی از بزرگترین خدماتاش به
حسابداری جهان نگهداشتن دانشجوی برجستهاش ،یوجی ایجیری ،در حسابداری بوده است .چون
چیزی نمانده بود ایجیری تحت تاثیر هربرت الکســاندر ســایمون  -برنــدهی جایزهی نوبل اقتصاد
( - )1978به اقتصاد تغییر رشته دهد.
 .اریک لوئیس کولر (25 )1976-1892امین عضو تاالر مشــاهیر حســابداری (در  ،)1961رئیس
پیشــین انجمن حسابداری آمریکا (دو بار ،در سالهای  1936و  )1946که دلبستگی به حسابداری
را در جان ویلیام دابیلیو .کوپر برانگیخت و تا پایان زندگی برای کوپر در حکم مرشدی دلسوز بود.
 .هایکو ( Haiku) کوتاهترین گونهی شعری در جهان است؛ که نوآفرینندگان آنها شاعران ژاپنیها
هستند.
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